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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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Het geschil begon drie jaar geleden 

met de verkoop van het kleinschalige 

bungalowpark De Ridderhof aan pro-

jectontwikkelaars. Daarmee begon 

een onzekere periode voor de grond-

huurders, van wie een deel al jaren-

lang op het park recreëert. In 2009 

werd de huur van de ruim honderd 

huiseigenaren opgezegd.

De projectontwikkelaar wil alle be-

staande huisjes afbreken en het park 

volledig herstructureren. Huurders 

stelden dat de huuropzegging niet 

voldoet aan de Recronvoorwaarden. 

Daarin staat dat bij opzegging aan de 

volgende voorwaarden voldaan moet 

worden. Er moet een herstructure-

ringsplan zijn dat op korte termijn ten 

uitvoer kan en zal worden gelegd en 

waarvoor standplaatsen moeten wor-

den opgeheven. In het vonnis staat: 

‘Nu aan deze voorwaarden niet is vol-

daan, kan de opzegging door De Rid-

derhof c.s. niet het beoogde rechtsge-

volg met zich meebrengen, te weten 

beëindiging van de huurovereenkom-

sten per 31 december 2010.’ [GG]

‘De Bilt staat er inancieel redelijk 
goed voor’, zegt wethouder Bert 

Kamminga van Financiën. ‘De reser-

vepositie van de gemeente is niet riant 

maar voldoende. Als er maar iets aan 

risico vermoed wordt verwerken we 

het direct in de diverse overzichten. 

De Bilt is een van de zes gemeenten 

in de provincie die de laatste begro-

ting zonder meer door Gedeputeerde 

Staten goedgekeurd kregen.’ De wet-

houder weet nog niet wat de gevolgen 

zullen zijn van de val van het kabi-

net. In het meerjarenoverzicht is re-

kening gehouden met het feit dat de 

regering het inancieringstekort tot 3 
procent wil beperken  ‘Daarbovenop 

zijn er intern allerlei bezuinigingen 

afgesproken. We hebben de begroting 

dicht en zien de toekomst met relatief 

vertrouwen tegemoet.’

Verbreding A27 

Wethouder Arie-Jan Ditewig van 

Ruimtelijke Ordening: ‘Het is ijn 
dat we ondanks het zuinige beleid dat 

we als college voeren toch ook nog 

nieuwe dingen kunnen opnemen.’ 

Hij noemt het Ondernemersfonds dat 

projecten en activiteiten gaat onder-

steunen om de lokale economie te 

stimuleren. Voor het uitvoering geven 

aan de Structuurvisie is 100.000 euro 

gereserveerd. Om nog aantrekkelijker 

te worden als vestigingsplaats voor 

buitenlandse bedrijven zet de pro-

vincie Utrecht een Expat center op in 

het Provinciehuis. Buitenlandse ken-

niswerkers kunnen daar informatie 

krijgen over allerlei aangelegenhe-

den die voor hen van belang zijn. De 

gemeente gaat dit samen met enkele 

omliggende gemeenten ondersteunen  

De kosten worden gedeeld.

Verder is 300.000 euro gereserveerd 

voor bovenwettelijke maatregelen om 

de hinder van de verbreding van de 

A27 te inancieren. De provincie doet 
daar ook aan mee. De maatregelen 

moeten de leefbaarheid van Groene-

kan, Hollandsche Rading en Maar-

tensdijk ten goede komen. Bekeken 

wordt nog of Rijkswaterstaat een bij-

drage kan leveren.

Taken naar gemeente

Wethouder Herman Mittendorff van 

Zorg, Welzijn en Sport gaat in op 

ontwikkelingen waarbij de gemeente 

meer taken krijgt toebedeeld. Hij 

noemt onder andere de Wet werken 

naar vermogen en het jeugdbeleid. 

‘Dat gaat om miljoenen euro’s. On-

danks de val van het Kabinet ver-

wachten wij dat de ontschotting, 

misschien wat gefaseerd, doorgaat. 

Het is onomstreden de gemeente 

verantwoordelijk te maken. De tran-

sities gaan 1 op 1 over maar met 

minder geld en dat moet dus ergens 

worden terugverdiend. Je moet het 

maatschappelijk middenveld gaan 

toerusten om het zelf te gaan doen. 

We hebben een brede welzijnsorga-

nisatie nodig om de nieuwe vragen 

van morgen te kunnen managen.’ 

Het beroep op de sociale zekerheid 

neemt toe. ‘We gaan extra inzetten op 

werk, dat is belangrijk voor mensen, 

maar de gemeente heeft daar inan-
cieel ook belang bij.’ 

Duurzaamheid en sport

De gemeente is heel ver met de ac-

commodaties voor de sport. ‘Er zijn 

nog twee plekken waar slagen ge-

maakt moeten worden. De Vierstee in 

Maartensdijk en het HF Wittecentrum 

in combinatie met een zwembad. 

Er lag een voorstel dat is ingetrok-

ken na een e-mail van Het Utrechts 

Landschap. Daarin stond dat wij daar 

geen ontwikkelingen mochten doen 

zonder hun toestemming. De docu-

mentatie daarover hebben we op dit 

moment niet tot onze beschikking. 

Het is niet zo dat het oude zwembad 

onveilig is, maar dat houdt een keer 

op, zeker als je naar de investerin-

gen kijkt die gedaan moeten worden. 

Hoe langer je wacht hoe moeilijker 

het wordt’, aldus Mittendorff. Een 

belangrijk onderdeel van het Pro-

gramma duurzaamheid is het opzet-

ten van een Lokale duurzame ener-

giecoöperatie (LDEC). De gemeente, 

woningbouwcorporatie, scholen en 

zorginstellingen nemen met de LDEC 

gezamenlijk energie af van een groe-

ne energieleverancier. De prijs wordt 

op die manier gedrukt en de winst die 

dat oplevert gaat in een fonds dat ge-

bruikt wordt om duurzaamheid te be-

vorderen. ‘Het is een slimme manier 

om geld te krijgen voor zonnepane-

len. De haalbaarheidsstudie is afge-

rond en gaat binnenkort naar de raad.’ 

B en W presenteren Voorjaarsnota 
door Guus Geebel

‘De afgelopen jaren hebben we ondanks maatregelen van het Rijk of bezuinigingen die we onszelf 

hebben opgelegd, toch veel van de door de samenleving gewenste maatregelen kunnen realiseren 

of in gang gezet’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen op 15 mei in Jagtlust bij de perspresentatie van 

de Voorjaarsnota 2012. ‘De algemene belastingen zijn desondanks op een gelijk niveau gebleven.’ 

Op donderdag 21 juni behandelt de gemeenteraad de nota. 

Bewoners De Ridderhof winnen rechtzaak

Op 8 februari jl. werd in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche een rechtszitting gehouden

over de vraag of de huuropzegging van de standplaatsen van bewoners van recreatiepark

De Ridderhof door Résidence de Ridderhof rechtmatig was. Op donderdag 10 mei stelde 

kantonrechter mr. Van der Wildt de recreanten van De Ridderhof die de zaak hadden

aangespannen in het gelijk dat dit niet het geval was. 

Kantonrechter Van der Wildt en grifier Schutjes tijdens de rechtszitting op  
8 februari. 

Het college van B en W legt de voorjaarsnota op 21 juni voor aan de raad. 

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 9

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

www.parelpromotie.nl

Gemeente kiest voor 
Biltsche Courant

Voor het plaatsen van de gemeenteberichten (Biltbuis) kiest gemeente De 

Bilt opnieuw voor De Biltsche Courant. Naast prijs speelde ook de inhoud 

van de krant en de bezorging een belangrijke rol bij de gunning. 

De Biltsche Courant zal o.a. zorgen voor een brede maatschappelijke be-

richtgeving uit de zes kernen. Verder voldoet Wegener aan de eis om bereid 

te zijn om bij 100% van de adressen in alle 6 de kernen de Biltsche Courant 

te bezorgen. Ontvangt u de Biltsche Courant niet dan zal deze, na melding, 

direct worden nabezorgd of verstuurd.

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

27/5 • 10.30u - 
Mevr. ds. B.L. Bos, Ds. P.L. Wansink

28/5 • 10.30u - 
Ds. P.L. Wansink, Pastor F. Overbeek

Pr. Gem. Zuiderkapel

27/5 • 09.00u - Ds. M. Klaassen
27/5 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw
28/5 • 09.00u - Ds. A.J. Mensing

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

27/5 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

27/5 • 10.00u - 
Peter Kerkhove, Pinksterfeest

R.K. Kerk O.L. Vrouw

27/5 • 10.30u - Eucharistieviering
28/5 • 10.30u - Oecumenisch viering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

27/5 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
27/5 • 10.30u - Ds. G. Roorda

27/5 • 16.30u - Ds. E.T. van de Kamp

Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
27/5 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

28/5 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top

Pr. Gem. Immanuelkerk

27/5 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk

27/5 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

27/5 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

27/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

27/5 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

27/5 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
27/5 • 18.30u - Ds. G. Mulder

28/5 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

27/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk
28/5 • 10.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

27/5 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

27/5 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

27/5 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand
27/5 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

27/5 • 09.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

26/5 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
27/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

27/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
27/5 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

27/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
27/5 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

28/5 • 09.30u - Ds. J.E. de Groot
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Amnesty in bibliotheek

Op zaterdag 26 mei a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Biltho-

ven. Daar kunt u uw handteke-

ning zetten onder petities waarmee 

Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gevangenen waarvan 

de mensenrechten geschonden 

worden. Ook is er informatie over 

Amnesty zelf en haar acties.

Soefi bijeenkomst

 

Op zondag 27 mei verzorgt het 

Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 

geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron van 

spirituele groei. (www.soefi.nl)

Openlucht Pinksterdienst

Op zondagochtend 27 mei is er bij 

mooi weer een openlucht Pink-

sterdienst bij de Opstandingskerk, 

1e Brandenburgerweg 34 te Bilt-
hoven. De aanvang van de dienst 

is 10.00 uur. Bij minder weer is de 

kerkdienst in de kerkzaal. Voor-

afgaand aan de dienst is er een 

fietstocht langs een aantal Opstan-

dingskerk-gemeenteleden, die op 

afstand verbonden zijn; om die 

de Pinksterzwaai te brengen, een 

Pinkstergroet. 

Concert in Schutsmantel

Op zondag 27 mei 2012, om 15.30 

uur, vindt in Schutsmantel, Grego-

riuslaan 35 te Bilthoven een con-

cert plaats, dat in nauwe samenwer-

king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensemble 

bestaande uit Nicole van Jaarsveld 
- klarinet, Angélique Heemsbergen 
- piano, zal een gevarieerd klas-

siek programma brengen. Het duurt 

één uur, zonder pauze. Toegang is 
gratis. 

Filmgroep Centrum

De Filmgroep Centrum houdt op 
dinsdagavond 29 mei a.s. de slot-
avond van het eerste deel van dit 

seizoen. Op de slotavond zullen 

uitsluitend nog niet eerder vertoon-

de films worden gepresenteerd, 

waaronder bijv. vakantiefilms. De 

bijeenkomst wordt gehouden in 

SWO-gebouw De Duiventil, Jas-

mijnstraat 6 te De Bilt en begint om 
20.00 uur. Belangstellenden zijn 

van harte welkom. Meer informa-

tie: www.filmgroepcentrum.nl

Bijbelvertalingen

Bilthovenaar Hans Bouma spreekt 

woensdag 30 mei op een avond 

van de Evangelische Gemeenschap 
in Bilthoven over de Bijbel en 

het vertaalwerk van de verschil-

lende Bijbelgenootschappen. Die 

zijn over de hele wereld actief en 

dragen zorg dat de Bijbel op een 

begrijpelijke wijze in zoveel moge-

lijk talen vertaald wordt. Daar zijn 

vanzelf spannende en leuke verha-

len over te vertellen. Hij neemt een 

voorraad Bijbels mee in allerlei 

uitvoering en talen. Vanzelf is er 

gelegenheid om vragen te stellen. 

De avond wordt gehouden in De 

Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Aanvang 19.30 uur.

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.

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

 Als ik eens mijn ogen sluit

 En het leven vliedt eruit

 En men vraagt;

 Wat ving je met je leven aan?

 Was het goed of was het matig?

 Was het vlot of was het statig?

 Och vergeef mij dan maar,

 Want ik heb mijn best gedaan

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig 

ingeslapen mijn lieve moeder, mijn schoonmoeder en onze oma

Gerarda Christina Sara Koenen - van Luytelaar
~ Greet ~

weduwe van Henk Koenen

Soest, 28 april 1934  Maartensdijk, 12 mei 2012

 Wilma en René
    Mark

    Oscar

Correspondentieadres:
Prins Bernhardlaan 100

3738 DS  Maartensdijk

Overeenkomstig de wens heeft de crematieplechtigheid in 

besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier 

Hollandsche Rading

Zaterdag 26 mei wordt door mu-

ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 

9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 

U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Klik & Tik uitgesteld

De start van de 7-daagse Internet-
cursus voor beginners Klik & Tik is 
uitgesteld tot 31 mei, aanmelden kan 

nog. Tijdens de cursus leren deel-

nemers stap voor stap internetten.  

Onderwerpen die aan bod komen, 

zijn het zoeken van informatie, 

websites bekijken, e-mails schrij-

ven en nog veel meer. Informa-

tie en aanmelden bij Bibliotheek 

Bilthoven/Maartensdijk, tel. 030 

2285803 of via activiteiten@ide-

acultuur.nl.

Rommelmarkt Westbroek

Juni 2012 hoopt de Ned. Geref. 
Kerk van Westbroek weer een rom-

melmarkt te organiseren. Hiervoor 

zijn natuurlijk weer van allerlei 

spullen nodig. Dus gaat u oprui-

men en heeft u meubels, boeken, 

serviesgoed, speelgoed, babyspul-
len, vazen, bloempotten of andere 

spulletjes die u kwijt wilt (geen 

kleding), bel dan even met Jenneke 
Groot 0346 785148, Adrie Bouw-

man, 0346 281956 of Jan Hendrik 
en Sandra Nap 0346 282477. De 
spullen worden dan opgehaald.

Themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht

U bent van harte welkom om op zaterdag 2 juni 2012 deze 
speciale bijeenkomst bij Tap Uitvaartzorg en Notarissen 
Houwing van Beek van 11.00 tot 13.00 uur bij te wonen. 
Een mooie gelegenheid om u door deskundigen te laten 
informeren. Voor meer informatie zie www.tap-uitvaart.nl.

U kunt zich aanmelden via info@houwingvanbeek.nl 
of per telefoon op (030) 229 08 11. Deelname is kosteloos. 

Wij verwelkomen u graag.
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advertentie

Een van de keren stond het thema ‘tijd’  

geprogrammeerd. Ik trachtte met ten-

minste een aantal foto’s van de klok 

c.q. wijzerplaat van de Hervormde 

Kerk aan de Maartensdijkse Dorps-

weg, voorzien van de daarbij beho-

rende instellingen (sluitertijd, dia- 

fragmavoorkeur, ISO-waarde enz.) 

aan te tonen dat in mijn geboortedorp 

de tijd in ieder geval niet stil staat; 

ja zelfs (die klok althans) met de tijd 

mee gaat.

Aantonen

De enige manier die wij kennen om 

de tijd direct te meten is met een klok. 

Wanneer men een heleboel klokken 

maakt, die in de fabriek precies gelijk 

lopen, dan die klokken elk naar een 

andere plaats brengen en ze na een 

tijd weer terugbrengen kunnen we 

nagaan of ze nog steeds gelijk lopen. 

Wanneer dat niet zo is en wanneer on-

derzoek aantoont dat er geen sprake 

is van een mankement, dan zou de 

conclusie moeten zijn, dat de tijd niet 

overal en altijd even snel gaat. 

Voorbij

Iedereen merkt dat de tijd voorbij 

gaat. Soms lijkt de tijd heel snel te 

gaan, maar wanneer je iets verve-

lends (moet) doen lijkt de tijd juist 

heel langzaam te gaan. De tijd, die je 

kunt meten (met een klok) loopt dus 

voor iedereen even hard, ook al lijkt 

het voor de één langer te duren dan 

voor de ander. In een bijdrage op de 

website datzijnmijnwoorden.nl con-

stateerde een Utrechtse columnist 

enige tijd terug, dat in Nederland de 

klok niet overal even snel tikt, getuige 

zijn woorden ’Als ik in Amsterdam 

loop, dan zie ik mensen die net wat 

vlotter en moderner gekleed gaan dan 

in mijn eigen vertrouwde Domstad. 

Spring ik zondags op de iets naar het 
nabijgelegen Maartensdijk, dan waan 

ik mij in de 19de-eeuw. Samenvat-

tend: ook in ons eigen kleine landje 

tikt de klok niet overal even snel.’

In- c.q. afdruk

Het voordeel van digitale fotograie 
met een redelijk moderne camera is, 

dat er veel vastgelegd kan worden. 

Je neemt gemakkelijker een fotootje 

meer, die je even gemakkelijk bij 

‘Alie van de (plaatselijke) Primera’ 

laat afdrukken, wetend dat in de ca-

mera van al die foto’s bij de ‘eigen-

schappen’ alles tot in detail is vast-

gelegd. Daarom en daarna kun je bij 

dit thema zowel op de (afdruk van de) 

foto zelf als bij de daarbij behorende 

digitaal opgeslagen ‘eigenschap-

pen’ overduidelijk aantonen, dat de 

Utrechtse waarnemer vergeten is met 

z’n tijd mee te gaan en kan ik mij 

niet aan de indruk onttrekken dat zijn 

vooringenomenheid niet (meer) van 

deze tijd is. 

Henk van de Bunt

Klankbord
Klok tikt niet overal even snel?

Ik volg een cursus (digitale) fotograie, waarbij aan iedere bijeenkomst een vrije 
huiswerkopdracht met een speciaal thema is verbonden. ’t Is elke keer weer een 

verrassing met welk thema de cursusleidster komt aandragen. In de keuze van haar 
onderwerpen (chaos, fris, delight, oranjegevoel enz.) toont zij ‘met haar tijd mee te 

gaan’ en deze zelfde instelling verwacht zij daarbij ook van haar cursisten. 

In Maartensdijk loopt de tijd ook na 14.45 uur ook gewoon door.

Vooral handelaren kunnen die eer-

ste uren een linke slag slaan. ‘We 
hebben zo’n 15 duizend boeken lig-

gen’, weet WVT-vrijwilligster Ada 

van Dis, die kofie en thee schenkt. 
De vrijwilligers hebben weer onge-

loolijk veel werk verricht om al die 
boeken uit te stallen. ‘Vorige week 

woensdag zijn de stellingen geplaatst 

en maandag is het inrichten begon-

nen.’ De boeken zijn keurig op genre 

en soort gerangschikt, sommige in 

de stellingen, anderen in dozen op 

lange tafels. ‘Vorig jaar hebben we 

voor ongeveer 5700 euro verkocht’, 

meldt Ada. ‘Dit jaar verwacht ik dat 

het wat minder zal zijn. Met 5000 

euro zijn we blij.’ ‘Deze keer hebben 

we geen bestemming gegeven aan 

de opbrengst’, neemt Hugo van Dis, 

voorzitter van WVT, het stokje van 

zijn eega over. ‘Vanwege de onzekere 

toekomst. De komende twee jaar zijn 

nog niet angstaanjagend, maar wat er 

daarna gaat gebeuren? Met grote in-

vesteringen zijn we dus wat voorzich-

tiger geworden.’ Van wethouder Mit-

tendorff is sinds de fusiebespreking 

met Animo en SWO, waarbij WVT 

afhaakte, taal nog teken vernomen, 

meldt de voorzitter. 

Kwaliteit
Het aanbod aan boeken door leden en 

sympathisanten van WVT was sinds 

de vorige boekenbeurs in 2011 min-

der groot dan de jaren daarvoor, is 

hem opgevallen. ‘Maar de kwaliteit 

vinden we beter, dus we hopen dat 

het elkaar in evenwicht houdt. Ik ben 

niet ontzettend teleurgesteld als de 

opbrengst een beetje minder wordt.’ 

Aan de variatie zal het zeker niet 

liggen. Voor wat wils, van groot tot 

klein. Een hele ruimte is zelfs gere-

serveerd voor de kinderboeken. Daar 

zit een jochie op de grond, verdiept in 

een Flintstone-album. Volwassenen 

schuiven met hun nieuwe aankopen 

met elkaar aan grote ronde tafels en 

bespreken hun vondsten. Kinderen 

zeuren dat ze naar huis willen, ou-

ders smeken hun kroost of ze nog 

even mogen blijven zoeken. Met een 

triomfantelijk gezicht en grote bood-

schappentassen vol boeken komen 

weer andere mensen naar buiten. De 

buit is binnen dit jaar. [LvD]

Koopjesjagers komen vroeg voor 
Boekenbeurs WVT

Trappelend van ongeduld stonden de koopjesjagers bij de entree van het gebouw van 
WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. Op vrijdag 18 mei zou om twee uur 

de jaarlijkse boekenmarkt beginnen en wie wil er nou achter het net vissen?

Grote drukte op de boekenmartk van WVT.

Informatieavond Gehandicaptenplatform
Het gehandicaptenplatform nodigt iedereen van harte uit voor een informa-

tieavond op maandag 4 juni 2012 in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-

plein 4 De Bilt. De aanvang is om 19.30 uur.

Er is een presentatie van Stichting 2B Safe en Welzorg. Stichting 2Bsafe, 

opgericht door oud-burgemeester van De Bilt dhr. A. Tchernoff en dhr. D. 

de Jong, stimuleert de veiligheid en zelfredzaamheid van mensen en organi-

saties. Naast een korte introductie over de stichting, worden de aanwezigen 

gevraagd mee te denken over praktische vragen/oplossingen in het dagelijks 

leven/werk. Welzorg is de nieuwe leverancier van hulpmiddelen voor de 

Gemeente De Bilt en is gespecialiseerd in advies, verkoop, service, aanpas-

sing en verhuur van (revalidatie-)hulpmiddelen voor ouderen en mensen 

met een beperking.

Aanmelden kan bij het secretariaat: info@ gehandicaptenplatformdebilt.nl 

of via tel. 030 2203497 / b.g.g. tel. 030 2290439. Aanmelden is ook schrif-

telijk mogelijk via Antwoordnummer 43, 3720 VB Bilthoven. Postzegel is 

niet nodig. Graag aangeven met hoeveel personen en/of gebruik wordt ge-

maakt van een rolstoel of scootmobiel.

 

 
 

 
 

Servicepunt Maartensdijk 
dicht:  

1514 handtekeningen 
genegeerd! 

 

Het CDA betreurt het dat de Raad blijft bij het 

standpunt het Servicepunt Maartensdijk te 

sluiten, ondanks vele handtekeningen die zijn 

verzameld door het CDA.  

Fracties van VVD, D66, GroenLinks/PvdA en 

SGP vinden dat een oude afspraak met 

Maartensdijk geschonden kan worden. Dat 

inwoners daar de dupe van worden, is voor 

het CDA onacceptabel.  
  

CDA De Bilt – Maartensdijk 

www.debilt.cda.nl 

Slaat de paardensector de handen ineen?
In de dorpsraad in Groenekan (DRG) is opnieuw de problematiek van 

paardenmest in het publieke domein aan de orde gesteld. De dossierhouder 

paarden in de DRG, zelf een gepassioneerd paardenman, stak de hand in 

eigen boezem en deed een oproep aan de paardensector om hun stoep voort-

aan schoon te houden. De aanwezige (vertegenwoordigers van) maneges, 

paardenpensions, paardeneigenaren en ruiters reageerden aanvankelijk ge-

reserveerd (als je niet tegen paardenpoep kunt dan moet je maar in de stad 

gaan wonen!) maar uiteindelijk legden zij zich bij de oproep neer. De DRG 

zal de betrokken maneges, paardenpensions, verenigingen en eigenaren per 

brief oproepen het schoonhouden van de openbare ruimte in hun reglemen-

ten op te nemen en de periodieke schoonmaak gezamenlijk te organise-

ren. Daarmee voorkomt de sector dat de gemeente een argument in handen 

krijgt om alsnog paardenbelasting te gaan heffen.

Een deinitieve oplossing van de problematiek ziet de sector overigens in 
een omvattend ruiterpadenplan van de gemeente. Een onderdeel van dat 

plan zou een doorsteek moeten zijn van rijvereniging Sint Maarten naar de 

bossen van Beukenburg. Van die doorsteek, waar eventueel ook een klom-

penpad onderdeel van kan uitmaken, zouden dan ook paardeneigenaren aan 

de Groenekanseweg gebruik kunnen maken. Daardoor zou het frequent on-

derpoepen van het voetpad daar tot het verleden gaan behoren. Volgens de 

DRG stuit de realisatie van het plan helaas al enige tijd op milieubezwaren. 

Een blauwe reigerkolonie in de buurt van Westbroek en een dassenburcht in 

Beukenburg zouden het plan ophouden. De actuele status en vooruitzichten 

van het ruiterpadenplan waren ten tijde van de vergadering niet bekend.

Frank Klok, Groenekan



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 7.98

500
gram 6.98

500
gram 8.98

500
gram 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 mei
t/m woensdag 30 mei

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Fricandeau
Boerenham
Rosbief

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

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 4.49

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SATÉVLEES

1 Kg. 7.98

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Biefstukspies

Gemarineerde 
biefstuk 

Varkenshaassaté

Kipdijsaté

Hamburgers
Duitse biefstuk
Tartaar

GEGRILDE DRUMSTICKS

6 halen / 
   5 betalen

Hij is er weer!

500
gram 4.98

500
gram 4.98 500

gram 3.98

STOMPETOREN 
GRASKAAS

BOERENGRASKAAS

GEGRILDE DRUMSTICKS

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Pitloze

Watermeloen
p.part

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers geschrapte

Krieltjes
heerlijk bij Asperges

      kilo

•    Koude Macaroni-schotel
OF

•    Zomer Spaghetti
 ___________________ 100 GR  0,89

•  Vitello Tonato 
LEKKER ZOMERS ___ PER PORTIE  3,95

• Aspergesoep
    _________________ LITERBAK  3,95

ZATERDAG VERSE SUSHI !!

Verse Hollandse

Sla-mix de luxe

150 gr

0,99 1,25

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 gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Hollandse

Komkommers ______ 2 VOOR  0,99

Pasta met Kip ___  100 GRAM  0,89

DINSDAG 29 MEI 

EN WOENSDAG 30 MEI

Speciaal voor Pinksteren 

Volop Hollandse AARDBEIEN,

ZACHT FRUIT, KERSEN etc. etc.

Volop Hollandse ASPERGES 

Gratis Geschild!!!

Scherpe dagprijzen

0,99
nieuwe oogst
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‘Ik exposeer schilderijen die ik de af-

gelopen twee jaar heb gemaakt’, be-

gint Susan. ‘Qua kleurgebruik ben ik 

me in deze periode meer gaan richten 

op turquoise, oranje en siena, in ver-

schillende combinaties. Ik ben nu be-

zig op dik kartonpapier te schilderen. 

Het voordeel daarvan is dat het veel 

gladder is dan bijvoorbeeld linnen. 

Je kunt erop werken met gesso, dat 

is een krijtondergrond speciaal voor 

hout, doek of ander schildermateriaal. 

Dat kun je in lagen aanbrengen. Op 

die manier kun je structuren creëren 

om bepaalde effecten te bewerkstel-

ligen. Je kunt ook goed met en een 

paletmes op dit kartonpapier werken.’ 

Susan heeft veel cursussen gedaan. 

‘Ik ben begonnen bij de Werkschuit. 

Daar kreeg ik eerste les van Marieke 

Thomassen en daarna van Marjan 

Nagtegaal. Bij Leo Dekker in Drie-

bergen heb ik leren experimenteren. 

Ook heb ik bij De Werkschuit de 

modelacademie gedaan. Dat is een 

groep gevorderden die aan de hand 

van opdrachten grotendeels zelfstan-

dig werkt.’ Susan werkt overdag als 

directiesecretaresse in De Biltse Hof. 

‘Ik combineer werken en schilderen 

in mijn leven. Overdag krijg ik aller-

lei ideeën die ik ’s avonds of in het 

weekend kan uitwerken.’ Susan werkt 

voornamelijk abstract. ‘Ik heb geen 

eindproduct in mijn hoofd. Er gebeurt 

gewoon wat. Een bepaalde kleuren-

combinatie of vlakken. Die werk ik 

uit en dan stel ik het ontwerp nog 

bij. Ik maak het bijvoorbeeld minder 

symmetrisch. Het lastigste is het mo-

ment dat ik moet stoppen. Dan maak 

ik het af met wat zwart en grijs.’ Op 

drie van haar schilderijen staat een 

vlinder. ‘In twee daarvan heb ik een 

stukje tekst geplakt. Dat wil ik vaker 

doen.’ Susan is nog maar heel kort lid 

van BeeKk. ‘Dat ik nu al mag expose-

ren, is met mijn neus in de boter val-

len’, zegt ze blij.

Bamboewortels

Hermienke Faber heeft nog wel een 

woning in Hollandsche Rading, 

maar eigenlijk woont ze op Bali. ‘Ik 

ben vele malen uitgezonden voor de 

PUM (Programma Uitzending Ma-

nagers, voor VUT’ters en gepensi-

oneerden). Drie keer was ik op Java 

gestationeerd. Ik ben toen privé naar 

Bali gegaan en daar heb ik Balinese 

keramisten ontmoet. Ik spreek Ba-

hasa Indonesia, de voertaal voor heel 

Indonesië. Toen die PUM aliep, heb 
ik besloten een tijd naar Indonesië te 

gaan. Eerst voor een half jaar en toen 

heb ik afspraken gemaakt dat ik terug 

zou komen. Ik woon nu al langere tijd 

op Bali.’ Dat bevalt haar uitstekend. 

‘Het eiland is hindoeïstisch en het 

inspireert me geweldig. De beleving 

van de godsdienst is heel speciaal. Op 

mij komt het over als een kleurrijk 

feest. Het is wel jammer dat het eiland 

de laatste tijd overspoeld raakt met 

toeristen en expats.’ Zelf heeft ze daar 

niet zo veel last van. ‘Ik woon vlak bij 

een dorp, net buiten de plaats Ubud. 

Dat is een kunstzinnig gebied: de be-

woners hebben het kunstenaarschap 

in de genen. Ik heb grond gehuurd 

van een Balinese familie, waarop ik 

een huis met studio heb gebouwd. 

Met die mensen ga ik veel mee naar 

ceremonies, die meestal in de tempel 

plaatsvinden. Mijn huis en mijn stu-

dio zijn allebei met een ceremonie 

ingewijd.’ Hermienke mediteert da-

gelijks. ‘Ik heb een Balinese goeroe, 

die me heeft leren healen. Dat stoort 

mijn achtergrond, vrijzinnig protes-

tants, totaal niet.’ Hermienke deed op 

latere leeftijd aan de SOL (stichting 

opleiding leraren) in Utrecht hand-

vaardigheid en textiele werkvormen. 

‘Van daaruit ben ik zelfstandig door-

gegaan. Ik woonde eerst in Groene-

kan, toen in Hollandsche Rading, en 

gaf les aan kinderen en volwassenen.’ 

Ze werkt nu heel anders dan toen. ‘Op 

het strand bij mijn huis in Bali vind 

ik allemaal bamboewortels die me in-

spireren tot nieuwe vormen. Die zijn 

meegevoerd door de rivier. Het is niet 

zo’n toeristisch strand: er komen al-

leen Balinezen. Ik combineer nu ke-

ramiek met bamboewortels en dat is 

wel bijzonder: ik ben de enige die op 

die manier werkt.

Schilderijen van Van Duijkeren en 
keramiek van Faber bij galerie BeeKk

door Lilian van Dijk

Susan van Duijkeren uit Bilthoven en Hermienke Faber uit Hollandsche Rading exposeren 

respectievelijk schilderijen en keramiek objecten, aangevuld met bamboewortels uit Bali, 

in de bibliotheek van Bilthoven in de Kwinkelier. Tot en met 25 juni is hun werk daar 

te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Susan van Duijkeren en Hermienke Faber laten zich allebei bij het creatieve 

proces door materialen inspireren. 

In september begonnen WVT en 

Transition Town de Bilt samen met 

de organisatie van een 

Repair Café. De goed ingerichte 

werkplaats van de WVT bleek de 

ideale locatie. Zo groeide het Repair 

Café Bilthoven al snel uit tot één van 

de grootste van de 30 Repair Cafés in 

Nederland. Het Nederlandse Repair 

Café is uniek in de wereld en krijgt 

inmiddels veel aandacht vanuit het 

buitenland, zo stond er pas geleden 

een groot artikel in de New York 

Times. Volgens die krant helpt het 

Repair Café niet alleen aan het creë-

ren van een duurzame cultuuromslag 

maar is het ook een manier om oude-

ren weer een betekenisvolle rol in de 

samenleving te geven.

In Bilthoven werden al talloze elek-

trische apparaten, ietsen, jassen en 
stoelen gerepareerd tijdens het twee-

maandelijkse evenement. Volgend 

jaar zal het Repair Café dan ook vaker 

gehouden worden.

Pinksterzaterdag

Op Pinksterzaterdag 26 mei a.s. kunt 

u tussen 12 en 16 uur terecht om sa-

men met de deskundigen uw kapotte 

spullen te repareren. 

En deze keer zullen voor het eerst ook 

computers gerepareerd kunnen wor-

den. Hiervoor zullen verschillende 

reparatiedeskundigen aanwezig zijn. 

Het adres van de WVT is Talinglaan 

10 te Bilthoven. Gereedschap en ma-

terialen zijn aanwezig. De toegang 

is gratis, een vrijwillige bijdrage is 

welkom. Meer informatie op www.

repaircafe.nl en tel. 030 2430484. 
Vrijmetselaarsloge 80 jaar

De Vrijmetselaarsloge ‘De Unie van Utrecht’ in Bilthoven 

bestaat dit jaar 80 jaar en zij viert dit op zaterdag 26 

mei a.s. in haar vaste onderkomen, de Woudkapel aan de 

Beethovenlaan te Bilthoven.

Heeft de Vrijmetselarij lange tijd geleefd en gewerkt in een waas van ge-

heimzinnigheid, er is de laatste tijd een duidelijke trend merkbaar naar meer 

openheid. Onderdeel van die openheid is dat het jubileum niet alleen binnen 

de eigen, veilige kring wordt gevierd, maar dat de loges juist naar buiten 

treden.

Kern

Kern van de viering is een mini-symposium. Prof. dr. M.B. van Buuren zal 

een inleiding houden op het thema ‘Macht en onmacht van de spiritualiteit’. 

Aansluitend zullen Prof. dr. G. Sanders en Hent Banning met elkaar en met 

aanwezigen hierover in gesprek gaan. Afgesloten wordt met de presenta-

tie van het boek ‘Een impressie’, waarin leden van de loge hun licht laten 

schijnen op wat voor hen de feitelijke betekenis is van de Vrijmetselarij in 

het algemeen en van deze, hún Loge in het bijzonder.

Voor meer informatie of voor gratis toegang, zolang er plaats is: e-mail naar 

info.loge146@vrijmetselarij.nl.

Het koor Valsch & Gemeen uit De 

Bilt, opgericht in 2002, zingt verras-

send veelstemmig. Bekende deunen 

klinken op geheel eigen wijze als 

Valsch & Gemeen gaat zingen. Dat 

doen ze zonder instrumentale bege-

leiding, ‘gewoon’ vier- of vijfstem-

mig. De arrangementen van dirigent 

Els Bonten bezorgen klassiekers als 

Land van Maas en Waal, de Pastorale 

of Malle Babbe een heel nieuw ge-

luid, de Nederlandse teksten van Pe-

ter Boss geven een nieuwe dimensie 

aan bekende popnummers als Crazy 

little thing called love (Kerels doen 

gewoon alsof) en The longest time 

(Zie de zonzij).

Optredens

Vrijdag 25 mei treedt het koor op in 

de reactieruimte van Dijckstate om 

19.45 uur, kaarten aan de zaal. Zon-

dag 3 juni viert het koor haar tienjarig 

bestaan met twee jubileumconcer-

ten in de Spiegeltent aan de Amers-

foortseweg in De Bilt. Voor de och-

tendvoorstelling zijn nog kaarten te 

reserveren via optredens@valschen-

gemeen.nl

Comcafé 
Op dinsdag 29 mei van 10.00 tot 11.30 uur wordt in 

de koepel op de camping Tussen Hemel en Aarde aan de 

Kanonsdijk 7 te Groenekan het Comcafé gehouden. 

Het onderwerp deze keer is ‘ouderschap’. 

Wat betekent ‘ouderschap’ voor je ? Wanneer ervaar je dit? Hoe geef je dit 

vorm? Wat beleef je eraan?

Het Comcafé, gebaseerd op het gedachtengoed Geweldloze Communicatie 

van Marshall Roosenberg, begint met 2 rondes waarin je je kunt uiten over 

dit onderwerp zonder dat de anderen hierop reageren. Hierdoor is er ruimte 

voor iedereen om datgene te delen wat de spreker wenst te delen. Door te 

luisteren wordt het gehoorde verdiept, het mag er zijn en het wederzijds res-

pect groeit. In de derde ronde kunnen vragen gesteld worden. In de laatste 

ronde (zonder interactie) kan er gedeeld worden wat je geraakt heeft deze 

ochtend.

Het Comcafé is vrij toegankelijk voor iedereen en een vrijwillige bijdrage 

voor Transformi is welkom.

10 jaar Valsch en Gemeen
Van smartlappenkoor naar vijf stemmig à capella: Valsch & Gemeen deed het. Vijftig leden oefenen 

drie maal per maand onder de bezielende leiding van Els Bonten. Vele optredens in tien jaar tijd 

waren het gevolg, waaronder een aantal in Paradiso.

Het grote à capella koor zingt zonder instrumentale begeleiding.

Repair Café bij de WVT























 
 

 



 




 

















































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212



 De Vierklank 7 23 mei 2012

In een grote ruimte van P.G. Profes-

sioneel in Groen BV in de Ambacht-

straat in De Bilt exposeert Iris Ducha-

teau uit Driebergen haar omvangrijke 

doeken. Als onderwerpen kiest ze 

karakteristieke mensen, wereldvrou-

wen, dansers, musici en kinderen. 

Iris was aanvankelijk violiste, maar 

is zich sinds 2008 gaan toeleggen op 

het schilderen. Ze tracht emoties en 

beweging over te brengen op doek 

en mede door het kleurgebruik een 

bepaalde sfeer neer te zetten. Ook 

objecten  van Helma Janssen uit De 

Bilt zijn in deze hal tentoongesteld. 

Zij maakt heel gevarieerd abstract 

werk, dat ze omschrijft als: ‘Werken 

met bloemen en plantaardige en orga-

nische materialen.’ Op zaterdag werkt 

ze in dit gebouw, vertelt ze. ‘Ik heb 

deze grote ruimte tot mijn beschik-

king en ik geef hier ook workshops.’

AmbachtAteliers

Net nieuw bij AmbachtAteliers is 

Mária Berns. Zij werkt in een ei-

gen stijl, die ze GoMandala noemt. 

Uitgangspunt is het mandalateke-

nen. ‘Mandala betekent cirkel. Ken-

merkend voor mijn schilderijen en 

bollen zijn repeterende iguren en 
cirkels.’ Ze maakt kunst met een mis-

sie, omschrijft ze zelf: ‘Wat ik ermee 

verdien, gaat naar de KWF Kanker-

bestrijding en de Hersenstichting Ne-

derland.’ Vlinders zijn bij haar een 

veel voorkomend motief. ‘Ze staan 

voor vrijheid en buitelingen’, legt 

ze uit. Mária maakt ook wenskaar-

ten en 3-D schilderijtjes om cadeau 

te geven. ‘Die zijn bedoeld om iets 

positiefs en kleurigs te brengen, bij-

voorbeeld voor een zieke.’ Ook maakt 

ze grotere schilderijen, al dan niet in 

combinatie met bollen van kunsthars 

op een staander. ‘Ik probeer bijzonde-

re kleurencombinaties te maken van 

een bol en een schilderij. De bollen 

beschilder ik met acrylverf en op de 

canvasschilderijen werk ik met teke-

ninkt.’ Schuin tegenover haar atelier 

is dat van Elma van den Heuvel uit 

Utrecht. Zij heeft de opleiding voor 

dramadocent aan de HKU gedaan en 

een toneelopleiding in Brussel en gaf 

vervolgens theatercursussen. ‘Toen 

ik drie kinderen kreeg, waarvan de 

jongste een tweeling is, kwam ik daar 

niet meer aan toe. Ik had op de HKU 

schilderen als bijvak en heb les gehad 

in een soort open atelier in Utrecht.’ 

De laatste drie jaar heeft Elma zich 

toegelegd op drieluiken. Ze wijst 

op twee schilderijen met klaprozen. 

‘Het linker iguratief. Bij het rechter 
schilderij is de vorm gebleven, maar 

de invulling is abstract.’ Ook kunnen 

haar schilderijen een aanvulling op 

elkaar zijn, zoals de twee schilderijen 

van Egyptische zuilen, of met elkaar 

contrasteren, zoals een zeezicht bij 

dag met een woestijn bij zonsopgang. 

Iets verbeelden doet Elma nu via de 

kunst in plaats van het toneel. ‘Als ik 

een schilderij maak, ontstaat er tussen 

mij en dat werk een soort verbinding. 

Het vertelt me iets en dat wil ik over-

brengen.’ 

Dorpsstraat

In de showroom van Kunst en Licht 

exposeert Patricia Weijburg prints 

die toepasbaar zijn op vele materia-

len zoals textiel, vaatwerk, behang, 

linnen doek, folies voor ramen en/of 

afscheidingen. Ze lanceert dit week-

end de collectie Hollands Deco in de 

vorm van lampen, schalen en pane-

len. ‘Mijn kunst wordt via transver-

sie in glas gebrand’, legt ze uit. ‘Het 

zijn allemaal gemengde technieken in 

de vorm van collages, bijvoorbeeld 

van schilderingen of foto’s.’ De na-

tuur is een belangrijke inspiratiebron 

voor haar. Ze toont twee bezoekers 

het bijzondere van lichtinval: een 

vierkante glasplaat die voor het eta-

lageraam hangt, lijkt van buiten naar 

binnen blauwig en van binnen naar 

buiten doorzichtig. Schuin tegenover 

de showroom exposeren Bartje van 

Doorn en Ineka Croon schilderijen. 

Bartjes onderwerpen, materiaalge-

bruik en technieken onderscheiden 

zich door grote diversiteit. Ineka 

schildert mensen en kiest thema’s 

als liefde, dood, verlies, vreugde en 

verdriet en de complexe verhouding 

tussen man en vrouw. Wilhelmina 

Thijssen en Asia Komarova maken 

graisch werk. Dat van Wilhelmina is 
abstract en ijntjes. Asia lijkt nog zoe-

kende naar een eigen gezicht als kun-

stenares. De houten objecten van Bob 

van der Putten trekken de aandacht 

door hun robuustheid, materiaalkeuze 

en verrassingselement.

Weekendje Kunst, de zondag
door Lilian van Dijk

De zondagmiddag van Weekendje Kunst begon in De Bilt rustig, waarschijnlijk 

ook door het op dat tijdstip nog wat druilerige weer. Gelukkig zorgden overal 

geëxposeerde kunstwerken binnen voor kleur en vrolijkheid.

Iris Duchateau laat zien hoe ze een portret schildert aan de hand van een 

model.

Wanda Peters:  ‘Het was zo fantas-

tisch! Het Muziekatelier is precies 

geweest wat ik voor ogen had toen ik 

het bedacht. Alleen had ik nooit kun-

nen dromen dat er zoveel deelnemers 

zouden zijn en zo veel publiek; en 

enthousiast publiek wel te verstaan’! 

Meer dan 60 mensen uit de gemeente 

musiceerden die dag in de leuk in-

gerichte ruimte, waar een prachtige 

piano ter beschikking was gesteld 

door Clavis Piano’s uit Nieuwegein. 

Wanda had op de kale bakstenen mu-

ren partituur geschilderd: Die Forelle 

van Schubert en Embracable you van 

Gershwin. Wie kon raden wat er stond 

won een prijs. De etalages waren leuk 

ingericht, o.a. met een etalagepop met 

een prachtige jurk met muzieknoten. 

Muziek

Maar het belangrijkste was natuur-

lijk de muziek: er speelde een cello-

ensemble van 9 kinderen, die celloles 

hebben bij Mariëtte Landheer. Een 

trombonetrio van leerlingen van Bas 

van der Werff van de Biltse muziek-

school speelde en Bas legde daarbij 

ook aan het publiek uit hoe een trom-

bone eigenlijk werkt. Sem Hulsmann 

was met zijn 8 jaar als vioolsolist op 

het open podium de jongste deelne-

mer. Aan de workshop vocaal van 

Wanda Peters en de workshop impro-

visatie van Freek Zwanenberg namen 

heel veel mensen deel. Ook Annema-

rie Konijnenburg gaf masterclasses 

aan violisten en altviolisten van ver-

schillend niveau, jong (Imke, 10 jaar) 

en oud (schoomuziekdocente Wen-

dela Pameijer). Het vocaal ensemble 

Puur met Noten nam bij Wanda Peters 

een masterclass en kreeg een aantal 

praktische adviezen om de uitvoe-

ring, al bijzonder mooi om te begin-

nen, nog mooier te maken. En zange-

res Romy Both (12 jaar) stal de show 

met Countdown van Beyonce, dat zij 

in de masterclass nog overtuigender 

leerde zingen.

Publiek 

En dan was er het publiek. Wanda: 

‘Ik denk dat er meer dan 300 mensen 

voor kortere of langere tijd zijn ko-

men luisteren. Het is maar een schat-

ting, want tellen ging niet. We waren 

te druk met musiceren. De deuren 

stonden open en de muziek stroomde 

de Kwinkelier in. Het programma 

hing binnen en buiten overal duidelijk 

aangeplakt, dus men kon kiezen naar 

welke onderdelen te komen luisteren 

en in en uit lopen wanneer men wilde. 

Ik ging op een goed moment zitten 

naast een vrouw die ik niet kende en 

die er toen al twee uur zat. Wat leuk’, 

zei ik, ‘dat u er zo lang bij blijft’. ‘Ja, 

maar ik geniet zo!’, was haar reac-

tie. ‘Ook ijn dat ik niemand tot stilte 
heb hoeven manen. Wie binnen was 

luisterde, en wie verder moest of er 

genoeg van had, ging stilletjes weer 

weg’. De docerende musici hadden 

samen een stuk van Ludwig von Bilt-

hoven, herstel Beethoven, ingestu-

deerd en hebben dat tussen de bedrij-

ven door een aantal keren uitgevoerd. 

Wanda: ‘Ik denk dat ik nog wel eens 

vaker een Muziekatelier in Bilthoven 

zal organiseren. Ik heb zo genoten 

en de deelnemers, het publiek en de 

andere muziekdocenten ook. En drie 

van ons hebben al een aanmelding 

van een nieuwe leerling! Wat wil een 

mens nog meer? 

Kortom: Thank you for the music! 

Wanda Peters wil graag allen die 

deelnamen, inclusief het enthousiaste 

publiek bedanken voor een dag vol 

muziek!

Het Muziekatelier klinkend succes 
tijdens Weekendje Kunst

Zaterdag 19 mei jl. vond in het voormalige pand van Knijff mode midden in 

De Kwinkelier een bijzondere muzikale happening plaats. Wanda Peters van 

Zangstudio Bilthoven had er Het Muziekatelier georganiseerd. Een dag lang 

masterclasses, workshops en open podium, met de medewerking van 5 vakdocenten. 

Sem Hulsmann was met zijn 8 jaar als vioolsolist op het open podium de 

jongste deelnemer. (foto Lonneke Bakker)

Jubilarissen Zonnebloemvrijwilligers

Woensdag 16 mei jl. zijn vijf Zonnebloem vrijwilligers 

onderscheiden met een oorkonde en een insigne. Dit als dank 

voor hun inzet voor de gasten van De Zonnebloem 

De Bilt/Bilthoven de afgelopen 10 en zelfs 25 jaar.

Op 2 juni treft u de Zonnebloem weer aan met een kraam op de voorjaars-

markt op de Hessenweg. U kunt daar terecht met al uw vragen; tevens wor-

den er loten verkocht. De opbrengst daarvan komt deels direct ten goede 

aan de gasten van de Zonnebloem De Bilt/Bilthoven. Nieuwe vrijwilligers 

zijn van harte welkom. Aanmelden of eerst informatie inwinnen kan via het 

secretariaat zonnebloemdebilt-bilthoven@hotmail.com  (Klaas Rem)

Johan Sluijs, voorzitter van het bestuur Zonnebloem Regio Kromme Rijn, 

reikte de versierselen uit aan (v.l.n.r.) de dames Maurik (zilver), mevrouw 

Kemp (goud), Koldenhof en Wennekes (zilver).

Masterclass piano in Walter Maas Huis

En het eerste weekend van juni zal er in het Walter Maas 

Huis een Masterclass piano plaatsvinden. Conservatorium 

studenten die zich ingeschreven hebben voor deze lessen 

zullen les krijgen in de muziekkamer van het WMH onder de 

inspirerende leiding van de meesterpianist Misha Fomin.

Op zondag zullen zij zich presenteren d.m.v. het spelen van een recital. Na 

aloop is er gelegenheid om kennis te maken met de docent en de studenten 
in het prachtige voormalige woonhuis van de componist Julius Röntgen aan 

de Gerard Doulaan 21. Zie www.mfpiano.nl

Toegangskaarten, reserveren 030 2280908. Tevens kaarten verkrijgbaar bij 

de Bilthovense Boekhandel – Julianlaan 1 – Bilthoven 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

Pinkstercake

taartje

Pinksterslof met 

amandelspijs

7,25

4,25 6,95
klein groot

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl

of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG  Groenekan

gratis voetencheckactie

i.v.m. week van de pedicure

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Rozen 
20 voor € 5,95

 
Vlijtige lies

2 voor € 3,50   1,95 p.st.
 

Geraniums
5 voor € 4,00   1,25 p.st.

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 207 1.4 16V X-LINE 5DRS 

2007, 90.000 KM, GRIJS MET, AIRCO, 

RAD/CD, ER, CV, SB, ESP ABS, MLV, 

TREKH

€ 7.950,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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 C5 2.0 16V COOL TECH 2007 91.000 D BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, ER, CV, SB, 

ABS, RAD/CD, PARKEERHULP, REGENS  € 8.950,00 

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 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 2009 46.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, 

 ROLAND GARROS RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP  € 17.750,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2005 153.000 ZILV GRIJS , CLIMATE C, CRUISE C, TREKHAAK, 

PRIMIUM 5 DRS ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, REGENS  € 4.950,00 

PEUGEOT 407 COUPE 2.7 HDIF FELINE 2007 123.000 ROOD MET, RAD/CD/NAV/TEL, LEDER INT, ABS, LMV, 

AUTOMAAT CLIMATE C, CRUISE C, MLV, PARKEERHULP  € 14.950,00 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2004 186.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, RAD/CD, ABS, 

DYNAMIQUE MLV, ESP, ER, CV, SB  € 5.950,00 

VOLKSWAGEN GOLF TDI 101PK 2003 105.000 SATIJN ZILV MET, CRUISE C, AIRCO, ABS, ESP, 

OCEAN TREKH, ER, CV, SB  € 6.750,00 

VOLVO V40 1.8 1999 175.000 ROOD MET, AIRCO, ABS, HALF LEDER, TREKH, LMV  € 2.750,00 
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Afsluiting Dorpsweg 29 mei t/m 31 mei

Het asfalt van de Dorpsweg is verouderd en de wegmarkeringen en 

fietssuggestiestroken zijn versleten. Daarnaast ontvangen wij regel-

matig klachten over de verkeersveiligheid en de gereden snelheden 

op de weg. Genoeg reden voor de gemeente om de Dorpsweg 

aan te pakken. Op dinsdag 29 mei starten de werkzaamheden. 

De aannemer begint met het aanbrengen van een nieuwe laag 

asfalt. Daarom wordt de Dorpsweg van dinsdag 29 mei 06.00 uur 

tot donderdag 31 mei 17.00 uur afgesloten tussen de Professor 

Bronkhorstlaan en de Julianalaan. De afsluiting geldt voor zowel 

gemotoriseerd als langzaam verkeer. 

 

Bereikbaarheid 

De afsluiting heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de 

woningen en bedrijven langs de Dorpsweg en de aanliggende stra-

ten binnen het betreffende traject. Zij zijn in de bovengenoemde 

periode niet bereikbaar. Voor bewoners en medewerkers van de 

bedrijven zijn maatregelen genomen zodat zij wel bij hun woning/

bedrijf kunnen. De omleiding voor gemotoriseerd en langzaam 

verkeer staat ter plaatse aangegeven met borden. Hulpdiensten 

krijgen, indien noodzakelijk, altijd toegang. 

Route buslijn 58

Buslijn 58 rijdt tijdens de werkzaamheden niet meer over de Profes-

sor Bronkhorstlaan. De bus gaat dan bij de kruising Gezichtslaan 

– Nieuwe Weteringseweg N234, linksaf de N234 op en zal via de 

Koningin Wilhelminaweg N417 naar Maartensdijk rijden. Vanaf de 

Dorpsweg vervolgt de bus weer de route langs de vaste haltes. 

Overlast

Aangezien de werkzaamheden zowel overdag als ’s nachts plaats 

vinden kan het zijn dat u geluidsoverlast ervaart. Wij vragen hier 

uw begrip voor. 

Wijkcontactambtenaar: Lianne Oosterlee, T. (030) 228 94 91,  

E. oosterleel@debilt.nl

Door zijn werk kwam Lars in Sand-

wijck terecht. ‘Ik woonde in een 

woongroepje van drie personen in 

Arnhem en werkte in Utrecht. Twee 

jaar reisde ik op en neer. Dat werd 

me te veel. Ik heb rondgevraagd of 

mensen leuke woongroepen kenden 

in deze regio. Ik ben een keer gaan 

kennismaken op Sandwijck en daarna 

ben ik de procedure ingegaan.’ Dat 

ging veertien jaar geleden simpeler 

dan nu. ‘Tegenwoordig moet je eerst 

een formulier invullen en dan een 

keer op een “werkdag” meehelpen 

bij wijze van kennismaking. Ten-

zij iemand een veto krijgt, wordt er 

daarna een gesprek gepland en verder 

gepraat over zaken als: hoe is je in-

steek in een groep en wat verwacht je 

van een woongroep.’ Hij legt uit: ‘Bij 

ons leidt iedereen zijn eigen leven. 

Het is net zoiets als een klein dorp. 

Maar je moet ook dingen samen wil-

len doen. Deels verplicht, deels uit 

vrije wil, maar ons uitgangspunt is uit 

vrije wil.’ Verplicht zijn bijvoorbeeld 

de “werkdagen” voor de grotere klus-

sen en de vijfwekelijkse vergaderin-

gen die van acht tot een uur of elf ’s 

avonds duren. ‘We hebben een agen-

da, een voorzitter, een notulist, en 

mensen krijgen vooraf de stukken ter 

inzage. Verder is er een schoonmaak-

lijst voor algemene taken.’ Sommige 

voorzieningen zijn collectief: ‘Er is 

ruimte voor gemeenschappelijke en 

privé-etenswaren in de ijskasten op 

de verschillende woonlagen en in de 

kelder.’ De woongroep streeft ook 

ideële doelen na. ‘We hebben zon-

nepanelen op het dak en proberen zo 

duurzaam mogelijk te leven’, meldt 

Lars. ‘Als we voor iedereen koken, 

is dat in principe vegetarisch. Gemid-

deld eten er twaalf tot veertien men-

sen mee, maar het kan ook gebeuren 

dat je met zijn vijfentwintigen zit, 

als mensen gasten meebrengen. Dat 

mag.’ Mee-eten met de groep is ook 

belangrijk voor het onderling contact. 

Wie op andere tijden aanspraak wil, 

gaat naar de centrale keuken. ‘Dat is 

de plek waar bij wijze van spreken 

dag en nacht mensen zitten.’ 

Rondleiding

Lars geeft een rondleiding door het 

huis. Op de begane grond zijn de 

centrale keuken, de kelder en de weg-

geefwinkel is gevestigd. ‘Die heet 

“Bukshop”, omdat je er moet buk-

ken om niet je hoofd te stoten aan 

de ijzeren balken. Daar legt elke be-

woner spullen neer die hij zelf niet 

meer gebruikt en die een andere be-

woner mag meenemen als hij er wat 

aan heeft. Eén keer in de paar maan-

den mesten we de Bukshop uit. Dan 

brengen we de spullen die niemand 

wil hebben naar de kringloop.’ Bene-

den zijn vier wooneenheden en op de 

beide bovenverdiepingen acht kamers 

per etage, een kantoorruimte met een 

scanner, printer, twee gemeenschap-

pelijke computers en de archieven en 

oude logboeken. Er zijn ook twee lo-

geerkamers. Verder is er een zolder, 

waar iedere bewoner twee planken op 

een stellingkast mag gebruiken voor 

opslag. Daar hangen ook waslijnen, 

evenals op een tweede zoldertje. Het 

gebouw telt twee trappen, de hoofd-

trap en de diensttrap. Op de beide 

bovenverdiepingen zijn ook keukens, 

voor wie voor zichzelf en/of vrienden 

wil koken. Door het hele huis staan 

bioscoopstoelen. ‘Die hebben we uit 

de boedel van het oude Tivoli gekocht 

voor ons voormalige Filmhuis.’ Eens 

in de twee jaar geven de bewoners 

van Huize Sandwijck een huisfeest. 

‘Dan spelen er ook bands. Soms heb-

ben we wel vijfhonderd mensen in 

huis. Bij Gluren bij de Buren speelt 

altijd een bandje waar een of meer be-

woners in zitten.’ Het landgoed dat bij 

Sandwijck hoort is 68 hectare groot 

en wordt onderhouden door de Werk-

groep Sandwijck van het Utrechts 

Landschap. ‘Die mensen zijn hier 

iedere zaterdag actief. Eén keer per 

jaar helpen we op een “werkdag” mee 

met de grote klussen.’ De bewoners 

huren de woonruimte via een Am-

sterdamse woningbouwstichting, die 

het in erfpacht heeft van het Utrechts 

Landschap. Lars: ‘We hebben zelf 

zeggenschap over de bewoners en 

hebben twee keer per jaar overleg met 

de stichting over groot onderhoud en 

dergelijke.’ 

Sandwijck, een kijkje achter de schermen 

van een woongroep uit deze eeuw – deel II

door Lilian van Dijk

De woongroep van twintig volwassenen en twee kinderen in landhuis Sandwijck in De Bilt loreert 
al sinds de jaren tachtig dankzij een goede organisatie. Bewoners leiden hun eigen leven, maar 

investeren ook in hun eigen “samenleving”. Lars Tempelman geeft uitleg over het reilen en zeilen.

Na de gemeenschappelijke maaltijd wordt er opgeruimd en schoongemaakt, 

waarna iedereen die zin en tijd heeft met de anderen aan de kofie of thee gaat.

Beelden Expositie tijdens Open-Tuinendag
Marianne van Zijtveld zal ook dit jaar weer exposeren tijdens de Open Tui-

nendag in Westbroek op zaterdag 26 mei. Het lijkt een traditie te worden, 

want voor de 3e keer zullen de kleurige beelden van voornamelijk klei te 

zien zijn in de tuin van Lies en Paul Roeks op de Dr. Welfferweg. De com-

binatie van de prachtige tuin en de beelden is absoluut de moeite waard 

om te gaan bekijken. De beelden van Marianne zijn abstract, gestileerd en 

iguratief en komen extra tot hun recht door de mooie locatie.

In het begin van dit jaar ontvingen ze 

van de heer Hans Brugman zijn grote 

verzameling uit de Tweede Wereld-

oorlog. Die verzameling stond jaren 

tentoongesteld in de bunker achter het 

huis van de heer Brugman. 

Maar door zijn hoge leeftijd kon hij 

nog maar weinig rondleidingen door 

zijn bunker verzorgen. Nu blijft al het 

materiaal in de Oude School toch bij 

elkaar. 

Het wordt eerdaags tentoonge-

steld op de bovenverdieping van de 

Oude School in de Burgemeester de 

Withstraat 31. En is dan na afspraak te 

bezoeken. Henk van de Bunt schreef 

eerder voor De Vierklank een artikel 

over Hans Brugman en zijn museum-

bunker, dat artikel is nu ook te vinden 

op www.900jaardebilt.nl.

Oude School(-boekjes)

Verder ontving de Historische Kring 

een grote doos met oude schoolboek-

jes van mevrouw Annette Koning. De 

doos bevatte vooral schoolboekjes 

uit de jaren vijftig; voorleesboekje 

en enkele biologieboekjes. Mevrouw 

Koning heeft een adviesbureau voor 

het basisonderwijs en vond deze bij 

het opruimen van haar zolder. De 

schoolboekjes staan tentoongesteld in 

de kast met andere oude schoolspul-

len op de benedenverdieping van de 

Oude School. De schoolspullen zijn 

na afspraak te bekijken. 

Kometenlaan

De Historische Kring heeft sinds ruim 

een jaar de boeken en het archief en 

ook oude voorwerpen ondergebracht 

in de ruimte aan de Kometenlaan 

399a. 

Deze ruimte is veel beter toegankelijk 

en natuurlijk ook te bezoeken. Zie 

hiervoor onze website www.histori-

schekringdebilt.nl. 

Schenkingen
voor de Historische Kring

De Historische Kring D’Oude School heeft in haar jubileumjaar

al een paar grote schenkingen gekregen. 

In ‘zijn’ bunker, gelegen in zijn achtertuin had Hans Brugman een heus 

museum ingericht over - hoe kan het anders - Wereldoorlog II. 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

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

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

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

Bakker Bos 
heeft plaats voor een enthousiaste

VERKOOPSTER
 

Wij vragen: een flexibele instelling

ambitie en talent om onze klanten met 

advies bij te staan.

Wij bieden: een leuke baan met 

groeimogelijkheden 

een full-time werkweek

salaris conform CAO

Voor meer info en sollicitatie kunt u 

contact opnemen met:

Annemieke Bos, tel 0346-211235

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

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 

UIT ONZE DELICATESSE PINKSTERHOEK:

Met o.a. malse rosbief, spek en stroganofkruiden; 

ca. 25 minuten braden op 150°C 

PINKSTERGEBRAAD

 100 GRAM € 1,98

In een krokant roomboterbladerdeeg jasje lekker 

gemarineerd in knoflookolie; ca. 20 min. op 180°C

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

 100 GRAM € 1,85

Voor als de barbecue toch aan kan! 

De huisgerijpte Entrecôte met been

DE COTE DE BOEUFF

  100 GRAM € 1,45

Uit onze poeliershoek: ca. 25 min. op 170°C; 

met o.a. kipfilet, marinade en lobbige kaas

ONZE KIPPINKSTERPANNETJES

 100 GRAM € 0,98

Van ons bekende lamsvlees, met een botje, 

lekker gemarineerd, ook lekker van de barbecue

DE LAMSRIBKOTELETJES

 100 GRAM € 2,45

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. 

gemarineerde stukjes biefstuk, paprika, taugé en 

champignons: even kort roerbakken

WOKKLARE BIEFSTUKPUNTJES

 100 GRAM € 1,98

Met o.a. varkensschnitzel, Parmaham, 

salie en kruidenolie

DE SALTIMBOCCA

 100 GRAM € 2,45

Gekruid en gezouten, heerlijk mals en mager: 

ca. 40 minuten braden op 150°C

DE BLANKE HAASFILETROLLADE

 500 GRAM € 6,98

Voor op de boterham of ook heerlijk 

voor bij de asperges

AMBACHTELIJK BEENHAM

 100 GRAM € 2,25

Ca. 15 min. op 150°C in de oven, met o.a. 

biefstuktartaar, taugé, lente uitjes en sesamwoksaus

SLEETJE TERRYAKKI

 100 GRAM € 1,45

Buiten gourmetten?Als het weer het toelaat waarom niet gewoon 

gezellig buiten gourmetten. Extra voordeel 
geen geuren binnen de volgende dag! Dus niet 

in de keuken staan en toch lekker lang tafelen. 

Met o.a. biefstuk, varkenshaas, kalfsbiefstuk, 

biefstuktartaar, cordonbleu en gemarineerde 
biefstukreepjes.Onze Gourmet Exclusief ca. € 6,25 p.p.

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 26 mei. Zetfouten voorbehouden.



 De Vierklank 11 23 mei 2012

advertentie

Een ondernemer als Cees van Weel-

den heeft het slim aangepakt: niet al-

leen biedt hij Jean-Philippe Nicolai 

een wand om zes van zijn schilderijen 

te exposeren, maar hij heeft bij zijn 

ene locatie een opstelling om e-bikes 

te proberen en bij de andere om de 

nieuwste grasmaaiers aan het werk te 

zien. Het magisch-realistische werk 

van Nicolai sluit zelfs mooi aan bij de 

ietsenwinkel. Op een van de schilde-

rijen staan zelfs onderdelen van een 

iets. Edelsmit Heleen Hoogeboom, 
die al twintig jaar aan het Emmaplein 

gevestigd is, exposeert behalve haar 

eigen oeuvre – ijn gevormde, kunst-
zinnige sieraden in zilver, goud en 

stenen en combinaties daarvan -, ook 

dromerige schilderijen in prachtige 

kleuren van Lida de Zeeuw uit Drie-

bergen. ‘Ik heb altijd schilderijen in 

mijn zaak hangen’, aldus Heleen. 

‘Lida exposeert al voor de derde of 

vierde keer bij mij.’ Zelf werkt ze veel 

op bestelling: ‘Bij geboorte, achttien-

de en eenentwintigste verjaardagen, 

huwelijksgeschenken’, somt ze wat 

gelegenheden op. Ook heeft ze wat 
fotoboekjes liggen, soms met teksten 

of een gedicht erbij: ‘Je kunt ze op-

pakken en doorbladeren. Zo kunnen 

ze zien wat ik allemaal maak.’ Dat 

Mirande Waterlaat bij damesmode-

zaak Square 12 exposeert, is ook al 

geen toeval, vertelt eigenaresse Mic-

key. ‘Wij kennen elkaar van de win-

kel. Mirande is klant bij me. Vorig jaar 

heb ik gezegd: “Ik doe alleen mee als 

jij hier exposeert”.’ Mirande: ‘Mickey 

is een keer bij mij thuis komen kijken 

toen ik open atelier hield. We houden 

van dezelfde sfeer.’ Mirande schildert 

vaak grote werken. ‘Wilde dieren. Ik 

kreeg inspiratie door een safarireis. 

Ook schilder ik vaak personen. En de 
laatste tijd maak ik veel koppen en 

bloemen. Bij Ripassa hangen nog een 

paar weken schilderijen van mij met 

grote tulpen erop.’ 

Fermecelli

Bij de Theaterkoffer op de hoek van 

het Emmaplein en de Julianalaan 

zit een gezelschap jeugdige cellis-

ten het nummer Bare Necessities te 

spelen. Het orkestje heet Fermecelli. 

Helemaal zuiver gaat het nog niet, 

maar het enthousiasme en de inzet 

zijn groot. Alle cellisten hebben een 

rood mutsje op. Voor het laatste num-

mer komen er nog twee heel jonge 

cellisten bij, met een blauw mutsje. 

Eerst spelen ze een nummer pizzi-

cato, daarna met strijkstok. De be-

kende fotografe Bea Blauwendraat 

uit Bilthoven heeft ruimte gekregen 

bij Poncius op de Julianalaan. ‘Ik ben 

begonnen aan een nieuwe serie: ou-

dere vrouwen met een passie’, vertelt 

Bea gedreven, wijzend op een foto 

van een oudere balletdanseres. ‘Ik 

maak veel portretten. Mensen kunnen 

zich bijvoorbeeld laten bodypainten 

en zichzelf als kunstwerk laten foto-

graferen.’ Bea experimenteert graag 

met nieuwe materialen: ‘Die foto daar 

is op aluminium en dat portret is met 

epoxyhars overgoten.’ Op haar foto 
Pink Carpet Explosion is ze bijzonder 

trots: ‘Daarmee ben ik genomineerd 

voor de Britse The Master Photograp-

hers Association.’ 

Bij DA-drogisterij Verweij kunnen in 

de etalage de zogeheten HEELbeel-

den van Gera Hoogland uit Utrecht 

worden bewonderd. ‘Een HEELbeeld 

is het resultaat van een ontmoeting 

over wat je graag wilt helen, herden-

ken of eren’, legt ze uit op haar web-

site. Zij maakt deze beelden meestal 

in opdracht: ‘Ik vertaal de verkregen 

informatie tot een HEELbeeld van 

een zelfgekozen houtvorm, uit het bos 

of het atelier, met persoonlijke sym-

bolen en kleurpalet.’ De al wat oudere 

kunstenaar Martin Visser uit Biltho-

ven is heel breed bezig. Hij exposeert 

driedimensionaal werk in hout en 

keramiek en schilderijen bij Nijland 

Makelaars in De Kwinkelier. Martin 

deed een technische studie in Delft en 

pleegde jarenlang zeeonderzoek voor 

het KNMI. Tijdens zijn zeereizen 

pakte hij een oude hobby op: tekenen 

en schilderen. ‘Mijn belangstelling 

gaat vooral uit naar abstract werk en 

ik laat me meestal leiden door wat 

ik in mijn fantasie waarneem.’ Soms 

ook werkt hij iguratief, getuige zijn 
houten kunstwerken waarin handen 

het middelpunt vormen.

Zaterdag: Weekendje Kunst in Bilthoven

door Lilian van Dijk

Ondernemers en kunstenaars hadden zaterdag 19 mei tijdens Weekendje Kunst niet te klagen

over extra belangstelling. Het weer was precies goed voor kijkers en kopers om op hun gemak

langs winkels en atelierruimtes te slenteren en overal binnen te gaan waar ballonnen

en de gekleurde lopers tot een bezoekje noodden. 

Heleen Hoogenboom bij een schilderij 

van Lida de Zeeuw. Speciaal vanwege 

de grasgroene loper bij haar zaak 

koos ze zaterdag voor een outit in 
dezelfde kleur. 

De jonge muzikanten van Fermecelli vielen op door hun rode en blauwe mutsjes.

Topkids staat voor kleinschalige op-

vang in een huiselijke sfeer waar kin-

deren optimaal kunnen opgroeien en 

ontwikkelen. Het stijlvolle interieur 

en het vaste team dat rekening houdt 

met het individuele kind levert daar 

een belangrijke bijdrage aan.

Betrokken

Om goed aan te kunnen sluiten op de 
thuis situatie en de wensen en ver-

wachtingen van ouders, worden de 

ouders zoveel mogelijk betrokken. 

Bij het brengen van de kinderen staat 

de kofie of thee klaar zodat de ou-

ders rustig nog wat kunnen drinken 

terwijl ze nog een puzzeltje doen of 

een boekje lezen met hun kind. Het 

kinderdagverblijf krijgt twee vertica-

le groepen (0-4 jaar) van 12 kinderen. 

Doordat de twee groepen middels een 

deur met elkaar in verbinding staan is 

er gedurende de dag ook ruimte om 

leeftijdsgerichte activiteiten te doen 

met de verschillende leeftijden op de 

twee groepen.

Samen spelen en eten

Direct aan het pand ligt een ruime 

kindvriendelijke tuin. Een gedeelte 

van tuin is zo ingericht dat het vol-

doende schaduw, rust en uitdagingen 

biedt voor de kleinste kinderen. Het 

andere deel van de tuin is helemaal 

gereserveerd voor de peuters. In deze 

tuin kunnen ze hun energie kwijt, oe-

fenen ze hun grove en ijne motoriek 
en mogen ze kliederen met water, 

zand en modder. Topkids biedt tus-

sen de middag warme maaltijden aan. 

Deze maaltijden worden verzorgd 

door groentespecialist Landwaart 

Culinair in Maartensdijk. Landwaart 

kookt speciaal voor Topkids verse, 

natriumarme en gezonde maaltijden.  

Kijk voor meer informatie op www.

topkids.nl

Topkids opent kinderdagverblijf
in Maartensdijk

Vanaf juni  2012 hoeven ouders in Maartensdijk niet meer om te rijden voor het kinderdagverblijf. 

Midden in het dorp (schuin tegenover het Maertensplein) realiseert Topkids namelijk professionele 

kinderopvang waar alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar terecht kunnen. 

TopKids Maartensdijk biedt naast ‘all inclusive’ opvang ook de mogelijkheid 

om halve dagen af te nemen.

Landwaart wint 
rauwkost- en saladewedstrijd

Van huis uit is Deelen Verswaren de leverancier voor AGF speciaalzaken. 

De tijd dat AGF speciaalzaken alleen aardappelen, groente en fruit lever-

den is verleden tijd. De huidige AGF speciaalzaak onderscheidt zich door 

bijvoorbeeld verse complete maaltijden te leveren. De snelle hap blijft 

hierdoor wel een snelle hap maar is toch gezond. Ook AGF Landwaart is 
zo’n speciaalzaak. Onlangs won de Maartendijkse traiteur een onderlinge 
ondernemers wedstrijd over rauwkost en salades. De rauwkost- en salade-

wedstrijd was het vernieuwende aspect met een uniek aantal inschrijvin-

gen en fantastische winnaars. Dit alles onder de professionele en gepassio-

neerde leiding van de jury Ellemieke & Jeremy Vermolen. Groentewinkel  

Landwaart Culinair werd winnaar met de Asperge Sardines Panchetta  

salade zowel bij de salades als in de ‘overall categorie’. [HvdB]

Landwaart onderscheidt zich wederom.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Diverse kleuren.
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PROBLEMEN 
MET UW

KUNSTGEBIT?

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert uw 

kwaliteit van leven! 

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd 

praten, eten en lachen! 

* De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. 

** Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag 2 juni en na plaatsen klikgebit.  

VOORLICHTINGSDAG GRATIS* KLIKGEBIT 

ZATERDAG 2 JUNI 11.00-15.00 UUR

KIJK OP WWW.GRATIS-KLIKGEBIT.NL

GRATIS*

KLIKGEBIT

Locatie:

Tweede Brandenburgerweg 1   •   3721 CG Bilthoven 
Tel: 030-2293979   •   info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg
tandartsen

ACTIE!**
GRATISREINIGINGS-SET VOOR KLIKGEBIT

Wanneer u bij ons in het winkelcentrum boodschappen doet 
en u besteedt minimaal € 5,00 in één van de winkels, 

kunt u de kassabon deponeren in de opvallende oranje bak.

Tijdens de groepsfase van het EK trekken wij 5 kassabonnen 
per keer en de winnaars krijgen een voetbal. 

Dit zal zijn op de volgende dagen: 
zaterdag 9 juni, woensdag 13 juni en zaterdag 16 juni.

Iedere keer wordt de oranje bak geleegd en krijgt men opnieuw de kans om mee 
te doen. U kunt zo vaak meedoen als u wilt.

Deze actie loopt tot 16 juni 2012

Winkelcentrum Planetenbaan 
geeft EK voetballen weg!

Deelnemende winkeliers:

Bloemsierkunst Haasjes, Bawan Market, Apotheek Planetenbaan, 
Mike de groenteman, Van Schie keurslager, Bij mijn Kapper, 

La Croix, De Kaasspecialist, Cafetaria De Rooij, Kledingreparatie 
Bilthoven, Bakkerij Boonzaaijer, Tabaccoshop H. Hillen en 

Whisky- en Wijnhandel Verhaar

“We besparen steeds meer op onze energiekosten met betere 

isolaie, wassen op 30°C en gebruiken spaar- of LED lampen. 
De gemiddelde Nederlander is zich echter nauwelijks bewust 
van het energieverbruik van apparatuur in huis. Zo zijn koel- en 
vrieskasten goed voor gemiddeld zevenien procent van het 
huishoudelijk stroomverbruik. Koel- en/of vriesapparatuur 
wordt pas vervangen op het moment dat deze stuk gaat of te 
klein is. Bij een verhuizing of nieuwe keuken wordt de oude 
apparatuur vaak overgezet.
Een huishouden met een apparaat ouder dan 15 jaar kan 
€ 130 per jaar besparen. 10% van alle huishoudens heet in 
de keuken of garage een echte klassieker staan. Vervanging 
bespaart hier € 175 per jaar.” 

Vooral bij inbouwkoelkasten zie je vaak dat er wel ijs op de 
achterkant staat maar dat de temperatuur veel te hoog is 
omdat de deur niet goed sluit, de gasdruk te laag is of de 
compressor niet goed funcioneert. 
Ruth nodigt u uit om te komen praten over vervanging!  Laat 
u door hem infomeren over het BioFresh systeem. Levensmid-
delen blijven in de BioFresh koelkasten aanzienlijk langer vers! 

Keukenaanpassing 

Zuinigheid en plezier kunnen bij Vink heel goed samen gaan. 
Waarom zou u uw nete keuken uitbreken, omdat een aantal 
apparaten defect is of omdat u al jaren een vaatwasser wil of  
omdat het keukenblad aan vervanging toe is? Helemaal niet 
nodig, want Vink Witgoed werkt samen met een gerenom-
meerde meubel- & interieurbouwer. Door deze samen-
werking bent u ook voor renovaie en/of eventuele aanpas-
singen aan uw keuken bij Vink Witgoed aan het goede adres. 
U weet zeker dat de apparatuur past, want Ruth Nagel neemt 
dat risico van u over. Vink Witgoed kan voor bijna iedere por-
temonnee een oplossing bieden, waardoor u weer met veel 
plezier jaren vooruit kunt.

Snelle levering en perfecte service 

Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u snel 
vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop 
meestal binnen een week en evt. ook ‘s avonds. Kom eens 
langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig
voorlichten, onder het genot van een kopje koie, over de 

aanschaf van uw apparatuur. Wie niet in de gelegenheid is om 
naar de showroom te komen, kan alvast een kijkje 
nemen op onze website. Ook staan wij u telefonisch 
uitgebreid te woord. Mocht u een storing krijgen aan 
apparatuur, bel dan direct voor advies en service. 

Nederlander trouw aan oude, dure koelkast.
Bij vervanging kan een huishouden al snel € 130 per jaar besparen!

Uit onderzoek onder ruim 1.300 Nederlandse huishoudens blijkt dat de koel- of vrieskast gemiddeld 15 jaar oud is. Er wordt in Nederland voor duizenden euro’s eten wegge-

gooid omdat de koelkast niet goed funcioneert. De ervaring leert dat veel oude (inbouw) koelkasten niet kouder zijn dan 10 tot 12 graden terwijl 4 tot 6 graden noodzakelijk 
is. Om te weten hoe het er met de temperatuur bij u voor staat adviseren wij om vandaag nog een thermometer (in een glas water) of een meetdraad van een digitale ther-
mometer in uw koelkast te doen. Ruth Nagel zit al jaren in het witgoed en heet de ervaring dat mensen te lang wachten met het vervangen van apparatuur. 

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Dr. Welfferweg 17 ● 3615 AK Westbroek
T (0346) 28 14 59 ● E info@vinkwitgoed.nl

Alleen zondags de gehele dag 
en woensdag na 12.00 uur gesloten.

WWW.VINKWITGOED.NL

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

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven
De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan
Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk
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Welpeninstuif bij DOS
Afgelopen zaterdag was er een korfbalcircustraining bij korfbalvereniging 

DOS te Westbroek voor kinderen die kennis wilden maken met korfbal. De 

kinderen hebben samen met de clowns een leuke korfbaltraining gedaan. 

Aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een circuskorfbal di-

ploma! Lijkt het jou ook leuk om een keer mee te doen? Kijk dan op www.

dos-westbroek.nl. De eerste vier trainingen zijn gratis zodat je goed kennis 

kunt maken met het korfbalspel en de vereniging DOS.

Een aantal deelnemers ging graag even samen met de clowns en het  

diploma op de foto. 

Nieuwe speeltoestellen aan de van Dijcklaan
door Henk van de Bunt

Dinsdag 15 mei jl. zijn de nieuwe speeltoestellen aan de voorzijde van de van Dijckschool

te Bilthoven door een gezamenlijk optreden van alle 350 leerlingen

en wethouder Arie Jan Ditewig (Openbare Ruimte) in gebruik genomen.

Begin 2011 werd een afgekeurd 

speeltoestel van de school door de 

gemeente verwijderd. Alleen met een 

gezamenlijke inspanning (en inza-

meling) van de oudervereniging van 

de school, Buitenschoolse Opvang 

Kind&Co en de gemeente kon aan 

vervanging worden gedacht. De voor-

zitter van de oudervereniging van de 

van Dijckschool benaderde Wijkcon-

tactambtenaar Lianne Oosterlee over 

het mogelijk opknappen van het voor-

schoolplein. Het schoolplein aan de 

voorkant van de school is een open-

baar terrein en wordt zowel door de 

leerlingen van de school als ook door 

kinderen uit de buurt gebruikt. 

In onderling overleg werd besloten 

nieuwe toestellen aan te schaffen, 

waarbij de inanciering geregeld werd 
door de oudervereniging van de van 

Dijckschool, de BSO Kind & Co en 

de gemeente. Vervolgens werd een 

enquête gehouden onder de leerlin-

gen van de groepen 3 t/m 8, waarin 

zij hun voorkeur voor toestellen kon-

den aangeven. Naar aanleiding van de 

resultaten van de enquête zijn er door 

drie leveranciers ontwerpen gemaakt. 

Tijdens een inloopmiddag op school 

hebben de leerlingen aangeven welk 

ontwerp hun voorkeur heeft. Dat was 

best spannend, want twee ontwerpen 

lagen heel dicht bij elkaar. Het win-

nende ontwerp kreeg 132 stemmen en 

nummer twee 122 stemmen. Nr. 3 viel 

al snel af en kreeg maar 9 stemmen.

Het gekozen ontwerp werd uitge-

voerd en werd op 15 mei oficieel 
‘geopend’. Na mini-toespraakjes 

van de schooldirecteur en wethouder 

Arie-Jan Ditewig werden er zes con-

fettikanonnen afgeschoten en moch-

ten de toestellen in gebruik worden 

genomen.

Wethouder Arie-Jan Ditewig hielp de 

allerjongsten bij het in gebruik nemen 

van de aanwinst. 

Dauwtrappen op 
Hemelvaart 

Vanaf de Julianakerk aan de Julianalaan in Bilthoven begonnen ruim 20 

enthousiastelingen op Hemelvaartsdag om 6 uur in de ochtend het dauw-

trappen van de Protestantse Gemeente in Bilthoven naar en door het bos 

Houdringhe. De lichte vorst bracht met de opkomende zon een zee van 

licht door de bomen en bij de wandelaars. Af en toe stond men even stil: in 

bewondering voor een 200 jaar oude beuk, luisterend naar de vogels, infor-

matie over de aanwezige watervoorzieningen voor dier en mens en tot slot 

voor de uitleg en het aanschouwen van veel dauw over de grasvelden. Op 

dat moment werd het dauwtrappen wel heel visueel.

Bij terugkomst om half 8 stond een uitgebreid ontbijt klaar met verrukke-

lijke, dampende pannenkoeken.   (Ria Verhoef)

De vroege vogels in het bos.

KBH SuperKids geslaagd
Zaterdag 19 mei kregen de SuperKids van de Koninklijke Biltse Harmonie hun diploma uitgereikt 

tijdens de laatste les van het seizoen. Dit was alweer het derde seizoen van SuperKids, met nu zelfs 2 

groepen voor leerlingen van groep 2 en 3 van de basisschool. vanwege de grote belangstelling. 

Op deze laatste les van de SuperKids 

van dit seizoen, konden de kinderen 

hun ouders en familieleden nog eens 

laten zien wat ze gedaan en geleerd 

hebben. Er werd gezongen, toneel-

gespeeld, met slaginstrumenten ge-

speeld en er was een orkestje van 

KBH leden om alle instrumenten nog 

eens te laten zien en horen. Aan het 

eind van de les kregen de kinderen 

ook een heus diploma.

In september 2012 begint de volgen-

de SuperKids cursus (voor leerlingen 

uit groep 2 en 3 van de basisschool). 

Belangstellenden kunnen zich aan-

melden voor een proeles die in sep-

tember gegeven wordt. Voor leerlin-

gen uit groep 4 start op 5 september 

de AMV-Kids. Meer informatie over 

beide cursussen is te vinden op de 

website (www.biltseharmonie.nl) of 

bij Petra van de Wijngaard (e-mail 

opleidingen@biltseharmonie.nl). 

(Marja Kooy)

De SuperKids van dit seizoen.

Wat zit er in de sloot
Zondag 3 juni organiseert IVN natuurgidsen een ontdekkingstocht van 

slootleven voor kinderen. Met een schepnetje wordt er gevist in een grote 

sloot. Daarna worden de gevangen beestjes goed bekeken en een poging 

gedaan te achterhalen hoe ze heten, waarvan en hoe ze leven en wie hun 

natuurlijke vijanden zijn. 

Kinderen van 6 - 12 jaar, onder de 10 jaar onder begeleiding van een ouder, 

oma, opa of andere volwassen persoon zijn om 11.00 uur van harte welkom 

op het parkeerterrein van Sportpark Weltevreden, Laan van Weltevreden 1 

te De Bilt. De ontdekkingstocht duurt tot ca. 12.30 uur, er zijn geen kosten 

aan verbonden. Doe je laarzen aan en als het kan neem dan een ijnmazig 
schepnetje mee. 

Ook een linke portie nieuwsgierigheid en een goed humeur zijn onmisbaar. 
Voor meer informatie bel je Rob Timmer 06 10896796
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Gespecialiseerd in 
haarextensions 

van Great Lenghts

•  Vast zetten zonder warmte 
met geluidsgolven

• Lange houdbaarheid
• Platte bondingen

Ja, hoe hoog de klimplanten van ‘t Vaarderhoogt bij u in de tuin 
groeien bepaalt u helemaal zelf.  Aan de planten ligt het 
niet. Die groeien en groeien en bloeien en bloeien dat het 
een lieve lust is. We hebben er zéér veel, van klimrozen 
tot vele Clematissoorten. Kom maar kiezen want zowel 
de kwaliteit als de korting is hééééééél hoog. 
Hopelijk heeft u geen kortingshoogtevrees!!!!

e e tuin 

Alle klimplanten

25%
korting

Sixpack
perkplanten € 3,50

€ 1,99
NÚ ...

Potmaat 9 cm

Vele soorten zomergoed

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

aanbiedingen zijn 

geldig t/m 29 mei

2e Pinksterdag zijn we open van 

10.00 tot 17.00 uur

nu  

vanaf vanaf

Bats Eurotool 
Compleet met steel 100cm 

Druk- en zetfouten voorbehouden.  

Aanbiedingen geldig van 23 mei t/m 16 juni 2012 

22,99,99  
Normaal 7,19 

44,99,99
  

Regenton Classic 
Kunststof, groen, met 
deksel en aftapkraan, 
168 liter 

Van 39,95 Voor 2222,95,95
 

Pierre Cardin 

Boxershort 
Diverse kleuren,  
maten S t/m XL 

Normaal 11,35 

voor 

1515,99,99
  

88,95,95
  

Nu 

55,95,95
  

Werkhandschoenen 
Keron “Powergrab” 
Fijne handschoen die goede 
grip biedt. blauw , S-XXL 

 Normaal  
      3,95 

Flexa Strak in de lak 
Zijdeglans of hoogglans,  
blik 750 ml 20.95 

99,95,95
  

Nu 

Rolmaat 
3 meter, 16mm 
met magneetkop 

en broekklem 

Nu 

Zak 15 kilo 

Eukanuba 

Adult Maintenance  
medium of large breed 

4949,95,95
  

4545,00,00
  

Nu  

Thermometer 
Met deze mini/maxi 
thermometer kunt u zowel de 
hoogste dag-, als de laagste 
nachttemperatuur  
vaststellen. 

Professioneel  

Slanghaspel 

  Wolf Garten 
  Terrasbezem  
  40cm breed, compleet met  
  150 cm lange aluminium steel  
  met clicksysteem 

1010,95,95
  

Gereedschapkoffer 
Stevige vergrending, met 
uitneembaar gereedschapbakje, 
Kunststof. 

5959,95,95
  

Metalen wagen geschikt  
voor 60 meter, 1/2” slang 

Van 79,95 

voor 

per meter 11,98,98
  

Hond met plantenmandje 
Polystone 
voor binnen en buiten 

 Onkruidgasbrander 
 Piëzo ontsteking, met twee gasvullingen,  

Fietscomputer      
 

            44 ,99,99  

Steekringsleutelset 
8-delig, Maten 8-9-10- 
11-13-14-17-19 mm 
Chroom vanadium staal 

Normaal 17,70 1111,50,50
  

voordeelprijs 

11,99,99
  

Voor fi etsen met  
wielmaat 16-28 inch  
14 functies Bij aankoop  

van 3 blikken 
10 % korting 

Groenekanseweg 9,  3737 AA Groenekan,Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00  Zaterdag 9:00-17:00 
Tweede pinksterdag 28 mei gesloten  

Geplastificeerd Gaas 
Pantanet light, garden of family.  
Per rol of per meter. Diverse hoogten  

1/2”, compleet met 3-poot 
opklapbare standaard.  

Professionele naan  

sectorsproeier 

Normaal  

  42,50  

Houten klompen 
Diverse soorten,  
maten en kleuren 

 Nu  met 
10 % korting   2929,99,99

  

www.heuvelrug.transitiontowns.nl www.repaircafé.nl

Zaterdag 26 Mei in WVT Bilthoven 
REPAIRCAFÉ 

Kom en repareer uw kapotte spullen, 
electronica, fietsen, 

kleding, computers etc. 
Met hulp van reparatiedeskundigen. 

Gereedschap aanwezig.

Toegang gratis! 
Tijd: 12.00 - 16.00 uur

SLA 2 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of 

� etsen én

De Vierklank 

bezorgen

Gedurende de zomermaanden hebben we behoefte 

aan invallers in m.n. De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

MELD JE AAN!

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Burgemeester Gerritsen mocht het 

startpistool bedienen. In het interview 

vooraf gaf hij aan zelf geen ietser te 
zijn maar wel van de sport te genie-

ten. Na bemoedigende woorden te 

hebben gesproken werden de renners 

even voor zeven uur weggeschoten 

voor een wedstrijd over 70 kilometer. 

Direct werd er in volle vaart gekoerst, 

hetgeen effect had aan de achterzijde 

van het peloton. Een aantal renners 

moest al snel lossen, waaronder drie 

Engelse deelnemers. Voor hen was de 

snelheid te hoog op de Acht in Maar-

tensdijk, die door veel renners als 

zwaar wordt omschreven.

Door de hoge snelheid was ontsnap-

pen niet mogelijk. Pogingen van Mat-

thijs Kuipers, Richard Louman en 

Robin de Pruyssenaere de la Woes-

tijne leverden geen resultaat op. Het 

peloton bleef in het wiel rijden. Ook 

Jens Zwitser begreep dat winnen in 

Maartensdijk iets anders is dan het 

winnen van de Alternatieve Elfste-

dentocht zoals hij deed op 4 februari 

dit jaar.

Finale

Een peloton van twintig renners gaat 

de inale in. Bij de bel voor de laatste 
ronde zitten ze nog steeds bij elkaar, 

waardoor een massasprint onver-

mijdelijk is. Dan gaat tactiek een rol 

spelen. Hoe neem je de laatste boch-

ten? Welke positie neem je in? Pascal 

Schoots besluit om samen met zijn 

ploeggenoot van Wielervereniging 

Eemland Ferry de Ruiter van kop af 

te beginnen in de laatste bocht. Eddy 

Hermsen komt in zijn wiel maar de 

inish nadert snel. Al voor de streep 
kan Schoots de armen omhoog doen. 

Hermsen wordt tweede, De Ruiter 

derde. Matthijs Kuipers eindigt als 

vierde. Hij is de renner geweest die 

tijdens de wedstrijd de meeste keren 

als eerste langs de jurywagen kwa-

men en ontvangt hiervoor de leiders-

prijs. Menno van Hees uit Bilthoven 

eindigt als 18e.

Pascal Schoots wint
42e Maartensdijkse Acht

door Jan Westbroek

De 42e Maartensdijkse Acht is gewonnen door Pascal Schoots.

De renner uit Tiel won de pelotonsprint voor Eddy Hermsen en Ferry de Ruiter.

Proiel van de winnaar
Pascal Schoots is geboren op 25 juli 1974. Sinds vorig jaar is hij weer 

begonnen met wedstrijdietsen nadat hij eind 2004 was gestopt. In zijn 
vorige wielerleven, van 1989 tot en met 2004 heeft hij veel gewonnen. Na de 
Nieuwelingen en Junioren reed hij vanaf 1993 bij de elite-amateurs. Begin 
1996 begon Schoots op de tandem met de visueel gehandicapte wielrenner en 

wereldkampioen Jan Mulder. Samen wonnen ze goud op de Paralympische 
Zomerspelen in Atlanta 1996 op de achtervolging op de wielerbaan. 

Het duo won zilver op Paralympische Zomerspelen in Sydney 2000 in 
de wegwedstrijd. Ook wonnen ze zilver op de volgende Paralympische 
Zomerspelen in Athene 2004, nu weer in het onderdeel achtervolging op de 
wielerbaan. Daarnaast werd het duo zes keer Nederlands kampioen.

Pascal Schoots op kop van het peloton in de bocht Valklaan/Prins 

Bernhardlaan.

De inschrijving vindt op 29 mei 

plaats. Mocht je als individuele wan-

delaar willen meelopen dan is er de 

mogelijkheid om je daarvoor op deze 

avond in te schrijven. 

Inschrijving kan plaats vinden van 

19.00 tot 20.30 uur bij WVT Ta-

linglaan 10 in Bilthoven of op de eer-

ste avond vanaf 18.00 uur in het H.F 

Witte Centrum. 

Start 

Afhankelijk van de te lopen afstand 

wordt er gestart vanaf 18.30 uur (10 

kilometer) of 18.45 uur (5 kilome-

ter). Zoals ieder jaar is de start bij het 

H.F.Witte Centrum in De Bilt. 

Door de positieve medewerking van 

de winkeliersvereniging Hessenweg-

Looyedijk zal ook dit jaar de intocht 

weer op vrijdag plaats vinden. Meer 

informatie op website www.avond-

vierdaagse-debiltbilthoven.nl. Op 

deze site staat ook veel informatie 

over de avondvierdaagse die voor de 

ouders van belang is. 

Loopt u niet mee, maar draagt u de 

avondvierdaagse een warm hart toe, 

meld u dan aan als vrijwilliger door 

een e-mail te sturen naar info@

avondvierdaagse–debiltbilthoven.nl

54e avondvierdaagse in De Bilt-Bilthoven

Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni zal voor de 54e keer de avondvierdaagse gehouden

worden in De Bilt-Bilthoven. Naar verwachting zullen er dagelijks 2500 wandelaars,

de meeste in groepsverband (school, verenigingen of anders organisaties )meelopen.

Op woensdagavond 6 juni de zogenaamde vaantjesavond (kinderen uit groep 1 en 2

van de basisschool) zullen er nog eens naar schatting 300 extra wandelaars actief zijn.

Nova kampioenen

Al in de speelronde van 12 mei wisten de A2 en A1 van Nova het kampioenschap binnen te halen. De A2 won in een 
zeer spannend duel van De Eemvogels. De A1 had enigszins mazzel, zij hoefden zelf niet in actie te komen, maar de 
concurrent Dindoa speelde gelijk en dit betekende wederom een feestje. De A1 is nu zowel in de zaal als op het veld 
gepromoveerd naar de eerste klasse. Op de foto de twee teams met begeleiders. 

Tennis in Hollandsche Rading
Van 25 juni t/m 1 juli a.s. (voorweekend op 23 en 24 juni) wordt bij tennis-

vereniging Hollandsche Rading weer het open Bosbergtoernooi voor senio-

ren georganiseerd. Een bijzondere editie dit keer: dit jaar wordt het toernooi 

voor de 25e keer georganiseerd. Reden voor extra activiteiten waaronder 

een feestavond op zaterdag 30 juni met livemuziek en een heuse ‘Jaren80-

bingo’. Natuurlijk zijn ook de sportieve gezelligheid en culinaire lekker-

nijen gebleven. De nieuwe Advantage Red Court banen staan garant voor 

speelplezier, ook bij een regenbui. Inschrijven (in HD, DD en GD) kan nog 

t/m 10 juni a.s. op www.toernooi.nl o.v.v. ‘Bosberg’. 

Helios Volvo Verkerk tennistoernooi

Tennisvereniging Helios aan de Kees Boekelaan in Bilthoven organiseert 

voor de vierde keer een open toernooi. In de maand juni wordt op de 4 

gravelbanen tegen de bosrand gestreden om de titels in het dames, heren en 

gemengd dubbel. 

Tijdens het open toernooi doen de verschillende commissies van de club 

hun best om de spelers gastvrij te ontvangen om een gezellige en spor-

tieve tennisweek te organiseren. Zo worden op verschillende avonden van 

de toernooiweek maaltijden tegen een lage prijs verkocht en wordt er in het 

inale weekend extra zorg besteed om het iedereen naar de zin te maken. 
Met de hulp van de sponsors wordt het mogelijk gemaakt het toernooi in 

deze vorm te houden. Seniorspelers die aangesloten zijn bij de KNLTB en 

spelen in de sterkte 5, 6, 7 en 8(35+) kunnen zich tot 1 juni inschrijven via 

de website www. toernooi.nl.

Ruime overwinning 
voor Tweemaal Zes

Zowel het eerste als het tweede team van Tweemaal Zes 

speelde afgelopen zaterdag de laatste thuiswedstrijd

van het seizoen; beiden tegen De Meeuwen uit 

het Gelderse Putten. Voor het eerste team bestaat 

nog de mogelijkheid om kampioen te worden; 

het tweede team strijdt nog tegen degradatie. 

De hoofdmacht van Tweemaal Zes startte goed en liep via 5-2 uit naar een 

voorsprong van 9-6 kort voor rust. De Meeuwen was al gedegradeerd naar 

de eerste klasse en bood in deze fase van de wedstrijd te weinig tegenstand. 

Door een slechte afronding van de aanvallen van Tweemaal Zes werd de 

voorsprong niet verder vergroot. De Meeuwen kreeg door slap verdedigen 

veel ruimte van TZ waardoor tegendoelpunten niet uit konden blijven. In de 

laatste minuut voor rust kwam Meeuwen zelfs gelijk.

Rust

Na de rust was het opnieuw TZ dat de leiding nam. Tweemaal Zes ver-

dedigde nu korter waardoor De Meeuwen minder kansen kreeg. Door de 

goede afvang van Bart Drost en Joep Gerritsen kreeg Tweemaal Zes zelf 

veel kansen om te scoren. Uiteindelijk werd de eindstand 20-14 voor TZ. 

In de tweede helft werd Anouk van Breda vervangen door Lianne Meijers. 

Kort voor het einde maakte Tim Meijers na een langdurige blessure zijn ren-

tree als vervanger van Joep Gerritsen. Door de winst van koploper Sporting 

Trigon blijft TZ op twee punten achterstand met nog één wedstrijd te spelen. 

Kans

Het tweede team won in een spannende wedstrijd van de reserves van De 

Meeuwen met 11-10 en heeft hierdoor kans op het behoud van een plaats in 

de reserve-overgangsklasse.
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NOVA C2 kampioen
Het team van Vierklankbezorger Bram Wakker (NOVA C2) is afgelopen zaterdag kampioen geworden. Het was een 

spannende wedstrijd omdat er tot aan de eindstand van 5-6 iedere keer een verschil was van maar 1 of 2 punten. 

De ploeg speelde uit tegen RDZ in Zeist. Na de wedstrijd kregen zij taart en een mooie medaille in de kantine van 

NOVA in Bilthoven. 

Staand; Lisa (coach), Thomas, Nigel, Bram, Tom en Michelle (coach) en zittend, Rianne, Samantha, Dounia en An.

SVM D3 kampioen

SVM D3 is ook kampioen geworden. Het team speelt dit jaar voor het eerst 

in de D en dus op het grote veld. In één seizoen werden ze gelijk najaars- en 

voorjaarskampioen; reden voor het uitreiken van een echte beker. (Fimke 

Mulder)

TZ F2 kampioen

In de zaal wist F2 van Tweemaal Zes het kampioenschap al naar zich toe 

te halen. Dat lukte ze nu op het veld weer. Een 2-2 gelijkspel was genoeg. 

(v.l.n.r.): Sanne, Anouk (coach), Tim, Yarno, Anne (coach) en Fleur. 

(Johan Rijksen)

TZ B1 kampioen

Met een 9-8 overwinning werd B1 kampioen. Het team bestaat uit: Kirsten, Marit, Anouk, Kelly, Milan, Robbert, 

Joël en Marco. Trainers zijn Ruud en Jorik. (Johan Rijksen)

SVM F2 kampioen
Dankzij een 14-1 overwinning op 

Nieuw Utrecht is de F2 Kampioen ge-

worden in de 5e klasse van de KNVB. 

Ze hebben 8 wedstrijden gewonnen 1 

gelijk en 1 verloren: 64 doelpunten 

voor en 15 doelpunten tegen waren 

ruim voldoende voor het Kampioen-

schap.

Na een rondje op de kar afgelopen 

zaterdag werd er als afsluiting een pa-

tatje gegeten bij Cafetaria Peet. Om-

dat ze kampioen zijn geworden heb-

ben ze nog een lekker ijsje van Peet 

gehad. 

Het team is sinds september vorig 

jaar getraind door Ron Diekema en 

Monique Neppelenbroek en bestaat 

uit: Coach Ron Diekema en de 

spelers Marijn Paans, Dirk Steenaart, 

Marius Kuijsten, Lucas Kweekel, 

Matthijs Westeneng, Thies Willers, 

Casper Zandvliet, Bram vd Laan en 

Ruben Diekema.

DOS E1 kampioen
 In de laatste wedstrijd van het seizoen van DOS E1 ontbraken de coaches 

Linda Nap en Cindy van Ettekoven, want zij moesten zelf spelen. Ook Yan-

nick Stroeven was er niet bij.

Winnen van TZ was het doel want dan was het kampioenschap binnen. De 

ruststand was 3-1 en er volgde nog een spannende 2e helft. Eerst scoorde 

TZ met een ver afstandschot, maar hierna lukte het DOS toch om een paar 

mooie doelpunten te scoren en zo een mooie 7-3 eindstand op het scorebord 

te zetten. DOS E1 is opnieuw veldkampioen, een prachtige prestatie.

De spelers Tiago Zuidberg, Diane van Faassen, Daphne Lenssinck en Ilse 

van der Vaart.
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Een besluit dat om uitleg en toelich-

ting vraagt. Voorzitter Martin van 

Veelen: ‘Het bestuur heeft de keuze 

gemaakt, daarbij niet over een nacht 

ijs gegaan. Een hele serie van rappor-

ten en adviezen vaak als uitvloeisel 

van allerlei overlegstructuren en ad-

viesgroepen ligt daaraan ten grond-

slag’.

Geschiedenis

In 1997 is FC De Bilt opgericht; ont-

staan uit drie plaatselijke voetbalver-

enigingen FAK, BVC en Bilthoven. 

FC De Bilt creëerde een zondag1 en 

een zaterdag1, waarbij zondag1 het 

Vlaggenschip (= het belangrijkste elf-

tal) werd. In 2005 al heeft het bestuur 

een onafhankelijk advies gevraagd 

m.b.t. een keuze voor zaterdag of 

zondag. Het advies luidde (samenge-

vat): FC De Bilt kan het beste kiezen 

voor een Vlaggenschip op zaterdag, 

want daar ligt de toekomst. Het be-

stuur heeft op dat moment besloten 

om de tot dan gangbare situatie te 

handhaven. In 2008 is een denktank 

in het leven geroepen die over diverse 

beleidsterreinen van FC De Bilt heeft 

gesproken en vervolgens ook advie-

zen aan het bestuur heeft gegeven. Dit 

advies is tijdens de ALV in november 

2008 gepresenteerd. In het seizoen 

2009-2010 heeft een breed samenge-

stelde werkgroep het Verenigingsplan 

‘Voetballen doe je samen’ geschre-

ven. Dit verenigingsplan bevestigde 

het advies de tijd te nemen voor een 

zorgvuldige keuze door het bestuur, 

met als toevoeging een keuze te ma-

ken vanaf medio 2012. 

Perspectief

In de toelichting op het besluit worden 

veel argumenten genoemd: De huidi-

ge selecties raken de afgelopen jaren 

meer spelers kwijt dan dat zij erbij 

krijgen. De aanwas van nieuwe spelers 

is zeer gering. Aankomende senioren 

en jonge senioren voetballen over het 

algemeen liever op zaterdagen dan op 

zondagen. Het bestuur ziet thans op de 

zondag niet voldoende perspectief om 

de ambitie te realiseren.

Regeling

Het aantal bezoekers is de afgelo-

pen jaren afgenomen. Het bestuur 

verwacht dat als het eerste op zater-

dagmiddagen speelt er meer leden 

komen kijken en er meer clubgevoel 

zal ontstaan. Spelers die op zondag 

willen voetballen, kunnen dat bij FC 

De Bilt blijven doen, maar niet in een 

eerste elftal. Zondag 2 t/m 6 en even-

tueel nog meerdere teams kunnen 

gewoon hun balletje blijven trappen. 

Voor hen verandert er niets. Trainer 

Gerrit Plomp verhuist mee naar de 

zaterdag en met de andere leden van 

de technische staf is een goede rege-

ling in de maak of al getroffen. Zater-

dag 1 speelde het afgelopen seizoen 

in de vierde klas. Enkele weken terug 

speelde het team zich daar veilig. 

Voor het komende seizoen is de doel-

stelling promotie naar de derde klas te 

bewerkstelligen. Tien spelers van de 

huidige zondagselectie hebben aan-

gegeven de switch naar zaterdag wel 

te zien zitten.

FC De Bilt:
‘Meer perspectief op zaterdag’ 

door Henk van de Bunt

Het bestuur van FC De Bilt heeft maandagavond 14 mei alle gesprekken over de toekomst 

van de Biltse voetbalclub afgesloten met het besluit m.i.v. seizoen 2012-2013 te kiezen voor één 

(standaardteam) FC De Bilt 1 en dit eerste elftal te laten uitkomen in de zaterdagafdeling

(4e klasse) van het district West 1 van de KNVB. Tijdens een informatieavond voor alle leden

op woensdag 30 mei zal dit besluit nader worden toegelicht.

Voorzitter Martin van Veelen: ‘Met 

dit besluit zijn er mogelijkheden om 

extra impulsen aan de jeugdopleiding 

te geven’. 

Ook Brian Burggraaf had zich aan-

gemeld. De net 40-jarige renner uit 

Hoofddorp rijgt de overwinningen 

momenteel aaneen. In twee weken 

tijd startte hij in vijf wedstrijden, hij 

won ze allemaal. Zijn laatste over-

winning was de honderdste in zijn 

wielerloopbaan. De concurrentie was 

dus gewaarschuwd. 

Winnen

Direct vanuit het vertrek laat Burg-

graaf zien dat hij ook in Maartensdijk 

is gekomen met doel om te winnen. 

Hij probeert te ontsnappen met Johan 

Hendriks, Erik Satter en Leon Schou-

ten. Andere renners zijn niet van plan 

hen de ruimte te geven, dus de ont-

snapping is snel ten einde. Door het 

aanvallende koersen ontstaan er wel 

snel allerlei groepjes die over het par-

koers verspreid rond rijden. 

Ook Roderik Egberink uit Hilversum 

onderneemt een poging. Maar Burg-

graaf pakt hem, met in zijn kielzog 

het peloton, weer terug. Op tien ron-

den voor het einde ontsnapt de 21-ja-

rige Wesley Steekers. Chris Maas en 

Rick Krijt gaan in zijn ontsnapping 

mee. De drie pakken een kleine voor-

sprong. Het inmiddels wat uitgedun-

de peloton kijkt met name naar Burg-

graaf. Die probeert het wel, maar de 

drie werken goed samen en hun voor-

sprong groeit.

Speciale

Het speciale van de Sportklasse is 

dat de leeftijdsverschillen behoorlijk 

groot zijn. De jongeling Steekers zit 

in de inale opgescheept met twee er-
varen rotten. Chris Maas (48) en Rick 

Krijt (40) vertrouwen allebei op hun 

sprintkwaliteiten. De ervaring levert 

een sprintduel op waarbij het elektro-

nisch oog van de jury uiteindelijk een 

verschil meet van 0,067 seconde in 

het voordeel van Rick Krijt. Steekers 

wordt zeer verdienstelijk derde op 

4 seconden. De sprint van de zeven 

achtervolgers wordt door Brian Burg-

graaf gewonnen voor Frank Nijssen. 

Strijdlust bij de Sportklasse
door Jan Westbroek

Ruim vijftig renners uit de Sportklasse stonden zaterdagmiddag aan het vertrek

van de 42e Maartensdijkse Acht. Onder hen een aantal uitgesproken favorieten zoals Chris Maas,

de winnaar van vorig jaar, en Erik Satter die in de afgelopen jaren tweede en derde werd.

De kopgroep bij de Sportklasse: Chris Maas, Rick Krijt en Wesley Steekers 

(v.l.n.r.).

DOS stijgt door winst 
naar derde plek

DOS trad zaterdag voor de vierde maal dit seizoen aan tegen 

Koveni. Ook in de zaalcompetitie waren beide teams elkaar 

al tegengekomen. Beide teams kennen elkaar dan ook door en 

door. In een spannende wedstrijd trok DOS uiteindelijk aan 

het langste eind en won met 9-10.

In de laatste ontmoeting van de zaalcompetitie had DOS ook al moeite met 

Koveni, alhoewel DOS over meer kwaliteit beschikt en ook hoger op de 

ranglijst staat. De wedstrijd eindigde toen in een gelijkspel. In een heerlijk 

voorjaarszonnetje in Nieuwegein had DOS het zaterdag ook weer moeilijk. 

Dit lag voor een deel aan het tactische spel van Koveni, maar vooral aan het 

ontbreken van scherpte in de aanval van de Westbroekers. Voor DOS stond 

er niets meer op het spel, terwijl Koveni nog volop streed voor lijfsbehoud. 

DOS speelde slordig en leed een aantal keer onnodig balverlies. Na een 1-1 

stand kwam Koveni halverwege de eerste helft op een 3-1 voorsprong. DOS 

versnelde en ging geconcentreerder schieten. Halverwege de wedstrijd was 

de achterstand omgebogen in een 3-5 voorsprong en leek er niets aan de 

hand.

De tweede helft dacht DOS er iets te gemakkelijk over en liet Koveni langs-

zij komen. De zwakke plekken van de thuisploeg werden onvoldoende uit-

gebuit en het schot was onvoldoende zuiver. Met nog ruim tien minuten te 

spelen bracht coach Serge Valk bij een 9-7 achterstand Rik Nap en Marjo-

lein van Zijtveld in. Dit bleek een gouden wissel. Rik Nap bracht DOS met 

twee afstandsschoten naast Koveni en in de laatste minuut zette Marjolein 

van Zijtveld van korte afstand de 9-10 op het scorebord. Dit bleek een mi-

nuut later het winnende doelpunt. Een mooie overwinning met dank aan de 

wisselspelers. De druiven waren extra zuur voor Koveni, want later bleek 

dat zij door dit resultaat en de andere uitslagen in de poule één ronde voor 

het einde van de competitie zijn gedegradeerd. 

Zaterdag 2 juni speelt DOS de laatste wedstrijd van de competitie. Thuis in 

Westbroek ontvangt DOS om 15.30 uur RDZ. DOS 2 won ruim met 12-7 

van Hebbes en blijft hierdoor op de tweede plaats staan.

Erwin Broers
verder bij Volharding

De Maartensdijkse wielrenner Er-

win Broers heeft zijn contract bij het 

Rucanor-Line Cyclingteam ingele-

verd. Dat gebeurde na een conlict 
tussen de 19-jarige wielrenner uit 

Maartensdijk en de ploegleiding. 

Erwin Broers brak eerder dit seizoen 

tijdens de Kattekoers (Vlaanderen) 

zijn sleutelbeen. Tijdens zijn her-

stel mocht de klimmer de Ardennen 

Challenge (België) ietsen voor zijn 
Utrechtse wielerclub De Volharding. 

Op het laatste moment kwam de 

ploegleiding op die belofte terug en 

werd Broers gesommeerd om twee 

loodzware waaierkoersen te rijden. 

Het was niet het eerste incident tus-

sen de renner en de Continental-

ploeg. [KP]

Broers rijdt dit seizoen verder in het 

shirt van De Volharding.

Drie SCHC-speelsters 
tekenen bij

Marise Jongepier, Renske Siersema en Sarah Jaspers hebben alledrie hun 

contracten met hockeyclub SCHC verlengd. Jongepier, al jaren een vaste 

waarde in de defensie van de Stichtsche dames, tekende bij voor 1 jaar, met 

een optie voor nog een jaar. De jonge talenten Siersema en Jaspers hadden 

een nog lopend contract, maar hebben zich nu voor 2 jaar verbonden aan het 

team van coach Janneke Schopman. Siersema en Jaspers vinden dat ze het 

afgelopen jaar veel hebben geleerd bij SCHC. Ze hebben zich ontwikkeld 

tot waardevolle speelsters voor zowel SCHC als Jong Oranje.

Bestuurslid tophockey Robert Meijer is blij met het bijtekenen van de drie 

speelsters. ‘Met Marise houden we een belangrijke speelster in de gelederen 

en met speelsters als Renske en Sarah leggen we een goede basis voor de 

toekomst.’



Te koop aangeboden

Z.g.a.n. Bopita beuken BOX 

met boxmatras + boxkleed 3 

standen verstelbaar. € 60,-. Tel. 

06-29506849

KLOOFMACHINE op licht-

net. € 150,-. Tel. 0346-214084

Prentbriefkaarten, onbeschre-

ven 300 stuks voor € 7,-. 

Prentbriefkaarten stad, dorp en 

groeten uit; 500 stuks voor 

€ 10,-. Tel. 030-2291885

Prentbriefkaarten, religie 200 

stuks voor € 5,- en 200 dieren 

voor € 7,-. Tel. 030-2291885

Ruim 25 stuks 78 toeren platen 

in 1 koop voor € 12,50. Tel 

030-2204505.

Ouderwetse zinken teil, diame-

ter 57 cm. € 30,-. Ouderwetse 

zinken teil, diameter 50 cm. 

€ 25,-. Tel. 030-2204505.

Maandblad bloemen en plan-

ten 2009 + 2010 per jaargang 

€ 2,-. Tel. 0346-212492

Camping gaskomfoor 2 pits 

merk Gimeg + gasfles z.g.a.n. 

€ 30,- Tel. 0346-212492

5 Nieuwe poloshirts merk 

Jack&Jones maat m, l en 

xl. Per stuk € 9,-. Tel. 0346-

212352

7 Nieuwe effen T-shirts merk 

Jack&Jones maat m, l en 

xl. Per stuk € 7,-. Tel. 0346-

212352

Lasapparaat werkt niet. Op 

stroom 380 volt. € 50,-. Tel. 

0346-214084

Hakselaar Einhell. € 50,-. Tel. 

0346-214084

Twee Biedermeier stoel-

tjes, jaren dertig. € 35,-. Tel. 

06-57978657

Polyester kano 2 personen, 20 

jaar niet gebruikt. € 45,-. Tel. 

035-5771519

Witte serie Winnie the Pooh 

wattenstavenpot, wattenpot, 

zeepdoos, babybad, kam, bor-

stel, kruikzak. Nooit gebruikt 

€ 30,-. Tel. 06-29506849

Oranje korfbalrokje van TZ, 

met binnenbroekje, maat 2 

voor € 10,-. Tel. 06-42410412

Roze galajurk (lang), maat 

34 slechts eenmaal gedragen 

op schoolfeest, € 35,- Tel. 

06-42410412

Dvd-speler voor in de auto met 

1 scherm 7”/18 cm, merk Tom-

Tec, € 25,-. Tel. 06-42410412

Nagenoeg volle zak dieetvoer 

(brokjes), merk Clinic voor 

kat met nierproblemen (over 

wegens overlijden kat). € 8,-. 

Tel. 06-42410412

Playstation 1 met 2 spellen. 

€ 10,-. Tel. 06-10484322
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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

Rollator. € 15,-. Tel. 

06-10484322

Projectiescherm 1 x 1 meter. 

€ 5,-. Tel. 06-10484322

Paar nieuwe leren herenschoe-

nen, maat 42. € 10,-. Tel. 

06-10484322

Fietsen/brommers

Mini BIKE. Kleur: rood. 

€ 150,-. Tel. 0346-214084

Personeel gevraagd

Gezoch t  e rva ren 

S C H O O N M A A K S T E R 

voor 5 uur p.w. (op 1 dag) te 

Maartensdijk. Zonder ervaring 

of ref. niet nodig te reageren. 

Reacties tussen 18 - 19 uur op: 

Tel. 06-25139561.

Bakkerij Bos, Maartensdijk 

zoekt een verkoopster. Zie 

pag. 10

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, 

06-128 70752

ZONNESCHERMEN / rol-

luiken reparatie onderhouds-

beurt nu € 35,-. Elektra motor 

€ 150,- aanbieding inbou-

wen motor € 125,-. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Zakenman, weduwnaar, woont 

in Bilthoven noord, zoekt 

charmante DAME om 's mid-

dags onder het genot van een 

glaasje wijn en een praatje de 

middag mee door te brengen. 

Tel: 030-2285123.

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S CORNER 

ook een speciaal 65+ tarief 

heeft? En ook dat met knip-

kaart elke tiende behandeling 

knippen gratis is? Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Verloren sleutelbos met 

huissleutel, autosleutel 

(Volkswagen), ontluchtings-

sleutel en een sleutelhanger 

corio. Tel. 06-24868240

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Schoonmaakster die van aanpakken weet. Werk je grondig 

en weet je wat echt goed schoon is? Dan ben je van harte wel-

kom bij een klein gezin in Maartensdijk.

Sms of bel naar 06-15582180

Tuinservice Van Vliet, voor al uw tuinplanten, zoals zomer-

goed, vaste planten, bomen en heesters, coniferen, etc., etc. 

Ook voor al uw voorkomende tuin-, straat-, boom-, snoei- en 

spuitwerkzaamheden. Verkoop vr. en za. Nw. Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296

Leren voor je gezondheid®. Uniek vitaliteitprogramma, 

gericht op duurzame gezondheid. Je gezondheid is goud waard. 

Meestal worden we hiervan bewust als de klachten komen. Hoe 

komt dat nu en wat kunnen we er zelf aan doen? LVJG is na 

10 jaar een volgende stap op Weet hoe je eet® Afspr/info: E.M. 

Doornenbal-Boogaard, 0346-212687; em.boogaard@planet.nl

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

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

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. Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Reiniging-

peeling-stomen-weghalen van oneffenheden-epileren-massa-

ge van gezicht, hals en decolleté-masker-serum-dagcreme. 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 0610666673

Landtman Vastgoed Ondersteunende Diensten. Voor bouw-

kundig 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. 

Op ’t bankje
Twee tienermeisjes komen al kletsend bij me op het 

bankje zitten. Ze zien er totaal verschillend uit. De een 

heeft vuurrood geverfd haar, een piercing in haar neus 

en een tatoeage op haar arm. Het andere meisje ziet er 

eigentijds, maar niet opvallend uit. Een groter contrast is bijna niet mogelijk. Het 

blijken vriendinnen te zijn en ze praten honderduit over hun belevenissen. Het 

weekend gaan ze naar een popconcert in Amsterdam. Ze lijken zich er al erg op te 

verheugen. Het uiterlijk van het roodharige meisje maakt me toch wel wat nieuws-

gierig en ik wil er eigenlijk wel wat meer van weten. Als ze het hebben over een 

concert in Arnhem waar ze zijn geweest, waag ik het er toch maar op om een 

gesprek te beginnen. Tegen het ‘normale’ meisje, dat Eva  heet, zeg ik: ‘Als het 

heel druk is kun je in ieder geval je vriendin gemakkelijk terugvinden met die felle 

kleur haar.’ Ze begint hard te lachen. ‘Ik denk het niet, want er zijn daar zoveel 

meisjes met gekleurde haren dat ik met mijn gewone haar juist opval.’ Dat ze boe-

zemvriendinnen zijn en er toch zo verschillend uitzien intrigeert me. ‘Hoe komt 

het dat jij er zo uitziet en je vriendin niet’, vraag ik daarom maar direct. ‘Ik zou het 

ook wel willen, maar ik mag het niet van mijn ouders. Met Pia hebben ze helemaal 

geen moeite en ze vinden het eigenlijk wel leuk zoals ze eruit ziet, maar ze willen 

absoluut niet dat ik er zo uitzie.’ Ik kan me wel voorstellen dat haar ouders met Pia 

geen moeite hebben, want zoals ze erbij zit heeft het wel iets. Het geeft haar ge-

zicht iets guitigs en het is in ieder geval kleurrijk. ‘Maar ik maak me ook wel link 
op als we naar een concert gaan hoor, maar dat kun zo weer afschminken.’ Pia ver-

telt dat haar ouders er nooit een punt van hebben gemaakt, hoewel haar moeder het 

maar zozo vond. ‘Mijn vader vond het wel cool dat zijn dochter er zo bijliep. Hij is 

een oude rocker en was in zijn jeugd ook een beetje tegendraads. Mijn oma heeft 

het er nog wel eens over en die vindt het van mij eigenlijk maar niks.’ Eva begint 

te lachen en imiteert de oma van Pia.  ‘Maar kind, met die knalrode haren en dat 

gekke ding in je neus wil geen enkele jongen je hebben. Op die manier zul je nooit 

aan de man komen.’ De meisjes moeten erom giechelen. ‘Vind je het niet verve-

lend om er anders dan Pia uit te zien’, vraag ik. ‘Soms wel’, zegt Eva. ‘We zijn 

een keer naar een popconcert geweest en toen had ik een oranje pruik opgedaan. 

Maar het was zo warm dat het begon te jeuken en toen heb ik hem maar weer gauw 

afgezet.’ Als er een moeder met een zoontje voorbij komt ontstaat er een grappig 

tafereeltje. Het blonde ventje gaat eigenwijs voor Pia staan en neemt haar van kop 

tot teen op. ‘Waarom zijn je haren zo rood’, vraagt hij verbaasd. ‘Heb je gebloed?’ 

Pia hoort vast vaker opmerkingen over haar uiterlijk en zegt quasi serieus: ‘Ik heb 

een heleboel aardbeien gegeten en toen zijn mijn haren rood geworden.’ De jongen 

schudt zijn hoofd. Je ziet hem twijfelen of hij het geloven moet of niet. ‘Als ik veel 

melk drink worden ze weer wit. Net als bij jou’, zegt Pia. Het kereltje haalt zijn 

schoudertjes op en maant zijn moeder om door te lopen.

Maerten

In ’t Hoekie
Vrouwenbijeenkomst

Vrijdag 1 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur is er weer 

een gezellige bijeenkomst voor vrouwen. Er worden 

leuke dingen gedaan zoals dans, zang en andere ac-

tiviteiten. Iedereen is van harte welkom (ook de kin-

deren) en neem uw buurvrouw en vriendinnen mee. 

Entree € 0,50 inclusief kofie en thee.

High Tea 

Op zondag 10 juni van 14.30 tot 16.30 uur is er weer 

een heerlijke High Tea. Samen genieten van diverse 

soorten hartige en zoete hapjes, onbeperkt diverse 

soorten thee en veel gezelligheid. Meld u aan met 

uw buren en vrienden. Voor € 4,00 p.p. kunt u van 

dit alles meegenieten. Kinderen tot 6 jaar halve prijs.

Aanmelden bij Servicecentrum ’t Hoekie, prof. Dr. 

T.M.C. Asserweg 2, 030-2201702 of via info@ 

animowerkt.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Strandvolleybal of beachvolleybal 

is een variant van de zaalsport vol-

leybal. In 1996 is beachvolleybal een 

Olympische sport geworden. Sinds 

1997 worden door de FIVB om de 

twee jaar wereldkampioenschappen 

beachvolleybal georganiseerd. In 

Bilthoven bij Irene Beach zijn er dit 

seizoen 80 nieuwe leden aangemeld 

en is de teller naar een totaal van 

250 spelende leden opgelopen. Mat-

thijs Achterberg (23): ‘Er is een extra 

veld aangelegd. Er zijn spelers uit De 

Bilt maar ook uit de regio’. Wegens 

het grote aantal nieuwe leden is Irene 

Beach genoodzaakt om een ledenstop 

voor volwassenen te hanteren; jeugd-

leden kunnen zich nog wel inschrij-

ven. Iedere avond staan de velden 

achter Sportcity en achter Zwembad 

Brandenburg, naast de Multimate vol. 

Wouter van Gilst (17): ‘Wij spelen 

bijna een jaar samen en er is duide-

lijke vooruitgang zichtbaar. Vorig 

beachvolleybalseizoen hadden we 

veel moeite om hogerop te komen, 

door een gebrek aan punten bleven 

we steken in de tweede divisie, maar 

dit jaar is alles anders. Wij hebben in 

de winter doorgetraind met een groep 

jonge talenten, die er voor wil gaan. ’t 

Gaat nu lekker dit seizoen’. 

Divisies

Het toernooi in Bilthoven op Irene 

Beach was een zgn. 1e en 3e divisie 

beachvolleybaltoernooi. Het hoogste 

niveau is de eredivisie. Matthijs en 

Wouter spelen nu in de eerste divisie. 

Eerder wisten ze de tweede divisie op 

hun naam te schrijven in Dordrecht. 

Vorig weekend kregen ze een wild-

card voor de eerste divisie op eigen 

(Bilts) zand. Na de eerste wedstrijd 

met 2-0 te winnen kwamen ze in de 

tweede ronde tegen een team dat 

vorig jaar erg vaak in de Eredivisie 

speelde en dat eveneens als Mat-

thijs en Wouter bij Beach Team Irene 

traint. Na een spannende 3-setter kwa-

men Matthijs en Wouter als winnaars 

uit de bus. In de halve inale troffen 
ze nog een team dat vaak Eredivisie 

heeft gespeeld en ook dit team moest 

na 3 sets zijn meerdere erkennen in 

de Biltenaren. In de inale tegen een 
team met Europese ervaring moest 

de eindoverwinning met 1-2 worden 

weggegeven. Matthijs en Wouter zijn 

eigenlijk best tevreden over deze on-

verwachte droomstart en hopen deze 

stijgende lijn dit seizoen door te kun-

nen zetten.

Ameland

Het Beachvolleybalseizoen loopt van 

het eerste weekeinde in mei tot en met 

het laatste weekeinde in augustus. Mat-

thijs Achterberg, die in het bekende 

plaatselijke bedrijf van grond-, weg en 

waterbouw werkt, vertelt dat er ieder 

weekeinde een toernooi wordt gespeeld: 

‘Iedere zaterdag van negen tot vijf uur 

en dan spelen we drie tot vijf wedstrij-

den’.  Wouter van Gilst, die dezer dagen 

VWO-eindexamen doet vertelt drie tot 

vier keer in de week te trainen. De duur 

overlapt meestal de reguliere vakantie 

periode. Wouter: ‘Maar een weekendje 

Ameland, voor een toernooi kun je best 

met een paar dagen verlengen en dat 

vergoedt dan veel’! Matthijs en Wouter 

hebben dit seizoen voorlopig ingezet 

op zo hoog mogelijk mee draaien in de 

eerste divisie. Mogelijk dat er dan voor 

een komend seizoen promotie naar de 

Eredivisie inzit: ‘Daar streven we wel 

naar en trainen we ook voor, maar dat 

is best nog een lange weg. We gaan er 

wel voor!’

Beachvolleybal populair
door Henk van de Bunt

In Bilthoven vond het vorige weekeinde het eerste beachvolleybaltoernooi van dit jaar

bij Irene Beach plaats. Een van de plaatselijke topteams presteerde boven verwachting.

Matthijs Achterberg en Wouter van Gilst eindigden op de tweede plek in de 1ste divisie. 

Matthijs Agterberg (l) en Wouter van 

Gilst tijdens een training in Bilthoven.

Met Ricardo van de Goede als ver-

vanger voor de licht geblesseerde 

Wessel Schuller gaf SVM vanuit de 

door aanvoerder Kevin van Dronke-

laar goed georganiseerde verdediging 

weinig kansen weg. Woudenberg 

nam geen enkel risico en hield de ge-

vaarlijke SVM spitsen Tom Jansen 

en Mike de Kok goed in de gaten. 

SVM hanteerde meer de diepe pass 

dan verzorgd combinatiespel. In de 

14e minuut scoorde Tom Jansen na 

een keepersfout de 0-1. Woudenberg 

combineerde wel beter maar creëerde 

weinig kansen.Pas in de 21 minuut 

schoot de spits van Woudenberg hard 

op het doel. In de 36 minuut had SVM 

keeper Richard de Groot zijn keepers-

geluk: Woudenberg schoot op de lat. 

Maar aan de andere kant schoot Mike 

de Kok even laten op de paal. SVM 

werd het laatste kwartier in de verde-

diging gedrukt en in de 56ste minuut 

van de eerste helft scoorde Wouden-

berg met een fraai afstandsschot de 

1-1.

Beeld

Na de theepauze een heel ander wed-

strijdbeeld. Niet SVM controleerde 

de wedstrijd maar vv Woudenberg. 

SVM leverde de bal te snel in en ook 

de lange pass kwam nauwelijks meer 

bij de spitsen. In de 50e minuut kwam 

vv Woudenberg op de 2-1. De SVM 

verdediging reageerde niet attent ge-

noeg. SVM werkte hard om op 2-2 te 

komen, maar vv Woudenberg kreeg 

steeds meer vrijheid en maakte de 

3-1. Toen de eerste Maartensdijkse 

bezoekers alweer aan de thuisreis be-

gonnen (een kwartier voor tijd) ver-

grootte Woudenberg de voorsprong 

nog naar een niet meer in te lopen 

voorsprong van 4-1 door concentra-

tieverlies bij SVM.

Volgende week

Volgens hoofdtrainer Wout van Dron-

kelaar biedt de thuiswedstrijd op 

pinksterzaterdag voor SVM nog kan-

sen op een overwinning van minimaal 

3-0. Met een 4-0 winst zijn de geel-

blauwen door naar de volgende ron-

de. Met steun van alle trouwe SVM 

supporters en iets meer scherpte .Wie 

weet ? Een gele kaart was er voor 

Richard de Groot en Diederik Hafte-

meier. Wiebe Urk, Stefan van Keulen 

en Bas Temme vielen goed in.

SVM laat kansen tegen Woudenberg liggen

Maartensdijkers op achterstand in de nacompetitie

Op hun prachtige maar extreem moeilijk bereikbare sportcomplex van gastheer vv Woudenberg

liet SVM in de eerste van het tweeluik ontmoetingen in de nacompetitie voor een plek

in de tweede klasse wat al te gemakkelijk een goed resultaat lopen. 

Er was veel belangstelling zowel langs de lijn als in het doelgebied voor SVM-goalie Richard de Groot. 

(foto Henk van de Bunt)

Voordaan-dames 
belanden in play outs

De dames van Voordaan hebben zondag een kans om de 

play outs (en bij verlies degradatie naar de eerste klasse) 

te ontlopen laten liggen. In Boxtel werd met 3-2 van het 

reeds gedegradeerde MEP verloren daar waar bij winst het 

Overgangsklasse schap veilig was gesteld.

Voordaan wist wat het moest doen: winnen. En hopen op verlies van de 

beide concurrenten Ring Pass en Bloemendaal. Helaas had MEP geen zin 

om aan dit scenario mee te werken. MEP kwam op voorsprong. De weer 

itte centrumspits Caroline Jansen maakte uit een corner 1-1. Na rust kwam 
MEP weer op voorsprong en weer was het Caroline Jansen die met een 
fraaie backhand gelijk maakte. De derde voorsprong voor MEP werd Voor-

daan uiteindelijk fataal. Ondanks nog enkele goede kansen en reddingen 

op de Boxtelse doellijn bleef het 3-2. Voordaan dient nu voor behoud in de 

Overgangsklasse ‘best of three’ tegen Schaerweijde uit Zeist te spelen na 

Pinksteren.

Missie opnieuw bepalen

Assistent coach Martijn Muller: ‘Spijtig dat we het vandaag hebben laten 

liggen. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest en met meer scherpte en 

vorm hadden we hier moeten kunnen winnen. We zijn snel na aloop met de 
harde kern bij elkaar gekomen en hebben de missie voor de komende twee 

weken bepaald: ‘In de Overgangsklasse blijven’. Als we weer de vorm van 

voor de winterstop te pakken hebben moeten we absoluut beter zijn dan 

welke eerste klasser dan ook. Een streekderby tegen Schaerweijde maakt 

het extra leuk. Nog twee weken extra knallen en het seizoen goed afsluiten 

is het doel!’.

Ook sterkmaker Yara Castelijn kon het verschil niet maken tegen MEP. 

(foto Guido van der Burg)



Dorpsbarbier met marathonbenen
Veertig jaar kap ik al heren en dames in Maartensdijk, maar ik woon in Soesterberg. Ik ben heel blij 

met het lintje van Hare Majesteit voor mijn inzet voor onder meer Judokan, maar stiekem net zo 

trots op de medailles die ik bij elkaar liep: 22 keer een marathon.

Ik ben een gewoontemens, ik hou van 

tradities en hou niet van verandering. 

Mijn zaak is mijn paleisje en daar 

verander ik weinig aan. Door het jaar 

heen heb ik vaste activiteiten waar-

voor ik even afwezig ben: de Vier-

daagse met Wim Staudt en Wim Both, 

de Halve van Egmond, wat kleinere 

loopjes en in de planning is de mara-

thon van Wenen in 2013.

Ooit liep ik mijn eerste marathon in 

Berlijn, inmiddels heb ik een fijne 

groep mensen om me heen met wie 

ik marathons loop. Berlijn ’88 en ’90 

waren een bijzondere ervaring: met 

muur en zonder muur, een wereld van 

verschil qua sfeer rondom het eve-

nement. Toch blijft de Marathon van 

New York het meest bijzonder. Dat is 

echt een feest apart. De stad is over-

weldigend, mooi en lelijk tegelijk. En 

dan boven op het WTC staan, dat in-

middels is verwoest, en uitkijken over 

die stad! Een bijzondere ervaring. 

Elke echte marathonloper moet een 

keer de Marathon van New York heb-

ben gehaald!

De eerste keer dat Nanne de Vries en 

ik samen een wedstrijd liepen, was bij 

de Halve van Egmond. Ik deed lek-

ker rustig aan, wist precies hoe alles 

ging want ik had deze loop al een paar 

keer gedaan. Nanne houdt van strakke 

planning en orde en was in alle staten 

toen bleek dat ineens de start ergens 

anders was en we veel te laat daar 

aankwamen. We mochten niet meer 

starten. Toch haalden we onze chip il-

legaal over de startstreep en voegden 

we ons een paar straten verder ge-

woon in de race. Het werd onze snel-

ste tijd ooit voor een halve marathon!

Een andere vriend die meeloopt is 

Wout van Dronkelaar, trainer bij 

SVM. De vrouw van Nanne, Adrie,  

gaat ook altijd mee maar loopt zelf 

niet. Zij staat langs de lijn als trouwe 

supporter, waar ook ter wereld. Want 

we maken er altijd een leuk reisje van, 

in een lekker hotel in de buurt, lekker 

eten, en ook nog even die marathon 

lopen. Inmiddels dus met de Kapper 

Hans-methode. Mijn knie is versleten 

van al dat judoën, lopen en staan in 

de kapperszaak. Een hele marathon zit 

er niet meer in. Toch wil ik met die 

vriendengroep dit blijven doen, en er 

zijn nu eenmaal weinig halve mara-

thons. Die creëer ik dan maar zelf. Ik 

start, loop even meer dan 10 km, stap 

eruit, doe gauw mijn jasje dicht over 

mijn rugnummer en ga even ergens 

lekker een bakkie doen. Dan stap ik 

verderop in het parcours weer in, niet 

bij de kopgroep maar bij de kneuzen 

zoals ik en loop de laatste 10 km mee. 

Het is de beste manier om weer bij 

je kleding te komen achter de finish 

en ik ontvang ook een medaille. Een 

tijd heb ik dan niet, de computer heeft 

mijn chip er terecht uitgemikt. En de 

medaille hangt ook niet pront tussen 

alle andere. Hij gaat in een la omdat 

ik best weet dat ik hem maar half ver-

diend heb.

De Bilt Schrijft, 

Petra Cremers: 0346-573040 of 

Wilma van der Laan: 0346-591062

E: info@debiltschrijft.nl

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank 

samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Het thema van de maand 

mei is sport. Voor Hans Stevens is een marathon lopen met een groep vrienden met wie je alles kunt delen het 

leukste wat er is. Hij is dan ook niet van plan ermee op te houden, al heeft hij moeten overschakelen op de inmid-

dels beruchte ‘Kapper Hans-methode’.

Hans houdt ook van wandelen. 

Op de foto uit 2009 is hij te zien 

als deelnemer aan de Nijmeegse 

Vierdaagse, samen met zijn 

Maartensdijkse maatje Wim Staudt.

Door zwerfvuil in ‘t dorp weg te halen

kan Groenekan weer helemaal stralen

waardoor je dubbel geniet

van dit mooie gebied

omdat ook nog Geesina gaat malen

Guus Geebel Limerick

Achter de schermen 
van de eendenkooi

In het Pinksterweekend zijn er op zaterdag 26 mei, zondag 27 mei en maan-

dag 28 mei 2012 van ca. 12.00 tot ca. 15.00 uur weer rondleidingen in de 

eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen. 

De eendenkooi is een prachtige verstilde plek en werd ooit gebruikt voor 

het vangen van eenden, maar is nu rustgebied voor reeën en vogels. Gidsen 

van Natuurmonumenten laten de vangarmen, de kooiplas en het oude kooi-

kerhuisje zien en vertellen over de rijke historie van de eendenkooi en over 

het herstel van het trilveengebied. 

Aanmelden niet nodig

Vooraf aanmelden voor de rondleiding is niet nodig en er zijn geen kosten 

aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage voor de restauratiekosten van de 

kooi wordt op prijs gesteld. De eendenkooi is gelegen halverwege de Ka-

naaldijk. De Kanaaldijk - een iets en wandelpad -  loopt van het verlengde 
van de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading naar Tienhoven. Bij re-

genachtig zijn er geen rondleidingen in de eendenkooi.

De zomer begint op Sandwijck
Op zondag 27 mei (eerste Pink-

sterdag) organiseert de Werkgroep 

Sandwijck samen met Het Utrechts 

Landschap een rondleiding over het 

landgoed Sandwijck. Dit is het mo-

ment dat voorjaar overgaat in zomer 

en er heel veel valt te zien. Zo staan 

de meidoorns volop in bloei en zijn 

de weilanden een geel en wit tapijt 

van boterbloemen en luitekruid. De 
bomen zijn nog fris groen en rood 

(beuken) en de linden staan op punt 

van bloeien. Goede kans ook dat er 

sporen te zien zijn van das, vos en an-

dere dieren. Met een beetje zon zullen 

ongetwijfeld ook allerlei vogels zich 

laten horen.

De wandeling begint om 14.00 uur en 

duurt ongeveer twee uur. Het verza-

melpunt is de parkeerplaats op Sand-

wijck aan de Utrechtseweg 301, recht 

tegenover het Van Boetzelaerpark. 

Als het vochtig is, is het verstandig 

om stevige schoenen of laarzen aan te 

trekken. De rondleiding is gratis. 

Wandelexcursie 
Landgoed Houdringe

Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op maandag 28 mei (tweede 

Pinksterdag) een rondleiding over Landgoed Houdringe. De wandeling 

start om 14.00 uur bij het bezoekerspaviljoen op Landgoed Beerschoten, de 

Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan dikke 

eiken en beuken met een doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen 

zijn ruim 225 jaar oud. Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het 

huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse ba-

rokstijl aangelegd.

De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 

6 te De Bilt. De Holle Bilt is gelegen aan de achterkant van Hotel De Bilt-

sche Hoek. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deel-

name is gratis.
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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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
23-5 Spareribs, 

frietjes en sla
of

Gebakken sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-5
Vrij.
25-5
Woe.
30-5

Shaslikspies 
van de barbecue 

of
Gebakken scholfilet 

met dilemma's 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
31-5
Vrij.
1-6

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

1 JUNI: "BORRELAVOND"

Voor Sandwijck ligt een verleidelijk natuurtapijt.


