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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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 14

Klaar voor afvoer

Negen bomen werden zaterdagnacht op station Bilthoven gekapt. Zie ook 

pag. 20.

We zijn in de kamer van wethouder 

Mittendorff in het statige gemeente-

huis van De Bilt. Op de hoek van de 

schoorsteenmantel prijkt een vlagge-

tje met de tekst ‘sportgemeente van 

het jaar 2009’. De wethouder kijkt om 

en lacht: ‘Of er een tweede vlaggetje 

bij komt? Ik schat die kans best hoog 

in.’ Mittendorff is uiterst tevreden 

over de sportcultuur in de verschillen-

de kernen van de gemeente. Uit een 

representatief onderzoek bleek dat 

ook de bewoners uiterst tevreden zijn. 

Gemiddeld geeft de Biltenaar sport 

een 7,4. ‘Een paar jaar geleden was 

dat nog een 6,1’, weet de wethouder.

Verouderde accommodaties

Op het gebied van sportaccommo-

daties staat De Bilt de komende ja-

ren nog wat te wachten. ‘De meeste 

topsportaccommodaties voldoen al 

aan de normen van het sportkoepel 

NOC*NSF’, zegt Jan van ’t Land van 

de Biltse Sport Federatie. ‘Toch zijn 

er nog wat open eindjes. Het zwem-

bad van BZC Brandenburg in Biltho-

ven en ook de sporthallen in De Bilt 

en Maartensdijk zijn sterk verouderd 

en voldoen niet aan de eisen.’ Mitten-

dorff knikt: ‘Die accommodaties zijn 

echt op. Het is niet meer verantwoord 

om daar te blijven sporten de komen-

de jaren. De sporthal bij het H.F. Wit-

tecentrum in De Bilt is bijvoorbeeld 

heel ineficiënt. Daar kan maar zeer 
beperkt topsport bedreven worden.’

Nieuwe sportcentra

Om het probleem op te lossen moeten 

er twee totaal nieuwe sportcentra ko-

men in de gemeente. In Maartensdijk 

is een private investeerder bezig om 

een plan voor een nieuw zalencen-

trum te ontwikkelen als vervanging 

van De Vierstee. Tot juli heeft deze 

investeerder de tijd om zijn plan voor 

te leggen aan de gemeente. ‘Ik hoop 

dat het lukt’, zegt wethouder Mitten-

dorff. ‘Anders moet de gemeente het 

zelf doen.’ In De Bilt moet een nog 

veel groter zalencomplex verrijzen 

met een sporthal en mogelijk een 

nieuw zwembad en itnesscentrum. 
De voorgenomen locatie is Weltevre-

den, vlak naast de velden van FC De 

Bilt. De plannen hiervoor zijn inmid-

dels in een ver gevorderd stadium, 

maar worden in mei nog voorgelegd 

aan de gemeenteraad. ‘We hopen dat 

de nieuwe sportaccommodaties er in 

2015 of 2016 zullen staan’, zegt Mit-

tendorff. ‘Als dat allemaal lukt zijn 

we heel tevreden. Ik weet dat er nog 

wel discussies gaan ontstaan over de 

plannen. Het kost allemaal geld en 

in deze tijden van inanciële malaise 
wordt het steeds lastiger. De gemeen-

te moet miljoenen gaan bezuinigen 

en dat moet toch ergens vandaan ko-

men.’

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondanks de inanciële druk blijft de 
wethouder zich hard maken voor het 

belang van sport. ‘Iedereen kan spor-

ten in De Bilt’, zegt Mittendorff. ‘En 

dat blijft zo.’ Door speciale regelin-

gen voor jongeren, die voor een ge-

reduceerde prijs kunnen sporten moet 

sport populair blijven onder de Biltse 

jeugd. Ook is er de regeling van de 

U-pas, waarbij inwoners met een laag 

inkomen korting krijgen op onder an-

dere sport- en recreatie. ‘Geld mag 

nooit een belemmering zijn.’ Ook 

wil de gemeente sportverenigingen 

meer gaan stimuleren om maatschap-

pelijke projecten te gaan ondersteu-

nen. Mittendorff: ‘Net zoals bij grote 

sportclubs, zoals FC Utrecht, kunnen 

verenigingen veel doen voor hun om-

geving. We willen ze daarbij onder-

steunen door bijvoorbeeld faciliteiten 

te bieden.’

Sportraad

Nog een belangrijk onderdeel van de 

nieuwe uitvoeringsnota is het in leven 

roepen van een sportraad. ‘Ons doel is 

om bestuurders van alle verenigingen 

en sport- en bewegingscentra eens in 

de zoveel tijd bij elkaar te brengen’, 

legt Van ’t Land uit. ‘Zodat we nog 

beter weten wat de wensen en behoef-

ten zijn en er onderling ondersteuning 

geboden kan worden. We willen dat 

iedereen nog meer betrokken is bij 

sport in De Bilt, zodat we met z’n 

allen sport nog aangenamer maken 

voor de bewoners.’ Als de ambitieuze 

plannen worden waargemaakt staat er 

misschien binnenkort wel een tweede 

vlaggetje met ‘sportgemeente van het 

jaar’ op de schoorsteenmantel van 

Mittendorff. 

‘Het liefst in maart 2014’, lacht de 

wethouder, doelend op de verkiezin-

gen. ‘Ik heb geen politieke belangen’, 

zegt Van ’t Land. ‘Van mij mag het 

dus ook in 2015 of 2016.’

‘In De Bilt kan iedereen sporten’
Gemeente wil opnieuw sportgemeente van het jaar worden

door Raphael Klees

Gemeente De Bilt heeft grootse plannen op het gebied van sport. Vorig jaar werd er voor het eerst

een uitgebreide sportnota opgesteld en onlangs werd de uitvoeringsnota ‘Samenwerkingin de Biltse 

sport- en beweegsector’ goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin staat het plan van aanpak

tot en met 2014. Herman Mittendorff, wethouder van sport, en Jan van ’t Land, voorzitter

van de Biltse Sport Federatie (BSF) geven tekst en uitleg.

Sinds 2009 bemachtigde gemeente De Bilt de sportgemeente van het jaar 

trofee.

Herman Mittendorff en Jan van ’t Land willen de sport in De Bilt op een nog 

hoger plan brengen.

In het hart van deze krant het complete 

oranje programma 

voor De Bilt - 

Bilthoven
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Ontmoetingsdienst

 

Vrijdag 20 april a.s. wordt er in de 

recreatieruimte van Dijckstate weer 

een ontmoetingsdienst gehouden 

met de Maartensdijkse predikant 

ds. Rene  Alkema als voorgan-

ger en muzikale begeleiding op de 

piano door mw. Ria van Aarnhem. 

Na afloop is er nog gelegenheid om 

met elkaar koffie te drinken.

De dienst begint om 19.30 uur: 

vanaf 19.15 uur zijn de deuren van 

de recreatiezaal open. Voor ver-

voersvragen Jan Grootendorst, tel. 

nr. 0346 212904.

Sam’s Kledinginzameling

Miljoenen mensen moeten in ramp-

gebieden zien te overleven. Sam’s 

Kledingactie zet zich in voor deze 

mensen. In onze maatschappij heb-

ben we een overvloed aan waarde-

volle kleding die vaak in de afval-

stroom verdwijnt of commercieel 

wordt verhandeld. Door kleding in 

te zamelen genereert Sam’s Kle-

dingactie geld dat direct besteed 

wordt om de nood in ontwikke-

lingslanden te verlichten. U kunt 

zo op een heel eenvoudige manier, 

zonder direct geld te geven, een 

bijdrage leveren aan noodhulp-, 

wederopbouw en preventieprojec-

ten van Cordaid Mensen in Nood. 

Op vier plaatsen in deze gemeente 

kan op 21 april a.s. van 10.00 tot 

13.00 uur kleding in gesloten plas-

tic zakken worden ingeleverd:

Opstandingskerk, 1e Brandenbur-

gerweg 34 3721 MJ Bilthoven / RK 

Michaelkerk , Kerklaan 31, 3731 

EE De Bilt / OL Vrouwekerk, Gre-

goriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven / 

RK St. Maartenskerk, Nachtegaal-

laan 40, 3738 EB Maartensdijk

Wereldwinkel Maartensdijk

Alleen aanstaande zaterdag 21 april 

staan de verkooptafels weer tussen 

10.00 en 16.00 uur in de hal van 

Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk. Er valt o.a. een 

nieuwe collectie halskettingen in 

blije lentetinten te bewonderen.

Interreligieuze viering  

in Woudkapel

Met als thema ‘Wat verbindt ons?’ 

is er onder leiding van predikante 

Tina Geels (Woudkapel op zondag 

22 april a.s. in de Woudkapel een 

interreligieuze viering. Er is mede-

werking van vertegenwoordigers 

uit de grote tradities van: Hindoeïs-

me (Advaita) - Ada Holvast, Boed-

‘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

Geboren

3 april 2012

Sara

Dochter van 

Ds. en mevr. van der Zwan

Kerkdijk 4

Westbroek
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

22/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

22/4 • 09.00u - Ds. R.W. van Mourik
22/4 • 18.30u - Ds. B. Jongeneel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

22/4 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

22/4 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

22/4 • 10.30u -  Mevr. A. Veldhuis,
Dhr. J. Ham Woord- en Communieviering 

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

22/4 • 09.30u - Ds. G. Riemer 
22/4 • 10.15u - Ds. C.J. Mewe

22/4 • 16.30u - Ds. A.N. Hendriks

Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
22/4 • 19.00u - Ds. M. van Pelt

Pr. Gem. Immanuelkerk

22/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
22/4 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

22/4 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

22/4 • 10.00u - F. Zwarts en F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

22/4 • 10.00u - Dhr. Frank Pot

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

22/4 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

22/4 • 10.00u - Prof. Dr. J. Hoek
22/4 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

22/4 • 10.30 en 18.00u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel

22/4 • 10.30u - Hr. en Mw. Sprokkereef

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

22/4 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

22/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/4 • 18.30u - Ds. F.A.J. Heikoop

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

22/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

21/4 • 19.00u - Woord- en 
Communieviering

22/4 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

22/4 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
22/4 • 18.30u - Ds. W.D. Duvekot

PKN - Herv. Kerk

22/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
22/4 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Geboren

5 april 2012

Andre

Zoon van

Jochem en Cora van den Bunt

Kerkdijk 6

Westbroek

Geboren

3 april 2012

Joey

Zoon van Cees van Woudenberg

en Chantal van Aarde

Jacob van Campenlaan 107

Hilversum

Geboren

5 april 2012

Matthijs

Zoon van 

Martijn en Cobie van den Berg

Maalsteen 8

Maartensdijk
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Na 40 jaar 
trouwe dienst gaat 

Annie 
afscheid nemen van 

Springplank en kerk. 
Receptie van 

16.00 uur tot 17.30 uur 
op D.V. woensdag 2 mei 

in de kerkzaal aan de 
Grothelaan 1a, Groenekan.

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van

Agnes Stephanie van den Hemel – Oderij

* Westdorpe, 25 september 1919             † Maartensdijk, 12 april 2012

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden 

op dinsdag 17 april in het crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Onze grote dank gaat uit naar het personeel van Dijckstaete voor de 

goede verzorging die zij daar de laatste jaren heeft mogen ontvangen.

Familie van den Hemel

dhisme – Hikmet Ozermis, Joodse 

traditie – Carola de Vries Robles, 

Christelijke traditie – Tina Geels, 

Islam – Chaib el Hadoute, Soefis-

me – Martin van der Graaff, Bahaï 

– Mahsti van Otterdijk –Naraghi 

en vanuit de Woudkapel – Margje 

Heep. De aanvang is 10.30 uur, de 

toegang is vrij en naar afloop is er 

een collecte. Het adres is Beetho-

venlaan 21 in Bilthoven.

Taizéviering in de Immanuëlkerk 

Op zondag 22 april a.s. is er weer 

een Taizéviering in de Immanuë-

lkerk in De Bilt, Soestdijkseweg-

Zuid nr. 49. De meditatieve viering 

in de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé begint om 19.30 uur. Thema 
van de avond is: ‘Een tijd om te dur-

ven’. Na de viering kan er in de zaal 

achter de kerk koffie of thee worden 

gedronken en worden nagepraat.

Uitvoering  

English Cathedral Music

Op zondag 22 april om 16.00 uur 

zingt het Cantatekoor Bilthoven in 

de Noorderkerk, Laurillardlaan 6 te 

Bilthoven oude Engelse kerkmu-

ziek. Het programma is te vinden 

op www.Cantatekoorbilthoven.nl. 

De uitvoering is een geheel Engels-

talig programma en de instru-

mentale bijdragen - een tweetal 

orgelstukken en een hoboconcert 

- zijn daarop door dirigent Herman 

Schimmel uit Elst afgestemd. De 

toegang is gratis; er wordt een 

vrijwillige bijdrage gevraagd voor 

de kosten. 

Paranormaalbeurs

Spiritueel Centrum De Gouden 

Engel organiseert een Paranormaal-

beurs op maandagavond 23 april  in 

SWO De Duiventil, Jasmijnstraat 6 

De Bilt. Aanvang 19.30u tot 22.30u. 

Wil u weten wat voor u de beste 

tijd in 2012 is om beslissingen te 

nemen dan kunt u voor een consult 

terecht bij verschillende mediums, 

tarotkaartlezers,handlijnkunde, 

reiki, automatisch schrift  etc. Voor 

meer info kunt u bellen met Loes 

Lerou Tel: 033-4553494

PvdA in debat

Er gebeurt zoveel in en buiten de 

PvdA dat de komende overdagbij-

eenkomst wordt besteed aan een 

vrij debat over door de deelnemers 

genoemde onderwerpen. Ook is er 

genoeg tijd voor Nieuws uit de 

Gemeenteraad door Jaap Nieuwen-

huize lid van de PvdA/GL fractie. 

De bijeenkomst vindt plaats op 

dinsdag 24 april, 09.45 uur  bij de 

fam. Akse, Jacob Romankwartier 

10 te Bilthoven. Ook niet-leden 

zijn welkom. Informatie: tel. 030 

2286903.

Oud papier

Westbroek
Deze maand wordt het ‘oude pa-

pier’ donderdag 19 april opgehaald. 

Dit is een andere datum dan op de 

afvalkalender vermeld staat. 26 

april komt te vervallen omdat mu-

ziekvereniging ‘Vriendenkring’ dan 

een Oranjeconcert in de feesttent 

houdt.

Wilt u de papier-kliko’s voor 18.30 

uur op de bekende plaatsen neer-

zetten.
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advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Hanny zou aanvankelijk met iemand 

anders van BeeKk samen exposeren. 

‘Dat was met Kerst. Maar die had zelf 

al genoeg werk. Daarom mocht ik 

ook alleen exposeren met mijn schil-

derijen, keramiek en brons.’ Nogal 

verbazingwekkend om iemand te zien 

die met zoveel verschillende materia-

len en technieken werkt. ‘Ik vind al-

les leuk’, verklaart ze. ‘Keramiek en 

schilderen heeft mijn hart gestolen. Je 

kunt je daar zo in uitleven. Ook het 

bewerken van speksteen heb ik met 

plezier gedaan, maar het schuren werd 

me te zwaar.’ Voor haar kleinkinderen 

maakte ze muurschilderingen. Ook in 

Wijkcentrum ’t Hoekie is een muur-

schildering van haar te bewonderen. 

Hanny schildert in olieverf en acryl. 

‘Olieverf heeft mijn voorkeur. Acryl 

droogt zo snel op. Dat vind ik soms 

naar.’ Boetseren doet Hanny ook heel 

graag. ‘Enkele jaren geleden ben 

ik begonnen met boetseren in was. 

Die modellen zijn in brons gegoten. 

Zelf maak ik nu ook de mallen. Het 

leuke aan de cursus die ik deed, was 

het afwerken van je eigen gegoten 

beeld.’ Het viel mensen al vroeg op 

dat Hanny talent voor beeldende kun-

sten had. ‘Ik woonde in Nieuwerkerk 

aan de IJssel. Een lerares zei tegen 

mijn vader: ‘Je moet haar naar de 

kunstacademie sturen.’ Dat ging niet 

door: ‘Ik wilde al van kleins af aan 

zuster worden en dat beroep heb ik 

uitgeoefend tot mijn zestigste. Vanaf 

mijn vijftigste ben ik weer kunst gaan 

maken. Mijn man was overleden en 

ik dacht: ik kan gaan zitten huilen of 

leuke dingen gaan doen die ik altijd al 

heb willen doen.’ Tegenwoordig leidt 

ze een druk leven. ‘Ik zwem, ik zit 

op gymnastiek en ik ben vrijwilliger 

bij Reinaerde in Zeist bij de kaarsen-

gieterij. Ik vind het heel leuk om met 

mensen met een verstandelijke beper-

king te werken.’ Op donderdag boet-

seert Hanny bij SWO. ‘We hebben 

zo’n leuk groepje, maar waarschijn-

lijk worden we wegbezuinigd. Daar 

heb ik slapeloze nachten van.’ Een 

dag in de week springt ze in in het 

gezin van haar dochter en ze bezoekt 

vaak exposities. Hanny is al een jaar 

of zes lid van kunstenaarsvereniging 

BeeKk en is lid van de activiteiten-

commissie. ‘We zijn op dit moment 

bezig met brainstormen over wat we 

gaan volgend jaar gaan doen ter ge-

legenheid van het negenhonderdjarig 

bestaan van De Bilt.’

Reizen

De expositie in de bibliotheek is heel 

gevarieerd, zowel wat de onderwer-

pen als de kunstvormen betreft. ‘Ik 

heb niet een bepaalde stijl’, legt Han-

ny uit. ‘Als ik iets zie dat ik heel mooi 

vind, wil ik het schilderen.’ Hanny 

is enorm reislustig, bewijzen haar 

schilderijen. Zo heeft ze olifanten 

en een zebra geschilderd na een reis 

naar Kenya. ‘Het dodenmasker is van 

Toetanchamon, dat heb ik in Egypte 

gezien, en de boeddha ben ik in Thai-

land tegengekomen. In Turkije heb ik 

weggegooide potten gefotografeerd, 

die op een hoop voor de poorten van 

mijn hotel lagen. Van een stukje van 

die foto heb ik een schilderij gemaakt 

in iets helderder kleuren.’ Ze heeft ge-

reisd door het Midden-Oosten, Aus-

tralië, Noord Amerika en Ecuador. 

Komende herfst wil ze naar Portugal 

en verder staan China, Rusland en 

Alaska op haar verlanglijstje. 

Dat Hanny veel van bloemen houdt, 

bewijzen twee kleurige schilderijen, 

en er hangt een schilderij van een 

takje katoen op een vaas. ‘Ik deed de 

kunstroute in Zeeland. In het bed & 

breakfast waar ik logeerde, stond dit 

op de overloop’, verklaart Hanny. 

Dan is er een schilderij van een deel 

van een mozaïek. ‘Dat ontdekte ik in 

Italië, in de basiliek van Aquileia.’ 

Een abstract werk spat zo’n beetje 

van de muur. ‘Ik had verf met een 

prachtige oranje kleur gekocht. Daar 

wilde ik iets mee doen.’ Ook in haar 

driedimensionale werk heeft Hanny 

zich verschillende methodes eigen 

gemaakt. Zo toont ze rakuwerk, kera-

mieken schalen, dieriguren, vrouwen 
– al dan niet met kind -, een dansend 

echtpaar en enkele meisjesiguren. Bij 
een keramieken vrouwenbeeldje ver-

telt ze: ‘Ik vond het origineel in Ca-

nada: een Indianenvrouw, uitgevoerd 

in hout. Dat heb ik gefotografeerd.’ 

In één van de vitrines staan ook nog 

twee bronzen diereniguren. 

Hanny van Wijngaarden exposeert 

twee- en driedimensionaal werk bij BeeKk
door Lilian van Dijk

De Bilthovense kunstenares Hanny van Wijngaarden is enorm veelzijdig. 

Van 4 april tot 14 mei exposeert ze in de ruimte van kunstkring BeeKk, achterin de 

bibliotheek van Bilthoven in de Kwinkelier.

Hanny Wijngaarden bij haar laatste schilderij. ‘Dit zeezicht straalt rust uit, vindt iedereen die het ziet. Daarom heb 

ik het Rust genoemd.’

Voorzitter Leo van Vlodorp: ‘Sinds 

de start in maart 1992 is de kring 

uitgegroeid tot een niet meer weg te 

denken vereniging in de gemeente De 

Bilt. Men koestert het verleden, maar 

staat toch met beide benen midden 

in de tegenwoordige tijd. Maar liefst 

550 leden vormen de pijlers en dat zij 

zich betrokken weten bij het wel en 

wee van de vereniging blijkt voortdu-

rend bij de vele tentoonstellingen die 

worden georganiseerd en het verleden 

levendig houden. Dat blijkt ook uit 

het verrichtte onderzoekswerk en de 

enorme historische documentatie die 

in de loop der jaren is opgebouwd’.

Boeken

Ter gelegenheid van het 20 jarige be-

staan is de Historische Kring voorne-

mens een speciaal jubileumboek uit te 

geven. De details zijn nog niet uitge-

kristalliseerd. Los daarvan verschij-

nen er binnenkort twee boeken, die 

markante zaken uit het verleden van 

De Bilt belichten: Een boek over het 

Jodendom van Ellen Drees (onlangs 

onderscheiden met de Mathildeprijs) 

en Rienk Miedema én een boek van 

Karel en Marcel Beesemer over het 

roemruchte Natuurbad ‘De Biltsche 

Duinen’, dat in 1980 de poorten 

moest sluiten. Voorzitter Leo van 

Vlodorp bedankt Fred Meijer voor 

zijn geweldige inzet en pogingen om 

de stationschefwoning te behouden. 

Op de huidige plaats wordt dit afge-

wezen, maar voorzichtig wordt nage-

dacht over afbraak en herbouw in De 

Bilt en wel functioneel geïntegreerd 

in de nieuwe plannen nabij de taxi- en 

busplaatsen. 

Financiën 

Het huishoudelijk gedeelte van de 

vergadering voltrok zich, mede door 

de heldere toelichtingen bij de ver-

schillende onderwerpen, in een rap 

tempo. Het is niet te voorspellen óf en 

in welke mate de gemeente en de Wo-

ningbouwvereniging SSW de huis-

vestingskosten blijven subsidiëren. 

Wanneer deze geheel of gedeeltelijk 

wegvallen ontstaat een zorgelijke si-

tuatie. Veel waarderende woorden 

gaan richting de aftredende bestuurs-

leden Marga Verschoor en Rob Her-

ber. Marga Verschoor blijft als lid van 

de onderzoekscommissie betrokken 

bij het bestuur. Voorzitter Leo van 

Vlodorp stelt zich nog voor een peri-

ode van drie jaar beschikbaar. 

Middenschip  

Na de pauze hield de heer Arie Noor-

dermeer op bevlogen en betrokken 

wijze een lezing met lichtbeelden 

over het Middenschip van de Dom-

kerk. De volksmond noemt de locatie 

‘Het Waaigat’. In het jaar 1674 ging 

door een enorme orkaan het midden-

schip ten onder maar wonderlijk ge-

noeg had de domtoren zelf nauwelijks 

enige schade opgelopen. 

Inleider Arie Noordermeer noemde 

een referentieproject: Château Gué-

delon in Frankrijk, met een verge-

lijkbare situatie en dezelfde ilosoie 
v.w.b. de herbouw als bij de Domkerk 

in Utrecht. 

Jarige Historische Kring niet 
meer weg te denken

door Henk van de Bunt

Het was woensdagavond 11 april jl. een volle bak in de vergaderzaal bij 

WVT waar de jarige Historistische Kring D’Oude School uit De Bilt haar jaarlijkse 

bijeenkomst hield. Ook was het een goed ogenblik bij de markante momenten van de 

Historische Kring gedurende de achterliggende periode stil te staan. 

Voorzitter Leo van Vlodorp

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De laatste paar weken is er meerdere malen geschreven over 

het raadsbesluit om het servicepunt van de gemeente in 

Maartensdijk te sluiten. Dit besluit werd in juni 2011 genomen 

bij de behandeling van de voorjaarsnota voor 2012. 

Ik wil in herinnering brengen dat toen de ‘Wijzen’ in Den Haag besloten 

‘onze’ gemeente samen te voegen met De Bilt er de nodige onrust ontstond. 

Ook werd hevig geprotesteerd: Helikoptervluchten, dorpsliederen en aller-

lei actie. Toen de samenvoeging  in 2001 een feit werd volgde al snel een 

‘Burgerinitiatief’ (ik meen de eerste in Nederland) omdat de oude kernen 

zich onvoldoende (h)erkend voelden in de nieuwe bestuursorganisatie. 

Munniksma

Naar aanleiding van dit burgerinitiatief kwam er een bemiddelaar uit het 

noorden (burgemeester Munniksma uit Aa en Hunze) en er werd lang, veel 

en intensief gepraat. Uiteindelijk kwam er een pakket boven tafel waarin 

aan de meeste pijnpunten aandacht werd besteed. Een belangrijke maatregel 

was de belofte dat er een gemeentelijk servicepunt in de kern van Maartens-

dijk zou worden ingericht. Na veel gezeur, gelobby,  (on)nodige verhuizin-

gen en uitgeven van veel geld kwam dat punt er dan eindelijk. 

Artikel

En nu gaat het weer dicht! De beweegreden van de gemeente om het punt 

te sluiten schijnt bezuiniging te zijn. Na al het geld dat al is uitgegeven lijkt 

dit toch wel erg op kapitaalvernietiging.

Heren politici - vooral onze lokale sterren - neem nu eens een echt standpunt 

in. Ik las een artikel over het onderwerp herindeling met de veelzeggende 

titel ‘Ontheemd en Verweesd- Gemeentelijke herindeling en het gevoel van 

de Burgers’. Ik lees steeds allerlei artikelen over 900 jaar de Bilt, verbroe-

dering van de kernen, samen aan tafel enz. Zonder servicepunt voelen wij 

ons duidelijk ontheemd en vooral onze ‘senior burgers’ hebben er echt last 

van. Zo komt verbroedering ook in gevaar.  

Nick Cardinaal, Maartensdijk



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

500
gram 3.50

100
gram 3.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 april
t/m woensdag 25 april

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd  

Procureurlapjes 
naturel of gemarineerd

Speklapjes 
naturel of gemarineerd

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Fricandeau
Gebakken ham

Filet Americain
Huispaté
Voorjaarssalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

2x 100
gram 1.98

Kipfilet 

Kip cordon bleu 

Lamsfilet

ASPERGES

6 halen / 
   5 betalen

óók lekker te gebruiken 
bij uw asperges!

100
gram 2.25

500
gram 5.25STOMPETOREN 

EXTRA BELEGEN

OVERHEERLIJKE BLOEMREBELL
Lactosevrij natuurgerijpte 
Zwitserse bergkaas

HEERLIJKE ASPERGEHAM  
KIPFILET MET ASPERGES
ZACHT ROMIGE 
ASPERGE-PATÉ
HEERLIJKE VERSE 
ASPERGESOEP

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

100
gram 2.25

100
gram 1.98

100
gram 1.35

1 Pot 3.98

Onze zoon is geboren! 
Auke-Andries

Hollandse

Komkommers
2 voor

0,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Trostomaten
500 gram

•  Complete maaltijd
MET ASPERGES

     ZALM, HAM OF VEGA ____________ 6,95

•  Aubergine Torentjes 
MET SPAGHETTI

SAMEN ____________ 100 GRAM  1,49

•  Tagliatelle
MET ZALM __________ 100 GRAM  0,99

Malse

Kropsla
        nu

0,49 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen

Spinazie
_____________________ ZAK 300 GRAM  0,75

De beste

Perssinaasappels __ 2 KILO  1,99

Spaghetti
met scampi en rucola

_________________________  100 GRAM  0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 23 APRIL, DINSDAG 24 APRIL 

EN WOENSDAG 25 APRIL
Deze week volop 

Dutch-Specials binnen,
kom dit zien!!

Vers van de tuinder:
Volop Hollandse Asperges 

gratis geschild!!! en aardbeien
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Ariënslaan 1 | 3573 PT Utrecht | T: +31 (0)30 27145824 | 

E: vlonders@mitland.nl | W: www.restaurantvlonders.nl

Happy Sunday d 25,00

U kunt elke zondag genieten van een 3-gangen keuzemenu voor d 25,00

Wij heten u van harte welkom!
De keuken is dagelijks geopend van 08.00 tot 22.00 uur voor ontbijt, lunch en diner.

Happy Sunday 

De Kats oeuvre is nog niet zo heel 

groot, omdat hij pas op latere leeftijd 

is gaan schrijven. Na zijn studie theo-

logie werd hij literair criticus, vervol-

gens uitgever en toen pas auteur van 

ictie. Zijn boeken komen tot stand 
door een zinnetje dat hij een keer in 

een boekje neerkrabbelt. Voor Bericht 
uit Berlijn was dat: diplomaat en zijn 
dochter. ‘Kennelijk wilde ik daar iets 

mee. Ik ga in een huisje zitten in de 

buurt van de IJssel en dan wil ik nie-

mand om me heen hebben, omdat ik 
een boek wil schrijven. Als ik begin, 
weet ik niet waaraan. Dan komen er 

langzamerhand contouren, die ik wil 

uitwerken. De ene zin duwt als het 

ware de andere voort. Het verhaal 

schrijft in zekere zin zichzelf.’ Als 
uitgangspunt voor zijn nieuwste boek 
koos hij juni 1941. Hij wordt hogelijk 

geprezen om zijn correcte historische 

kaders. ‘Als je iets hebt geschreven, 
ga je achteraf denken: klopt het wel? 
Dan ga je research plegen naar die 

periode.’ Toch laat hij bewust nog 
veel over aan de verbeelding van de 
lezer: ‘Een van de pijlers van de ro-

mankunst is de suggestie’, legt hij uit. 

Thema’s

In Bericht uit Berlijn zit een aantal 
thema’s. De Kat noemt: ‘Mensen die 
een speelbal zijn van hun eigen ver-
leden en de tijd waarin ze leven. De 

mens wordt gedreven door en leeft 

in zijn eigen verleden. De toekomst 

biedt ruimte voor een nieuw verle-

den. In welke tijd het boek speelt, 
doet er dan niet eens zo toe.’ Hij geeft 

toe dat de periode rond juni 1941 wel 

een belangrijke rol speelt in het ver-
haal: ‘Tijden van terreur en geweld 
hebben een geweldig grote invloed 
op iemands leven.’ Nog twee thema’s 

bespreekt De Kat: ‘Het raadsel en ge-

lijktijdigheid.’ De drie hoofdpersonen 

zijn de diplomaat, zijn vrouw en zijn 

dochter. Eerstgenoemde leeft in Bern 
in Zwitserland, zijn vrouw woont in 
Londen en zijn dochter in Berlijn. 
Het leven in die drie steden verschilt 

enorm: Zwitserland is neutraal, Enge-

land is in oorlog en in Berlijn viert het 

nazisme hoogtij, maar er is ook een te-

genbeweging. De diplomatendochter 
heeft het codewoord voor de operatie 

Barbarossa gehoord, dat een inval in 
Rusland in gang zal zetten. Zij geeft 
het door aan haar vader, die na lang 

weifelen het geheim niet openbaart 
aan de Britse geheime dienst, omdat 
hij vreest voor zijn dochters leven. 

Zij is getrouwd met een medewerker 
van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Hij vertelt het wel aan zijn 
vrouw. Zij vindt dat hij het geheim 
wel moet verraden, omdat er talloze 

levens op het spel staan. Uiteindelijk 

gebeurt er niets mee, totdat de dochter 
besluit het aan een Zweedse tussen-

persoon te vertellen, die in de kringen 

van haar en haar man verkeert.

Verleden

Om zijn betoog toe te lichten, leest 
De Kat een drietal fragmenten voor 

die een beeld schetsen van de drie 
hoofdpersonen en hun leven. Opval-

lend is hoe onderkoeld en sober zijn 
beschrijvingen zijn. ‘Dat doe ik om te 
zorgen dat het niet pathetisch wordt’, 

verklaart hij. ‘Minder is meer; ik laat 
veel aan de fantasie van de lezer over. 

Mijn boeken zullen daarom ook nooit 
langer dan tweehonderd bladzijden 
worden.’ Zijn vorige roman, Julia, 

oogstte veel succes en is in vele talen 

vertaald. ‘Die is gesitueerd in Lübeck 
in 1938 en beschrijft onder meer het 
bombardement en de Kristallnacht. 
In Duitsland is het boek enorm aan-

geslagen. De Duitsers, zowel jong als 

oud, zijn nog altijd met hun verleden 

bezig. Een Duitse producent is bezig 
het te verilmen. Ook de Engelsen 
willen heel graag meer te weten ko-

men over deze periode.’ In tegenstel-

ling tot de geringere interesse van de 

Nederlanders, betoogt De Kat: ‘Hier 
was het in de jaren dertig nog betrek-

kelijk rustig.’ 

Voor zijn volgende boek heeft hij al 
weer een zinnetje genoteerd: Man in 
de binnenlanden van Atjeh. Erg ver-
bazingwekkend is dat niet: zijn groot-
vader Egbertus Gerrit Gaarlandt is in 
de Atjehoorlog gewond geraakt. Het 
lijkt er tot nu toe op dat Otto de Kat 

als basis voor zijn romans altijd íets 
meeneemt uit zijn familiegeschie-

denis. Voor Bericht uit Berlijn was 
dat de diplomaat: veel Gaarlandts 
verkeerden in diplomatieke kringen. 

Maar of hij met het Atjeh-zinnetje een 
boek gaat schrijven dat met die oor-
log te maken heeft, staat nog niet vast. 

‘Ik heb eigenlijk geen zin om nog een 
keer zo intensief research te plegen.’

Otto de Kat 
laat zijn boeken zichzelf schrijven

door Lilian van Dijk

Schrijver Otto de Kat, pseudoniem voor Jan Geurt Gaarlandt, kon woensdagavond 11 april in de 

Bilthovense Boekhandel rekenen op grote belangstelling. Ademloos luisterden de vele aanwezigen 

naar zijn uitleg over de totstandkoming van het boek Bericht uit Berlijn, de thema’s die hij koos en 

het grote dilemma waarin de hoofdpersonen verkeren.

Na aloop van de boekpresentatie wachtte De Kat een lange rij fans die het 
boek allemaal al hadden of ter plekke aanschaften en wilden laten signeren.

Zaterdag 14 april was er een boe-

kenmarkt in het Sociaal Warenhuis 

(Molenkamp 48, achter Dirk van den 
Broek). Van 9.30 tot 15.00 uur ver-
kochten medewerkers van de Biltse 
Dorpskerk zo’n 1250 boeken met een 
netto opbrengst van 1100 euro. Hon-

derden mensen namen uitgebreid de 
tijd om in de grote collectie tweede-

handsboeken te zoeken naar boeken 
van hun gading. 

Er komen nog een aantal herkansin-

gen voor boekenliefhebbers: op 5 mei 
a.s. zijn de boekverkopers uitgeno-

digd op een braderie op de Utrechtse 
Amsterdamsestraatweg, op 25 augus-

tus a.s. op de Parijse snuffelmarkt in 

De Bilt en uiteraard op de jaarlijkse 

Dorpskerk Marktdag op 8 september 
a.s. De opbrengst gaat naar de goede 
doelen van de Marktdag van dit jaar: 
Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid-

Afrika en het Morgensterziekenhuis 
in Zimbabwe. Meer informatie op 
website www.dorpskerkdebilt.nl/
marktdag. [HvdB]

Boekenmarkt in het Sociaal Warenhuis

Zo’n 1250 boeken kregen een nieuwe eigenaar.

Tekenwedstrijd

buitenplaats Eyckenstein

door Henk van de Bunt

Twee bijzondere jaren: In 2012 wordt er in Nederland 

speciale aandacht besteed aan ‘historische buitenplaatsen’

en in 2013 bestaat de gemeente De Bilt 900 jaar. Eyckenstein 

in Maartensdijk is zo’n historische buitenplaats met een meer 

dan vijfhonderd jarige geschiedenis in het huidige De Bilt.

Op 9 juni 2012 is er een Landgoeddag op Eyckenstein met 

allerlei activiteiten met betrekking tot o.a. de buitenplaats. 

Een buitenplaats is een monumentaal huis, vaak met bijgebouwen, dat een 
harmonieus en onlosmakelijk geheel vormt met een omliggende tuin of 

park. In heel Nederland maar vooral in het midden en westelijk deel van 

ons land bouwde men buitenplaatsen tussen 1600 en 1900 in het lande-

lijk buitengebied van steden, waardoor vaak stadse mensen in de zomer 
ver weg bleven van de ongezonde en de door vervuilde grachten stinkende 
stad. In het ‘Jaar van de Historische Buitenplaats 2012’ wil men graag meer 
bekendheid geven aan de buitenplaatsen en hoopt men door gesprek en aan-

dacht meer betrokkenheid te krijgen voor alle historische buitenplaatsen 
die er nog zijn. Op die manier kan men in zo’n themajaar aandacht geven 

aan de geschiedenis en het mooie van de buitenplaatsen. Maar ook aan de 
inanciële zorg voor de instandhouding van historische buitenplaatsen en de 
onbekendheid met dit belangrijk cultureel erfgoed.

Tekenen

Op 9 juni organiseert Eyckenstein een open dag. Mensen die dat willen, 
kunnen dan komen kijken en meedoen aan verschillende activiteiten. Voor 

de kinderen wordt er een tekenwedstrijd gehouden. Om mee te doen wor-

den alle jongeren van 1 tot 12 jaar in de gemeente uitgenodigd een tekening 

van het huis Eyckenstein aan de Dorpsweg in Maartensdijk te maken. Mis-

schien kan dat tijdens een (door de school) te organiseren ietstochtje of 
wanneer je er gewoon eens langs komt. Ook kun je natuurlijk naar een foto 

kijken op de website www.eyckenstein.nl . Gevraagd wordt een tekening 
van het huis te maken op A4 printpapier in kleur of een mooie (zwart-wit)
potloodtekening. Schrijf bij de inzending op de achterkant van de tekening 
je naam, adres en leeftijd. Stuur je tekening voor 1 juni a.s. naar Landgoed 

Eyckenstein, Dorpsweg 193, 3738 CD in Maartensdijk.

Winnaars

Tijdens de picknick op de Land-

goeddag op Eyckenstein op 9 juni 
a.s. worden de winnaars bekend ge-

maakt. Voor het beoordelen van de 
tekeningen worden de deelnemers in 

twee leeftijdsgroepen verdeeld: één 
groep tot en met 5 jaar oud en één 
groep voor de oudere kinderen. Een 
deskundige jury zal er graag 10 win-

naars uitzoeken, die op een aardig-

heidje kunnen rekenen en de win-

nende tekeningen worden later op de 

website van Eyckenstein geplaatst. 

Buitenplaats Eyckenstein gezien vanaf de er tegenover gelegen Oude 
Gezichtslaan.

Dit artikel over de op 9 juni a.s. 

te organiseren Landgoeddag op 

het meer dan 500 jarige Eycken-

stein en de daaraan gelieerde te-

kenwedstrijd is ook te vinden op 

www.900jaardebilt.nl 
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Op 14 april was het honderd jaar gele-

den dat de Titanic zonk. Daarom krij-

gen bewoners van De Koperwiek en 

anderen die op deze maaltijd hebben 

ingetekend een menu voorgescho-

teld zoals dat op het schip gebruike-

lijk was. Het duo Sans Soucis zorgt 

voor de salonmuziek die op de Titanic 

werd gespeeld en de tafels worden in 

stijl gedekt. Op het menu staan amuse 

van krab, consommé Agnes Sorel, 

een trio van kip, varkenshaas en ilet 
mignon, chef’s selection of seasoned 

vegetables, rosemary roasted pota-

toes, poire belle Helène, cheese and 

biscuits en kofie. ‘We hebben er heel 
veel voorbereiding in gestoken’, ver-

telt Joke de Koning. ‘Ook Arjan Wal-
raven, de coördinator van het UITbu-

reau voor ouderen van De Bilthuysen, 

heeft meegedacht en meegeholpen.’ 

De themamaaltijden in De Koperwiek 

zijn de laatste tijd erg populair, heeft 

ze gemerkt. ‘We hebben een tijdje 
weinig mensen van buiten het huis 

getrokken, maar de laatste tijd weer 

meer. De Titanic maaltijd is zo goed 

als uitverkocht en die is pas over twee 

weken’, vertelt ze op 11 april. Voor 

mensen die deze keer achter het net 

hebben gevist, zijn er nieuwe kansen: 

‘Er komen nog drie gangen thema-

maaltijden op 23 mei, 27 juni, 26 sep-

tember en 24 oktober.’ Opgeven kan 

bij de receptie van De Koperwiek, in 

het restaurant, of via 030-2296733. 

Wie dieet moet houden of vegetarisch 
eet, geeft dat even vooraf op. ‘Dan 
houdt onze kok er rekening mee.’ De 

bewoners van De Koperwiek kunnen 

in de zomermaanden ook nog een 

barbecue tegemoet zien.

Andere activiteiten

De Koperwiek heeft nog veel andere 

activiteiten in petto. ‘Op maandag-

ochtend koersbal, een soort jeu-de-

boules met grote ballen, die door een 

gewicht aan een kant zwaarder zijn, 

zodat ze in een boog rollen. In de mid-

dag is er een groepje aan het schilde-

ren. Op dinsdagmiddag komen veel 

dames naar de creatieve middag. Eens 
in de twee weken is er gesprekoch-

tend op de woensdag onder leiding 

van kerkvrijwilliger Wil van Dort, en 
op de andere woensdagmorgen is er 

een muziekochtend. Daarvoor zoe-

ken we dringend een vrijwilliger die 

op muziekgebied breed georiënteerd 

is. Op woensdagmiddag wordt er ge-

kaart, een activiteit van de ANBO. Op 

donderdag is er Meer Bewegen voor 

Ouderen onder leiding van onze fy-

siotherapeut. Op vrijdag is er ’s och-

tends leescafé met vrijwilligers van 

de bibliotheek in De Kwinkelier. Er 
worden verhalen en gedichten voor-

gelezen, ervaringen gedeeld en her-

inneringen opgehaald. ’s Middags is 

er een keer per maand sjoelen, een 

keer per maand puzzelsoos, en elke 

woensdagmiddag van vier tot vijf is 

er koor onder leiding van Cornelia 

Kleijn aan de vleugel. 

De teksten van de liedjes liggen klaar 

en iedereen zingt mee’, somt Joke op. 

Daarnaast zijn er incidentele, soms 

aan feestdagen gebonden activitei-

ten. ‘Bloemschikken, de oranjebingo 
op Koninginnedag, een high tea met 

Pasen, de pannenkoekenavonden en 

soms klassieke concerten op de maan-

dagavond die ons worden aangebo-

den. Ook komen er wel koren optre-

den.’ De activiteiten zijn in de eerste 

plaats bedoeld voor de eigen bewo-

ners, bewoners van de aanleunwo-

ningen, mensen die op de wachtlijst 

staan en senioren uit de omgeving, 

mits ze zich van tevoren aanmelden. 

Op 29 mei vindt in het kader van een 

gezamenlijk proefproject van SWO 
en UITbureau De Bilthuysen het eve-

nement Dinner On Tour plaats. Arjan 

Walraven vertelt: ‘Dat zal plaatsvin-

den in Wijkrestaurant Bij De Tijd in 
Weltevreden in De Bilt. Het wordt 
een gezellig culinair gebeuren, dat is 

bedoeld voor mensen die bij 

De Bilthuysen voor één van de huizen 

op de wachtlijst staan, vaste cliënten 

van SWO en, als er dan nog plaats 
is, andere senioren uit de gemeente 

De Bilt.’ Aanmelden kan via 030-

2203490. 

De Koperwiek biedt bewoners 
en gasten volop entertainment

door Lilian van Dijk

 Activiteitenbegeleider Joke de Koning zorgt dat er voor senioren in De Koperwiek veel te 

beleven valt. ‘Mensen hier klagen niet dat ze tekortkomen’, grapt ze. Een bijzonder evenement 

is de Titanic maaltijd op 25 april, een zesgangen maaltijd met drie drankjes inbegrepen.

Joke de Koning en Arjan Walraven hebben nauw samengewerkt om de Titanic-

maaltijd in De Koperwiek tot een gedenkwaardige gebeurtenis te maken.

Boottocht over Gelderse IJssel

Op 12 juli organiseert Het UITbureau samen met het Rode Kruis De Bilt 

een UITbureau Plus Arrangement voor cliënten van het Rode Kruis met 

zorgindicatie en cliënten van De Bilthuysen en de thuiszorg. Zij worden 

thuis opgehaald en gaan met een bus naar Hattum voor een vaartocht van 

drie uur. Er gaan zorgpersoneel en EHBO’ers mee en alles wat de deelne-

mers die dag te eten en drinken krijgen aangeboden, waaronder ook een 

kofiemaaltijd met kroket, is inbegrepen in de prijs. Na aloop worden de 
senioren thuisgebracht. Wie mee wil, kan zich opgeven via 0900-0401020.

Hart- en vaatziekten behoren tot 

de meest voorkomende chronische 

ziektes wereldwijd. Ze zijn de be-

langrijkste doodsoorzaak in het Wes-

ten. Bekend is dat onder andere ver-

keerde voedingsgewoonten, roken, 

onvoldoende lichaamsbeweging en 

overgewicht oorzaken zijn waardoor 

mensen te maken krijgen met hart- en 

vaatziekten. 

Nieuwe inzichten

Veel lijkt bekend, toch rijzen er heel 

wat vragen als men daadwerkelijk 

te maken krijgt met deze chronische 

aandoening. Mevrouw Schippers: 

‘Veel mensen die te maken krijgen 
met bijvoorbeeld een hartinfarct raken 

hun vertrouwen in het eigen lichaam 

kwijt. Ze weten niet meer wat wel en 

niet kan en worden angstig. Dat hoeft 

niet. Angst mag geen belemmering 

zijn’. Met het geven van informatie, 

de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen en de contacten met andere 

deelnemers hopen de inititiefnemers 

duidelijkheid te verschaffen. Niek 

Visscher: ’Onze fysiotherapeut van 

de Pol heeft veel kennis over de in-

spanningsmogelijkheden voor men-

sen met deze aandoening. Wij kunnen 
de mensen laten ervaren tot hoe ver 

ze zich kunnen inspannen. Dat moet 

hen weer het vertrouwen teruggeven 

in hun lichaam. Ook voor mensen in 

hun directe omgeving zal de weten-

schap wat kan een geruststelling zijn’. 

Aanmelden

De avond begint om 19.30 uur en 

duurt ongeveer twee uur. De toegang 

is gratis en open voor iedereen, aan-

melden kan bij Apotheek Maertens-

plein in Maartensdijk, telefonisch 

0346-210605 of via de mail info@

apotheekmaertensplein.nl

Informatieavond hart- en vaatziekten
door Marijke Drieenhuizen

Op donderdag 26 april 2012 is er in Woon, Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate in 

Maartensdijk een informatieavond over hart- en vaatziekten. Er zijn vier presentaties van 

respectievelijk mevrouw Schippers, huisarts praktijk Molenweg, de heer J. Plomp, cardioloog Ter 

Gooi ziekenhuizen, mevrouw Coyajee, apotheker in Maartensdijk en de heer van de Pol, 

fysiotherapeut bij Fysio Fitness Visscher in Groenekan. Zij gaan, ieder vanuit eigen expertise, 

in op oorzaken, gevolgen, behandeling en opsporing van hart- en vaatziekten. 

Op donderdag 26 april 2012 is er in Dijckstate in Maartensdijk een 

informatieavond over hart- en vaatziekten.

Samenwerking Beth Shamar 
en Accolade Zorggroep

Dagverzorgingscentrum Beth Shamar in Groenekan en Accolade 

Zorggroep in Bosch en Duin gaan samenwerken. 

Daartoe tekenden beide bestuurders, Jan Moggré en 

Kees de Jong, op 11 april 2012 een overeenkomst. 

De samenwerking betreft het leveren van aanvullende zorg en begeleiding 

voor cliënten van Beth Shamar. Hiermee kan voor deze cliënten verhuizing 

naar een verpleeg- of verzorgingshuis worden uitgesteld. Concreet gaat het 

om de inzet van de specialist ouderengeneeskunde vanuit het behandelteam 

van Accolade Zorggroep. 

Toevoeging

Voor Beth Shamar is het een belangrijke toevoeging op hun aanbod. ‘We 
streven naar een  verdere professionalisering in onze zorg en dienstverle-

ning aan alle cliënten. De komst van specialisten ouderengeneeskunde van-

uit Accolade Zorggroep die in onze organisatie gaan meekijken en meedoen 

aan de zorg en dienstverlening aan cliënten met dementie, is daarin een stap 

vooruit’, aldus Moggré. ‘Hiermee kunnen we aan alle cliënten met dementie 
nog meer expertise en kwaliteit van zorg aanbieden’.

Voor Accolade Zorggroep betekent het een kleine uitbreiding van de keten. 

De Jong: ‘Mensen die bij ons op de wachtlijst staan en in de omgeving van 
Groenekan wonen, kunnen op deze manier overdag een stukje ‘overbrug-

gingszorg’ krijgen bij Beth Shamar’. Beide bestuurders vinden het van be-

lang dat hiermee de christelijke zorg in de regio versterkt wordt.

De ondertekening van de samenwerking.
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NU 

 DIVESE ARTIKELEN 

TOT 

50% KORTING

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LET OP UW BRIEVENBUS!!!

DEZE WEEK ONTVANGT U 
DE KORTINGSZAK. 

U KRIJGT 

20% KORTING 
M.U.V. GENEESMIDDELEN, FOTOWERK,CADEAUDOZEN, 

LUIERS, BABYVOEDING EN AANBIEDINGEN

KIJK VOOR NOG MEER 
AANBIEDINGEN OP 

VANROSSUM.DIODROGIST.NL

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

3,25

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

Enkhuizer 
krentenbrood

Het seizoen begint weer!!!

Aardbeienslof

8,25

06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Knip & Pak

Let op de 
kortingsbonnenboekjes! 

Geen boekje? Wij helpen U verder!

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

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Diverse groente plantjes

10 voor € 1.50
 

Vergeet mij niet planten

 2 voor € 3.95
€ 2.50 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

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT

2006, 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, 

CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C

€ 8.500,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

LANCIA YPSILON 2003 74.000 BLAUW, ER, CV, SB, RAD/CD,  € 3.300,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS. SUBLIME 2010 40.000 ORANJE MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.500,00 

PEUGEOT 206 1.4 16V 5DRS GENTRY 2004 73.000 GRIJS/BEIGE MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, MLV, ESP,  € 5.900,00 

PEUGEOT 307 SW 2.0 16V PACK 2005 147.000 GRIJS/BRUIN MET, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, LMV, 

NW MODEL RAD/CD, PANORAMA DAK, AFN TREKH, ESP,  € 7.950,00 

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

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

PEUGEOT PARTNER 1.6 16V ZENITH 2006 109.000 GRIS FER, AIRCO, CRUISE C, PANORAMADAK, ABS, 

RAD/CD, ER, SB, CV, 2X SCHUIFDEUR,  € 8.750,00 

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 

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

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

VOLVO 850 ESTATE 2.5I COMFORT 1996 210.000 D GROEN MET, AIRCO, HALF LEDER, MLV, RAD/CD,  € 1.950,00 
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advertentie

Het zijn zorgelijke tijden voor het ou-

derenkoor. ‘Tot onze spijt hebben we 

dit jaar moeten besluiten om niet mee 

te doen aan Biltse Koren 2012’, ver-

tellen penningmeester Leo Wijs en di-

rigent Wim de Heus. ‘Op dit moment 

hebben we nog maar vijf sopranen, 

tien alten en twee mannenstemmen. 

Er zijn alten die nu tenor zingen, maar 

een vrouw kan die stem nooit exact 

imiteren. De verhoudingen in het 

koor kloppen niet meer.’ 

Als Belcanto kan blijven bestaan, 

viert het koor dit jaar in oktober zijn 

vijfendertigjarige bestaan. Dat het 

met een ledentekort kampt, komt niet 

omdat het geen gezellige vereniging 

is. ‘Diverse leden hebben vanwege 

lichamelijke gebreken moeten stop-

pen. Ook zijn er leden die niet elke 

week meer kunnen komen, omdat ze 

zich de ene week beter voelen dan 

de andere. Afgelopen dinsdag waren 

we maar met drie alten, vijf sopra-

nen, twee “tenoren” en twee bassen.’ 

Daarnaast speelt er een ademhalings-

probleem, meldt De Heus. ‘Senioren 

zijn vaak wat kortademig. Ze kunnen 

de lange noten niet meer aanhouden. 

Ook als een woord uit meerdere let-

tergrepen bestaat, moeten mensen 

soms tussendoor even ademhalen, 

omdat ze die niet achter elkaar kun-

nen zingen.’ Het zou ijn zijn als Bel-
canto een stemtherapeut zou kunnen 

inhuren. ‘Daar hebben, we helaas 

geen geld voor’, betreurt Wijs. ‘Van 

de contributie van de leden moeten 

we al de zaalhuur, BUMA-rechten, 

de inschrijving bij de KVK en de 

onkostenvergoeding voor de pianiste 

en de dirigent betalen.’ Die vergoe-

ding staat niet in verhouding tot wat 

pianisten en dirigenten normaal ver-

dienen, verzekert De Heus. ‘Voor pi-

aniste Rina Kruis en mij is het een uit 

de hand gelopen hobby. Wij doen het 

niet voor ons brood.’ Belcanto krijgt 

nu nog subsidie van de gemeente De 

Bilt. Wijs: ‘Maar wel steeds minder, 

en de kans bestaat dat we over een 

jaar niets meer krijgen.’

Strohalm

De openbare repetitie zien De Heus 

en Wijs als een laatste strohalm. ‘Vrij 

kort daarna houden we onze jaarlijkse 

ledenvergadering. Als er geen men-

sen bijkomen, zou het wel eens ge-

beurd kunnen zijn. Het is aan de leden 

hoe het dan verder moet, doorgaan of 

stoppen.’ Dat er zo weinig aanwas is, 

is in feite vreemd. ‘Mensen die nu 

nog in een van de andere Biltse ko-

ren zitten en op leeftijd komen, kun-

nen het staan bij concerten vaak niet 

meer volhouden. Een van de kenmer-

ken van Belcanto is dat de leden zit-

ten. Dat is een van de pluspunten van 

ons koor.’ Nog een ander pluspunt: bij 

Belcanto gaat het niet alleen om het 

zingen, maar ook om de gezelligheid. 

Wijs: ‘Als de gezondheid het toelaat, 

zijn alle leden bij iedere repetitie aan-

wezig.’ Zingen is goed voor de mens, 

werkt bevrijdend en geeft energie. In 

juli en augustus zijn er geen repetities. 

De Heus: ‘Dan kom ik vaak leden te-

gen die zeggen: “Hé, hoe is het met 

je? Wanneer beginnen we weer met 

het koor?” Ze missen het in die maan-

den echt.’ Dat het koor iedere dins-

dagmiddag repeteert, heeft te maken 

met de leeftijd van de leden: ‘Die wil-

len ’s avonds de deur niet meer uit.’ 

Het repertoire waar dit jaar op geoe-

fend wordt, is heel breed: Belcanto, 

Bloemenlied, Whispering hope, This 

world, Mensen geeft elkaar de hand, 

Daar bij die molen, Lo ysa goy (half 

in het Hebreeuws, half in het Engels), 

Stay with me, Kleine café aan de ha-

ven, Amsterdamse grachten, Moskau 

bei Nacht, Ik hou van Holland, Mor-

ning has broken en Slotakkoord. De 

liederen worden uitgezocht door de 

dirigent, in overleg met de leden. ‘Als 

blijkt dat een bepaald lied te moeilijk 

is, nemen we iets anders op het reper-

toire’, verzekert De Geus. Wie meer 

informatie over Belcanto of over de 

open repetiedag wil, kan de secretaris 

bellen: Willie Ruijgrok-Oldenhave, 

telefoonnummer 030 2283438.

Open repetiedag van Belcanto voor 
senioren die graag zingen

door Lilian van Dijk

Zangvereniging Belcanto Senioren heeft de laatste tijd te weinig aanwas gehad om nog als 

volwaardig koor te kunnen functioneren. Om 65-plussers te tonen wat een leuke, gezellige 

vereniging het is, houdt Belcanto op dinsdag 24 april van 13.30 tot 15.30 een openbare repetitie

in gebouw De Harmonie in de Jasmijnstraat 6b in De Bilt.

Leo Wijs, Riek de Heus-van Grevengoed (echtgenote van de dirigent en trouw 

lid van Belcanto) en Wim de Heus hopen op 24 april veel senioren enthousiast 

te maken voor hun 65-plus koor.

Een muzikaal feest
Zaterdag 14 april was een bijzondere dag in het culturele 

leven van De Bilt. Het was een dag lang genieten met 

bezoeken aan het Korenfestival in het Witte Centrum, 

een fototentoonstelling van De Historische Kring in WVT 

en 2 concerten van Emmy Verhey en Xavier Boot in de 

Opstandingskerk. Deze concerten werden door maar liefst 

500 mensen bezocht, hetgeen al een succes is te noemen.

’s Avonds was ik te gast in de Opstandingskerk, een kerk met een fraaie 

akoestiek. Beide musici hadden een bijzondere verbintenis met de vorig 

jaar overleden pianist Rian de Waal, net als Xavier Boot een plaatsgenoot. 

Het concert was daarom ook een eerbetoon aan de te vroeg overleden pia-

nist. 

Duo

Het duo-recital was van een heel bijzondere kwaliteit en dat in onze ge-

meente. Xavier opende het concert met een Nocturne van Chopin. Hij 

speelde het met een dermate jeugdig elan dat de uitvoering van deze Noc-

turne geen kans gaf om in te dommelen. In de daaropvolgende Ballade, die 

het turbulente leven van de componist verbeeldt, kon Xavier zijn virtuo-

siteit laten horen. In de Sonate voor viool en piano van Beethoven, uit de 

laatste periode van het leven van de componist, leek het of beide musici al 

jaren met elkaar speelden. De jonge pianist en de grande dame van de Ne-

derlandse muziek brachten de vele bezoekers in verroering met een muziek-

stuk waarin de intensiteit van het leven van de componist prachtig verbeeld 

werd. In de daaropvolgende solo van Emmy Verhey met een Chaconne van 

Bach was goed te horen dat zij nog niets van haar kwaliteit verloren heeft. 

De sonate voor viool en piano van Franck vormde de afsluiting, waarin de 

musici toonden hoe samenspel en timing een muzikaal werk tot een genot 

om te horen maken. Het publiek, waaronder opvallend veel jongeren, rea-

geerde met een ovationeel applaus. De avond was een muzikaal feest aan 

het eind van een bijzondere dag in onze gemeente.

(Frans Poot)

Het concert van Emmy Verhey en Xavier Boot was een eerbetoon aan de te 

vroeg overleden Rian de Waal. (foto Ger Wijtsma) 

Het aanbod van het vierde Korenfes-

tival De Bilt, dat gehouden werd op 

zaterdag 14 april, was erg breed: van 

klassieke tot populaire en van religi-

euze tot wereldse muziek. Dit jaar na-

men tien Biltse (of semi-Biltse) koren 

deel: Zang Veredelt, Puur met Noten, 

Ludi Cantare, Zangkring De Woud-

kapel, Algemeen Zangkoor Maar-

tensdijk, Gospelkoor SWO, Valsch en 

Gemeen, Cantuccini, Kamerkoor De 

Bilt en 8 Zonder. 

Na aloop kreeg elk koor een beoor-
delingsrapport uitgereikt, opgesteld 

door een vakjury bestaande uit pianist 

en dirigent Harold Lenselink, sopraan 

Anitra Jellema en bariton Evert Jan 

Nagtegaal. Er werd in vele talen ge-

zongen: Nederlands, Engels, Frans, 

Hongaars, Latijn, Duits, Hebreeuws, 

Russisch en Lets. Veel mensen waren 

naar het H.F. Witte Centrum in De 

Bilt getogen om getuige te zijn van 

dit bijzondere evenement, dat behalve 

voor ‘gewone’ luisteraars uit de ge-

meente De Bilt en omgeving ook in-

teressant was voor de leden van Biltse 

koren zelf, omdat het hun de gelegen-

heid bood te horen wat andere koren 

op hun repertoire hebben. 

‘Het was interessant en leuk om zo 

veel verschillende stijlen te horen’, 

vond Wim de Heus, dirigent van 

Zangvereniging Belcanto Senioren, 

die deze middag aanwezig was als 

belangstellende. [LvD]

Bij de opening door wethouder Bert 

Kamminga was de zaal was maar 

voor een derde gevuld.  Veel mensen 

kwamen later naar dit evenement. 

[foto Reyn Schuurman]

Korenfestival trekt goedgevulde zaal

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

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

Inge Gorris
Bilthoven

www.900jaardebilt.nl

Vanaf 2002 woon ik in Bilthoven, dat ik alleen 

maar van de kaart kende, totdat de man in 

mijn leven kwam die ik achterna ging vanuit 

het Nijmeegse land. De mooie omgeving en 

de man houden mij nog altijd hier. Evenals de 

muziek die in Bilthoven en ommeland hoge 

noten gooit. Ik span me in om iedereen het 

geluk te geven wat in muziek schuilt. Ik speel 

in het amateurorkest Samuze als dwarse � ui-

ter. Ook organiseer ik met andere enthousias-

telingen muzikale weekenden. Eigenlijk moet 

iedereen eens muziek gaan maken op welk ni-

veau dan ook. Daar draag ik graag mijn steen-

tje aan bij evenals met mijn woorden over de 

omgeving die ik verpak in dat wat mensen wel 

eens een gedicht noemen. Ze zijn meestal niet 

moeilijk, je snapt ze vrijwel meteen en vaak 

zijn ze zeer herkenbaar. Af en toe interview ik 

mensen in het kader van ‘De Bilt schrijft’. 

Het mooiste van Bilthoven, behalve mijn man 

dan, vind ik dus de omgeving die mij inspi-

reert tot � etsen en het leegmaken van mijn 

hoofd waar dan weer veel nieuwe ideeën in 

kunnen ontstaan.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst
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Parel Promotie
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Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

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
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Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 
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Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

VERSTANDIG & VERANTWOORD BAKKEN?

In boter zit veel smaak, vitaminen A en D 
maar ook verzadigde vetzuren. In olie zitten 
onverzadigde vetzuren die weer nodig zijn 
om goede bouwstoffen en hormonen aan te 
maken in ons lichaam. Begin daarom met olie 
te bakken zodat het vlees dichtschroeit. Doe bij 

het nagaren er een klontje (room)boter in; dan 

heeft u beide in een gezonde verhouding!
Bak verstandig en eet verantwoord!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Voor de liefhebbers; met o.a. varkenshaas, 

brie en katenspek, ca. 18 min. braden Speciaal.

GEVULDE VARKENSHAAS

 100 GRAM € 1,75

Van Hollandse bodem dus lekker vers 

en met een beentje erin:

ECHTE HOLLANDSE LAMSBOUT

 100 GRAM € 2,45

Lekker grof gemalen! Pure biefstuk

met zout, peper, ui en een eitje, kort bakken 

DE RUSSISCHE TARTAAR

 100 GRAM  € 1,50

Van ons bekende varkensvlees; heerlijk mals, 

ook lekker om uw saté van te maken…

DE ECHTE PROCUREURLAPJES

 500 GRAM € 4,75

Iets aparts, mals, mager en sappig. 

Met een klein beentje eraan, ca. 8 min. bakken

VERSE SPEENVARKENRACKEDS

 100 GRAM € 2,15

Van ons bekende varkensvlees; heerlijk mals, 

ook lekker om uw saté van te maken…

DE ECHTE PROCUREURLAPJES

 500 GRAM € 4,75

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. mals rundvlees, 

rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas

ORIGINELE CARPACCIO ROLLADE

 100 GRAM € 1,98

Ovenklaar voor u! gemarineerd en op een bedje van 

grove groenten, ca. 60 minuten in de oven op 150 °C

KIPPENBOUTEN IN BRAADZAK

 100 GRAM € 0,65

Lekker voordelig en voordelig lekker; uit onze 

poeliershoek, lekker gekruid en gepaneerd

GEPANEERDE KIPSCHNITZELS

 4 STUKS € 5,00

Op veler verzoek! Puur rundvlees, gekruid

en met kaas gevuld, ca. 6 tot 8 min. braden

ONZE CHEESEBURGERS

 3 STUKS € 3,75

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 21 april
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GroenRĳ k Hollandsche Rading
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Perkplanten

Vorige week woensdag was de Maar-

tensdijkse kapper Hans Stevens (64) 

nu 40 jaar in het vak dat hem vanaf 

zijn jeugd al boeide. Terwijl hij op 

een door-de-weekse dag rustig door-

gaat met het knippen van een klant, 

vertelt hij dat hij al jong bij zijn vader 

in de zaak wilde werken maar dat hij 

toch eerst zijn schoolopleiding moest 

afmaken. Daarna heeft hij de kap-

persvakschool gedaan en kwam hij 

bij zijn vader in de leer. In die jaren 

heeft hij op het complex van de Soes-

terbergse Du Moulinkazerne ook de 

daar gelegerde Amerikaanse militai-

ren gekortwiekt. Begin jaren zeven-

tig werd vervolgens een directiekeet 

gekocht en geplaatst aan de Sperwer-

laan in Maartensdijk aan de rand van 

wat toen nog weiland was. 

Herinneringen 

Aan die Sperwerlaan heeft hij aparte 

herinneringen want hij vertelt laco-

niek: ‘De wand van die directiekeet 

werd door de jeugd als voetbaldoel 

gebruikt. Dat kon je binnen merken 

aan de afgevallen schilderijtjes’. Na 

vier jaar vertrok hij voor een jaar Op 

de Terp aan de Dorpsweg en vervol-

gens knipte hij nog lang op het toen-

malige Marijkehof, de voorloper van 

het nieuwe Maertensplein waar hij 

nu alweer 15 jaren werkt. Intussen is 

Hans de meest geïnterviewde onder-

nemer van het dorp geworden en dat 

komt omdat hij, nu nog steeds als in-

woner van Soesterberg, heel betrokken 

is bij Maartensdijkse verenigingen en 

spraakmakende gebeurtenissen. 

Betrokkenheid

Maar op de vrijdagmiddag in zijn 

zaak gaat het er anders aan toe als hij 

over sport en spel gaat praten. Hans is 

bij de meeste feestelijke en sportieve 

evenementen op het plein betrokken. 

Hij is voorzitter van de Oranjever-

eniging, mede-oprichter en PRman 

van Judokan, zorgt voor het kinder-

schoentjes vullen bij het Sinterklaas-

feest, zit in de Biltse Sport Federatie 

en helpt bij Sojos. Hij loopt komende 

Nijmeegse Vierdaagse voor de 37ste 

keer. Heeft 22 hele internationale 

marathons achter de rug, waaronder 

driemaal die van New York. En om 

niet stram te worden maakt hij met 

vrienden en vriendinnen meerdaagse 

wandeltochten over het Nederlandse 

zeestrand. Kapper Hans zal nog lang 

mensen vrolijk blijven maken.

Kapper Hans Stevens knipt 40 jaar 
door Kees Pijpers

Een deel van het interview met Hans in zijn zaak is een hilarische gebeurtenis.

Terwijl klant Gijs Ruysestein door Hans onder handen wordt genomen, Betty Koudenburg

in de corner een dame kapt en een dame en een heer op hun beurt wachten, 

rollen tussen de informatie de leuke verhalen over zijn herinneringen door de salon. 

Kapper Hans laat klanten graag kiezen uit twee modellen: ‘gelukt’ en ‘mislukt’.

DIO probeert zich al jaren te onder-

scheiden met goede service en des-

kundigheid en is dan ook blij dat de 

consumenten dit waarderen. DIO 

sleepte nog een tweede prijs in de 

wacht op gebied van deskundigheid, 

vriendelijkheid, kwaliteit, assorti-

ment, aanbiedingen, prijzen, sfeer en 

de netheid in de winkel. Jannie van 

Rossum van DIO drogisterij van Ros-

sum te Maartensdijk is blij verrast. 

‘Dat wij ons nu Beste Servicedrogis-

terij van het jaar mogen noemen is 

natuurlijk geweldig. Het is voor het 

eerst dat DIO is meegenomen zijn in 

dit onderzoek. Voor een nieuwkomer 

een heel goed begin dus en opsteker. 

Een aanmoediging om volgend jaar 

overall de allerbeste drogisterij van 

Nederland te worden. DIO is beoor-

deeld door zesduizend consumenten. 

In februari heeft DIO meer dan 1000 

artikelen in prijs verlaagd. Daardoor 

kunnen mensen niet alleen voor de 

beste service, maar ook voor de beste 

prijs bij ons terecht.’

DIO beste servicedrogist van 2012
DIO drogist is gekozen tot beste servicedrogist van het jaar en mag die titel een jaar lang voeren.

Donderdag 19 april om 20.00 uur 

geeft auteur Eveline Stoel, op uitno-

diging van het Schrijverspodium, een 

lezing in Bibliotheek Bilthoven. Haar 

debuut ‘Asta’s ogen’ werd een best-

seller en ontving lovende kritieken. 

Het is het verhaal van de Indische 

schoonfamilie van de schrijfster, dat 

zoals in veel families, decennialang 

werd doodgezwegen. 

‘Asta’s ogen’ is het verhaal van een 

gewone, maar daardoor misschien 

wel exemplarische familie van Indi-

sche Nederlanders. Met een vlotte 

schrijfstijl, sprekende beelden en 

anekdotes wekt Stoel de geschiedenis 

tot leven. Een prachtig eerbetoon aan 

de levenskracht van de eerste genera-

tie Indo’s in Nederland.

Deur open vanaf 19.30 uur. Kaarten 

zijn verkrijgbaar bij Idea Bibliotheek 

Bilthoven Bilthovense Boekhandel 

en Bouwman Boeken. 

Lezing in Bibliotheek

Westbroek zal bijzonder verfraaien

als de wieken van de ‘De Kraai’ weer gaan draaien

nog wel even geduld

voor die wens wordt vervuld

en dan moet het natuurlijk ook waaien

Guus Geebel Limerick

Glasvezel! En Nu?

In deze 10-delige wekelijkse column nemen Johan Datema van 

glasvezelprovider Wisper (www.wisper.nl) en Bob Huussen van Huussen 

Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 8.

Moet met glasvezel alles in mijn woning overhoop?

Gelukkig niet. U kunt op het glasvezelmodem van 

Wisper heel eenvoudig uw apparatuur aansluiten met 

uw bestaande telefonie- en internetkabels. Alleen voor 

het hoogwaardige digitale televisiesignaal van Wisper 

zal een andere kabel dan uw huidige coaxkabel moeten 

worden gelegd. Dit zal de komende jaren toch een keer 

moeten gebeuren als u mee wilt met de ontwikkelingen 

op televisiegebied. Dus waarom niet nu? Dan bent u er 

ook vanaf.

Hoe komt de kabel in mijn woning?

Om glasvezel aan te leggen, moet de stoep open. Dit 

gebeurt aan één kant van de straat, zodat de hulpdien-

sten in geval van nood altijd bij de woningen kunnen 

komen. De gemeente houdt scherp toezicht op de werk-

zaamheden en Reggeiber informeert u duidelijk over 
de details. Meestal gaat de stoep open en dicht in één 

dag. U zult hier geen tot weinig hinder van ondervinden.

Heeft u een tuin of lange oprijlaan, geen nood! De aannemer ‘schiet’ met 

een raketje onder uw tuin of oprijlaan door en trekt vervolgens de glas

vezelkabel door naar de muur van uw woning. Dus uw bloemperkjes heb-

ben nergens last van. In de fundering wordt een klein gaatje geboord, waar-

door de kabel naar binnen wordt gebracht. In de meeste gevallen zal de 

glasvezelaansluiting vervolgens in de meterkast worden afgemonteerd. Een 

andere locatie is (in de meeste gevallen) met de aannemer bespreekbaar. 

Bij appartementen wordt de glasvezelkabel normaal gesproken via de 

meterkast aangelegd en vervolgens doorgetrokken. Als u zich bij Wisper 

heeft aangemeld, dan hoeft u hier verder niets voor te doen. Dit wordt al-

lemaal voor u geregeld.

Volgende week in deel 9: 

‘Waarom moet ik voor 13 mei a.s. een beslissing hebben genomen?’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.



Servicecentrum Maartensdijk gaat dicht

Digitaal steunpunt Dijckstate goed alternatief

Vanaf 1 juli 2012 sluit het servicecentrum in Maartensdijk haar deuren. 

Heeft u vanaf dat moment een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? Dan 

kunt u terecht bij het gemeentehuis in Bilthoven.

Een reisdocument of rijbewijs heeft u eens in de vijf of tien jaar nodig. 

Voor andere zaken heeft u de gemeente wellicht vaker nodig. Denkt u 

bijvoorbeeld aan een uittreksel uit het geboorteregister of het doorge-

ven van een verhuizing. Wist u dat u voor een aantal van deze zaken ook 

terecht kunt bij het digitale loket van de gemeente? Via www.debilt.nl/

gemeenteloket kunt u met DigiD verschillende zaken digitaal aanvragen 

of regelen. 

Wanneer u niet de beschikking heeft over een computer met internet 

of het lastig vindt om uw weg te vinden in het digitale loket, dan kunt u 

terecht in woonzorgcentrum Dijckstate aan het Maertensplein. Het per-

soneel hier helpt u graag om u wegwijs te maken met het digitale loket.  

Het servicecentrum wordt gesloten omdat hier een bezuiniging van 

€100.000,- per jaar mee kan worden gerealiseerd. Het is een van de 

bezuinigingsmaatregelen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsnota 

2011 en vastgesteld met de Begroting 2012.  

Krant niet ontvangen?

Bel dan

0346 21 19 92
Polenreis heeft nog plaatsen vrij 

Zaterdag 23 juni vertrekt er een touringcar uit Maartensdijk naar Polen. Het 

reisdoel van deze 8 daagse reis (23-30 juni) is Karpacz, ongeveer 890 km van 

Maartensdijk. Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Karpacz is gelegen aan de voet van het Reuzengebergte in het Nationale Na-

tuurpark Karkanosze met als bekende (ski-)top de ‘Śnieżka’. Van de top is er 
een geweldig uitzicht naar o.a. Tsjechië. In de winter is Karpacz een skigebied.

Vanuit Karpacz worden de excursies georganiseerd naar o.a.de eerder genoem-

de bergtop omgeven door schitterende natuur, een Noorse kerk uit de 12e of 13e 

eeuw en in de 19e eeuw overgebracht naar Polen, het prachtige stadje Jelenia 

Góra met een diversiteit aan kapellen en kerken en daarnaast het oude markt-

plein met Amsterdams aandoende geveltjes. Er staat ook een dagtrip naar Praag, 

Tsjechië geprogrammeerd.

Info en aanmelden kan bij Jean Rijksen jeanr@scarlet.nl 0629068703 of Ha-

vikskruid 4, 3738TV Maartensdijk.

Met Groei en Bloei naar Plantendagen
Voor de 45ste keer wordt er in de buurt van Gent een grote, voor Europa toon-

aangevende, plantenbeurs gehouden. Behalve dat het park prachtig is, zorgt 

Graaf Renaud de Kerchove de Denterghem voor een speciale en unieke happe-

ning. Deze plantendagen worden jaarlijks in het voorjaar en in de herfst gehou-

den. Meer dan 200 standhouders uit diverse landen, kwekers, nieuwe tuintrends, 

alles komt aan de orde. 

Nog nooit op Beervelde geweest? In samenwerking met Kwekerij Willemsen 

uit Spitsbergen bied Groei en Bloei De Bilt die mogelijkheid op zaterdag 12 mei 

a.s. aan. De opstapplaats is het parkeerterrein bij de fl at aan de Kruisbeklaan, 
hoek Sperwerlaan waar om 08.00 uur wordt vertrokken. Na een verblijf van on-

geveer 5 uur op het landgoed van Beervelde keert de bus weer huiswaarts. Naar 

verwachting is het gezelschap rond 20.00 uur die dag weer terug in Bilthoven. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wswane@hetnet.nl of per te-

lefoon 030 2293983 (tussen 18.30 en 19.30 uur). Bij geen gehoor voicemail 

inspreken. 

Moestuinieren
 

Altijd al vers en gezond voedsel uit uw directe omgeving willen kopen of zelfs 

uw eigen groente willen produceren? Transition Town De Bilt organiseert op 19 

april a.s. een informatieavond. Om 20.00 uur start het programma met een korte 

fi lm over de lange weg die voedsel vaak afl egt voordat het in de winkels ligt 
en de manieren waarop dit effi ciënter kan. Daarna volgt informatie over moes-
tuinieren in eigen omgeving van de Afdeling Voordorp van Transition Town 

Utrecht. En aandacht voor de gemakkelijke moestuin, met moestuinieren in een 

pot en voor lokale ondernemers en hun producten uit de omgeving zoals vlees, 

zuivel, groente en fruit. 

De avond is in Buurthuis het Hoekie (Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 De Bilt). 

U bent vanaf 19.30 uur welkom en de avond duurt tot 21.30 uur. Toegang gratis.

Werken met Facebook
Donderdag 26 april van 10.00-12.00 uur kunt u in 
Bibliotheek Bilthoven terecht voor een introductie 
op Facebook. U maakt uw eigen Facebook-ac-
count aan, gaat op zoek naar vrienden en plaatst 
uw eerste berichten en foto’s. Deelnemers dienen 
goed om te kunnen gaan met de muis en e-mail. 
Kosten: € 15,- / bibliotheekleden Idea € 10,-. 

Werken met Twitter
Donderdag 10 mei van 10.00-12.00 uur kunt u in 
Bibliotheek Bilthoven deelnemen aan de workshop 
Twitter. Wat is het nu eigenlijk, wie twitteren er zoal 
en wat hebben ze te vertellen? Meld u op tijd aan, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 
Kosten: € 15,- / bibliotheekleden Idea € 10,-. 

activiteiten@ideacultuur.nl 

030-228 58 03 Nieuw in Utrecht

Kom sfeer proeven
koie, lunch, borrel of diner...

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne
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Van donderdag 19 april t/m zaterdag 5 mei

Welkom op de grootste en gezelligste plantenmarkt van 
Midden Nederland. Talloze kramen boordevol planten 

tegen lekker lage marktprijzen. 
Uw kans om uw tuin 

supervoordelig 
  helemaal in te richten!!

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

Donderdag 19 april

BAKKENVUL AVOND

van 19.00 tot 21.00 uur

Neem potten, pannen, kisten, oude 

theepotten en wat dies meer zij mee en 

maak ze, samen met ons, op.

6 Dagen per week 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen

0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt

- APK reparatie service winterbanden

- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 2007 100604 zilvermet  € 13.900 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat jun-06  76.554 blauwmet  € 7.950 

Ford C Max 1.6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 9.200 

Ford Smax 2.0 16V jun-07  98.853 zwartmet  € 14.500 

Hyundai excel 1.3 HB mrt-01  126.285 roodmet  € 1.950 

Honda Civic 1.3 hybrid automaat jan-10  44.444 blauwmet  € 15.500 

Opel Astra 1.6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 9.450 

Opel Astra 1.8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 8.750 

Opel Astra 1.4 16V station jun-06  138.692 zwartmet  € 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Station nov-05  155.856 antracietmet  € 6.750 

Opel Astra 1.6 sport jan-00  171.078 rood  € 2.500 

Opel Corsa 1.2 16V aug-08  52.674 blauwmet  € 9.950 

Opel Corsa 1.2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat mei-99  156.848 groenmet  € 2.250 

Opel Zafira 1.8 executive leer mrt-08  123.161 zwartmet  € 12.950 

Opel Zafira 1.6 16V aug-07  80.698 zilvermet  € 11.600 

Opel Zafira 1,6 16V business jun-07  104.790 zilvermet  € 10.950 

Opel Meriva Enjoy 1.4 16V jun-06  129.707 grijsmet  € 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent nov-11  5 zilvermet  € 8.800 

Peugeot 207 1.4  belastingvrij mrt-08  65.102 groenmet  € 9.500 

Peugeot 207 1,4 HDI cool@bleu mrt-08  126.620 zwartmet  € 7.950 

Renault Megane RX4 Scenic mei-01  147.170 groenmet  € 2.950 

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Seat Cordoba 1.4 16V feb-07  79.508 zilvermet  € 8.000 

Seat Leon 1.6 16V airco feb-02  214.936 blauwmet  € 2.250 

Seat Cordoba 1.4 vario mei-01  163.161 blauwmet  € 1.900 

Skoda 1.6 16V combi ambiente aug-08  75.764 zwartmet  € 10.950 

Skoda 1.4 ambiente sep-05  81.018 blauwzilvermet  € 6.450 

Subaru Vivio GLI feb-99  73.192 rood  € 1.600 

Suzuki Alto 1.0 mei-00  47.965 blauwmet  € 1.700 

Volkswagen Fox 1.2 VW trendl jan-07  71.722 zilvermet  € 5.750 

Volkswagen Golf 1.2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 16.850 

Volkswagen Golf 1.4 TSI automaat feb-10  56.083 zwartmet  € 17.250 

Volkswagen Golf 1,6 75 kw comfort nov-07  128.430 grijsmet  € 13.450 

Volkswagen Golf 1.4 TSI trendl mrt-09  53.467 grijsmet  € 14.500 

Volkswagen Golf 1.9 TDI Optive jan-08  81.705 blauwmet  € 14.400 

Volkswagen Golf 1.6 Turijn mei-05  124.550 rood  € 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 16V comfort jan-10  37.333 grijsmet  € 13.700 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive jul-07  112.144 blauwmet  € 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 16V turijn mrt-06  110.799 zilvermet  € 7.250 

Volkswagen Polo 1.2 40kw trend feb-07  75.371 zilvermet  € 8.150 

Volkswagen Polo 1.4 TDI optive okt-07  113.294 blauwmet  € 8.400 

Volkswagen Passat 1,4 TSI variant jan-09  128.548 d.blauwmet  € 15.500 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI mei-09  59.598 wit  10500 ex 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI aug-11  19.340 zilvermet  13250 ex 
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Bij deze festiviteit zijn ongeveer 

450 ballonnen, door kinderen van de 

scholen die in het CEC komen, opge-

laten. Een prachtig kleurenspel toen 

de ballonnen opstegen. Het mooie 

weer droeg daar zeker aan bij. Maar 

waar gaan ze heen? Waar drijft de 

wind de ballonnen naar toe ? Welke 

ballon komt het verste weg en waar 

gaat die dan landen? De wind dreef 

de ballonnen aanvankelijk naar het 

noordoosten maar tijdens hun vlucht 

zijn de ballonnen toch meer oost-

waarts gedreven. 

Terug

Maar liefst 50 kaartjes zijn door de 

vinders teruggestuurd. Sommige 

mensen hebben 1 kaartje terug ge-

stuurd maar er zijn er ook die drie 

kaartjes hebben gevonden en die ook 

alle drie hebben terug gestuurd.

De ballon die de grootste afstaand 

heeft afgelegd is opgelaten door Rody 

Bosman uit groep 6 van Wereldwijs. 

Zijn ballon is gevonden in Jütrichau 

in Oost-Duitsland. Het gebied waarin 

deze plaats ligt heet Brandenburg. 

Dus de ballon is opgelaten in Bran-

denburg in De Bilt en geland in Bran-

denburg in Oost Duitsland. Als je met 

de auto van de Planetenbaan naar de 

vindplaats van het kaartje zou rijden 

is de afstand maar liefst 533 kiliome-

ter.

Ballon naar Brandenburg
Op 15 maart 2012 is het oficiële startsein gegeven voor de bouw van het CEC aan de Melkweg.
Het zal een mooi gebouw worden wat ruimte biedt aan scholen, de bibliotheek, de Muziekschool

en aan 19 bewoners die aangesloten zijn bij Groepswonen van Ouderen De Bilt.

Op 12 april is, door Ad van Zijl, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW 

en wethouder Arie Jan Ditewig, aan Rody de prijs uitgereikt die hij met deze 

wedstrijd heeft gewonnen. [HvdB]

Gedurende de cursus werd er geoe-

fend in de stabiele zijligging, werden 

er verbanden aangelegd en werd ‘de 

werking’ van het menselijk lichaam 

uitgelegd. Met behulp van ilmpjes 
werden de diverse letsels uitgediept. 

Daarnaast was er veel ruimte voor het 

praktisch oefenen. Als de lesstof be-

kend was werd deze met behulp van 

ongevalletjes nagebootst en getoetst. 

Aan het eind van de cursus werd een 

afsluitende oefening bij Veldhuizen 

Wagenbouw georganiseerd. Eind 

maart vond het examen plaats, dat 

uit een theoretisch en een praktisch 

gedeelte bestaat. Tijdens deze fees-

telijke uitreiking werd ook aandacht 

besteed aan het Calamiteitenhospitaal 

in Utrecht waar ook het plaatselijke 

Rode Kruis een rol speelt bij open-

stelling. 

In september wordt er weer gestart 

met nieuwe Jeugd Eerste Hulp cur-

sussen. Iedereen, vanaf de leeftijd van 

11 jaar (in het voorjaar van 2013) is 

welkom. Meer info over de activitei-

ten: AvanHeeringen@gmail.com.

Jeugd Eerste Hulp diploma’s uitgereikt
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe gediplomeerde Jeugd Eerste Hulpverleners in de gemeente 
bijgekomen. Sinds september vorig jaar volgden jongeren de Jeugd Eerste Hulp cursus in 
Toutenburg. Afgelopen woensdag mochten 14 jongeren hun diploma in ontvangst nemen! 

De geslaagden: Voor Jeugd Eerste Hulp A: Jozien Copier, Bethine Kok, 

Caroline van Ginkel, Mirjam van Woudenberg, Jarno van Renswoude, Mirjam 

van Ginkel, Hanneke Prosman, Adriënne Roest, Jacquelien van Woudenberg.

Voor Jeugd Eerste Hulp B: Daan van Ginkel, Jesse Lam, Mathilde van 

Vlastuin, Silke van Oostrum en Jelle van Renswoude.

Onder goede weersomstandigheden 

streden ongeveer 250 leerlingen uit 

de groepen 5 en 6 van 10 basisscholen 

om de prijzen. Bij de jongens wist het 

team van de Patioschool de eerste prijs 

te bemachtigen terwijl bij de meisjes 

het eerste team van de Michaëlschool 

de sterkste bleek. Mede dankzij de be-

langeloze hulp van een aantal scheids-

rechters en van FC de Bilt kende het 

toernooi een vlekkeloos verloop. Op 

woensdagmiddag 18 april – vanaf 

13.00 uur – treden 330 leerlingen uit 

de groepen 7 en 8 aan. De winnaars 

uit deze categorie gaan door naar de 

districtsinales op 9 mei in Houten. 
Publiek is van harte welkom bij deze 

sportieve gebeurtenis! [HvdB]

Veldvoetbaltoernooi basisscholen
Afgelopen woensdag – 11 april – werd het jaarlijkse voetbaltoernooi voor basisscholen georganiseerd. 

De organisatie was in handen van 4 studenten van de Hogeschool van Amsterdam daarbij ondersteund 
door Eric Martherus en Paul v.d. Brink; de 2 combinatiefunctionarissen van stichting Delta.

Niet in de prijzen; wel op de foto: ‘Groen van Prinsterer 4, gemengd’.  

V.l.n.r.: (voor) Dennis, Senna, Vinnie en Juliëtte. V.l.n.r. (achter): Joël, 

Matthijs, Niels, Lieve, Veerle en Rozarin. Zij verloren helaas de eerste  

2 wedstrijden, maar wonnen de laatste met 2-1.

Flashmob
Balansleren Bilthoven bij de Van Everdingenschool in Bilthoven draait in-

middels ruim een half jaar. Ouders en kinderen zijn enthousiast. In Balans-

leren worden onderwijs en opvang vervlochten, waardoor kinderen gedu-

rende de dag kunnen spelen, leren en er voldoende tijd is voor rust. 

Op woensdag 25 april wordt Balansleren Bilthoven oficieel geopend door 
wethouder Herman Mittendorff.  Vanaf 11.00 tot ongeveer 14.00 uur zijn 

er allerlei feestelijke activiteiten. Woensdag 11 april om 11 uur was er met 

alle leerlingen een lashmob in de Kwinkelier om aandacht te trekken voor 
de opening. Een lashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een 
openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel 

uiteenvalt. 

Leerlingen van de Van Everdingenschool verrassen publiek in de Kwinkelier 

met een lashmob. (foto Reyn Schuurman)

Kinderdisco bij Sojos
Op vrijdag 20 april 2012 is er weer een Kids Only Disco avond in Sojos. De 

disco is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar. De entree bedraagt 1 euro. 

Uiteraard komen de meeste vaste onderdelen weer aan bod, zoals stoelen-

dans, danswedstrijd, limbodansen, Idols, verloting en een sneeuwbaldans. 

De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Info vooraf 0346 210337.

Kwartinale 
voetbaltoernooi

Woensdag 11 april speelden op het Johan Cruyff Court aan de Buys Ballot-

weg in De Bilt teams uit De Bilt, Amersfoort en Utrecht om een plaats in de 

halve inale van het schoolstraatvoetbaltoernooi Cruyff Courts Kampioenen 
6 vs 6. Het toernooi is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en werd 

voor de vierde keer op de Cruyff Courts door heel Nederland georganiseerd 

voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs.

Voor DoeMee De Bilt en de Johan Cruijff Foundation organiseerden Maar-

tensdijker Rik van Keulen en Houtenaar Rohan Jongerius de kwartinales 
in De Bilt. Zij deden dat als eindevenement van hun studie aan het CIOS 

in Arnhem. Zowel het Biltse jongens- als meisjesteam wonnen en stromen 

door naar de halve inales van het Cruyff Court Toernooi.  
De fair-play prijs bij de mannen ging naar Amersfoort; bij de dames naar 

gemeente De Ronde Venen. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff (met bal) opende het toernooi. Links  

(geel tenue) v.l.n.r. Rohan Jongerius en Rik van Keulen.



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Informatiebijeenkomst over dementie

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt orga-

niseert i.s.m. Indigo op woensdag 25 april 

2012 een informatiebijeenkomst ‘Wat is 

dementie?’. Deze bijeenkomst is speciaal 

door Indigo ontwikkeld voor partners 

en familieleden van mensen die demen-

tie hebben. U krijgt informatie over de 

ziekte. Er wordt ingegaan op het verloop 

van deze ziekte met de verschillende 

verschijnselen, verzorging en beschikbare 

ondersteuning. Daarnaast zal voldoende 

gelegenheid zijn om vragen te stellen. De 

bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur in 

SWO centrum de Duiventil, Jasmijnstraat 

6, De Bilt. Aanmelden s.v.p. voor 18 april 

2012. Voor aanmelden en nadere informa-

tie: Willemien Hak of Renee van de Haar, 

tel. 030 2203490 

Leren om vanuit je hart te communiceren

Komt je boodschap vaak niet over of 

weet je soms niet hoe je kunt reageren? 

Communicatie lijkt zo vanzelfsprekend en 

vaak zijn we aan het zoeken hoe we echt 

contact kunnen krijgen. Door 'geweld-

loos', vanuit je hart te communiceren, kun 

je meer ontspanning en contact in een 

gesprek ervaren. Geweldloze Communi-

catie helpt je om woorden te geven aan 

wat voor jou belangrijk is. 

Geweldloze Communicatie kun je leren in 

een training van 6 avonden of 2 dagen. Bij 

‘Communiceren vanuit je hart’ start in De 

Bilt de avondcursus weer op woensdag 9 

mei en is de 2 daagse training op 11 en 12 

mei. De trainingen worden gegeven door 

Monie Doodeman. Ze is gecertificeerd 

trainer Geweldloze Communicatie. Zie 

ook www.communicerenvanuitjehart.nl 

‘Thuiskomen in mezelf’ 

‘Thuiskomen in mezelf’, zo omschreef 

een cliënte de sessies bij praktijk Embrace, 

de praktijk voor mind-body therapie en 

begeleiding van Mhiera den Blanken. 

Sinds april is de praktijk gevestigd in 

Bilthoven. Bij praktijk Embrace kun je 

terecht voor individuele sessies als je psy-

chisch vastloopt of dreigt vast te lopen. 

Tevens kunnen zwangeren terecht voor 

speciale sessies die gericht zijn op zelf-

ontwikkeling en bewustwording tijdens 

de zwangerschap. De praktijk is gevestigd 

in praktijkcentrum Carpe Diem. Vergoe-

ding is veelal mogelijk via de aanvullende 

verzekering. Een kennismakingsgesprek 

is gratis. U bent van harte welkom. Meer 

informatie op www.embracenow.nl.

Coördinator voor de MS collecte gezocht

Het Nationaal MS Fonds zoekt in Biltho-

ven en Maartensdijk coördinatoren voor 

de MS collecte in november. De coördina-

tor is het aanspreekpunt voor de collectan-

ten, bestelt de collectematerialen, maakt 

een wijkindeling, is verantwoordelijk 

voor de administratie en tellen van de col-

lectebussen. De coördinator ontvangt een 

uitgebreide handleiding en wordt onder-

steund door Pamela of Sandra van het MS 

Fonds in Maassluis. De collecteweek is 

van 19 t/m 24 november. Als je van rege-

len en organiseren houdt, je sociaal bent 

en ongeveer 10 uur tijd per jaar hebt, dan 

kun je aan de slag! Voor meer informatie 

kijk op www.nationaalmsfonds.nl 

VINK WITGOED

koffie

Kof ezetten vereist vakmanschap.

Met de fraai-vormgegeven kof ezet-

apparaten van Vink maakt u het zich 

gemakkelijk. Een perfecte espresso, een 

schuimige cappuchino? U maakt het zelf.

Ook voor goede kof e gaat u naar:

•	 Keukenrenovatie

•	 Nieuwe	keukens

•	 	Kantoor-	

&	winkelinrichtingen

•	 Radiatorbetimmeringen

•	 (Inloop-)	Kasten

•	 Tafels

•	 Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C.	Hooftstraat	29

3601	ST		Maarssen

Tel:	0346	-	56	11	11

Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

Stel, je komt uit Bilthoven of De Bilt. En je hebt naast je dagelijkse bezigheden 

tijd over. Ga dan lekker aan de slag bij PostNL! Als postbezorger. Dé parttime 

baan die naadloos aansluit bij je leven. Want de werktijden zijn flexibel en het 

is dicht bij huis. Je houdt dus ruim tijd over voor dat andere deel van je leven, 

zoals je kinderen of kleinkinderen, je studie, bedrijfje of sport. Ideaal zo’n 

baan als buurtbewoner/postbezorger. 

Je vindt jouw parttime baan op werkenbijpostnl.nl
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Een loopbus is een groep kinderen 

die onder begeleiding van één of 

meerdere ouders twee aan twee naar 

school lopen. Het is een vaste route 

op loopafstand van de school. Kin-

deren kunnen op de route bij een 

loopbushalte ‘instappen’ en zo verder 

naar school lopen. Het project past 

in het Gemeentelijk Verkeer- en Ver-

voerplan (GVVP). Richard van der 

Westen, beleidsmedewerker Verkeer, 

heeft het vanuit de gemeente opgezet. 

‘We willen de verkeersveiligheid in 

de omgeving van scholen verbeteren. 

Met dit Britse concept waarbij kinde-

ren elkaar ophalen om naar school te 

gaan, verminderen we de verkeersbe-

wegingen naar de school.’ 

Voorbereiding

Directeur Ella Prins van de Julia-

naschool vertelt dat de kinderen op 

school vooraf goed zijn voorgelicht 

over het project. ‘Om ze te laten er-

varen hoe het is om met een echte 

bus te reizen zijn we met een bus van 

Connexxion op pad gegaan. We ver-

telden de kinderen hoe ze zich in een 

bus moesten gedragen, maar ze kre-

gen ook opdrachtjes over hoe het niet 

moet. Dat laatste vonden ze natuur-

lijk helemaal prachtig. De chauffeur 

van de bus vertelde hoe het er aan toe 

gaat in een bus, waar op gelet moet 

worden bij het in- en uitstappen en 

hoe het in- en uitchecken met de OV-

chipkaart werkt.’ 

Start

De eerste halte op de route is bij de 

Tureluurlaan. De loopbus kwam daar 

op 11 april om 8.07 uur in beweging 

onder begeleiding van verkeersouder 

Marja van Mourick. Via de haltes 

Kruisbeklaan, Geelgorslaan en Sper-

werlaan bereikte de loopbus om 8.30 

uur de Julianaschool en was de eerste 

‘rit’ voltooid. Er worden nog vrijwil-

ligers gezocht om de loopbus te be-

geleiden. Aanmeldingen daarvoor 

kunnen worden gedaan bij Marja van 

Mourick via marja@van-mourick.nl. 

Wie nog niet meteen wil beslissen 

kan eerst een keer meelopen.

Voor het eerst met de loopbus naar school

door Guus Geebel

Leerlingen van de Julianaschool namen woensdag 11 april de eerste loopbusroute van de gemeente

in gebruik. Aan de Koperwieklaan in Bilthoven staan vier loopbushaltes waar kinderen

uit de buurt op een bepaalde tijd kunnen ‘instappen’ om naar school te gaan. Voorlopig alleen

op woensdagochtend. In de meivakantie worden de ervaringen geëvalueerd en wordt besloten

hoe het project verdergaat en eventueel kan worden uitgebreid.

Met de loopbus op weg naar school.

Directeur Ella Prins bij een 

loopbushalte.

Het is een traditie dat de laatste mi-

nuut voor de opening van de markt 

wordt afgeteld door de scoutingleden 

bij hun stands. Maar zelfs de meest 

doorgewinterde verkopers waren 

lichtelijk overdonderd door de snel-

heid waarmee om precies 10.00 uur 

de markt volstroomde. Sommigen ko-

pers hadden al meer dan drie kwartier 

staan wachten om toch maar vooral 

de eerste keus te hebben. Het aanbod 

aan goederen was dit jaar van zeer 

goede kwaliteit. Vooral de boeken 

waren in trek. Die afdeling scoorde 

een recordomzet van meer dan 800 

euro (gemiddelde prijs een euro). 

Op 20 en 21 april gaat Ben Labre 

aan de slag met het Honk. Onder het 

motto ‘Verf en Fanfare’ gaat men pro-

beren in twee dagen het buitenwerk 

opnieuw te schilderen. De actie wordt 

muzikaal omlijst met een optreden 

van de jeugdafdeling van de Vrijwil-

lige Brandweer De Poederblussers. 

Schildersbedrijf Dekker en Nieuwen-

huizen zorgt voor de technische be-

geleiding en restaurant Zebbs van de 

Hessenweg biedt de vrijwilligers een 

lunch aan. 

Biltenaren lezen graag en veel 
Recordopkomst rommelmarkt Scouting Ben Labre

De rommelmarkt van Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt had dit jaar een recordopkomst. ‘We hebben 

nog nooit zoveel bezoekers gehad’, aldus bestuurslid Jürrien de Jong. ‘Dat heeft zich niet alleen vertaald 

in een goede opbrengst waarmee we de grote schilderbeurt van ons Honk veilig gesteld hebben. Het is ook 

de kroon op het werk van de talloze vrijwilligers die hier weken mee bezig zijn geweest’. 

Grote drukte op de rommelmarkt van Scouting Ben Labre.

Maatschappelijke stage 
bij Speel-o-theek

In de afgelopen tijd heeft Charlotte Borrias (12) bij de speel-o-theek De 

Bilt haar maatschappelijk stage gevolgd. Vol enthousiasme vertelt zij daar-

over: ‘Als kind heb ik met veel plezier spelletjes en speelgoed bij de speel-

o-theek geleend. Vandaar dat ik het leuk vond om mijn maatschappelijke 

stage bij Speel-o-theek De Bilt te doen. De ruimte was nieuw voor mij 

door de verhuizing na de brand, maar een aantal medewerksters zijn er nog 

steeds. Zij kenden mij ook nog. Het was leuk om te zien dat er nog steeds 

kinderen met veel plezier speelgoed komen uitzoeken’.

‘De speel-o-theek De Bilt is een organisatie die speelgoed en spelletjes voor 

binnen en buiten uitleent. Voor een klein bedrag kun je het hele jaar speel-

goed lenen. Of als grootouder voor logerende kleinkinderen of voor een 

feestje. Het speelgoed wordt bij inname en uitgifte geteld. Als er dan iets 

ontbreekt bij inname wordt er een kleine boete als borg gevraagd. Die krijgt 

de lener dan weer terug als het ontbrekende deel weer terug is. Zo krijgt 

iedereen een compleet spel mee’. 

Geleerd

‘Wat ik van deze maatschappelijke stage geleerd heb is dat het belangrijk 

is dat de speel-o-theek genoeg klanten heeft. Dan kunnen er veel kinderen 

van al het speelgoed genieten en hebben de vrijwilligers genoeg te doen. 

Het lijkt mij leuk om later vrijwilliger van de speel-o-theek te worden om-

dat ik het belangrijk vind dat kinderen kunnen spelen zonder dat ouders 

zich blauw betalen aan elke keer weer nieuw speelgoed. Vooral bij groot 

speelgoed is het ijn dat u het na een paar weken  terug kan brengen en na 
een tijdje weer een keer kan lenen. (Scheelt dat even ruimte in de schuur!)  

Ook is het leuk om speelgoed en 

spelletjes uit te proberen voordat u 

het voor uw kind gaat kopen’. 

Kijken

‘Mocht u nu geïnteresseerd zijn, 

kom dan maandag-, woensdag- of 

vrijdagmiddag tussen 14.30 en 

16.30 uur eens kijken met uw kind(-

eren) tot 8 jaar bij de Speel-o-theek 

op de Jachtlaan 19. (het rechterdeel 

van het witte gebouw voor Jeugd en 

Gezin). Of kijk eens op de website: 

www.debilt.org/speelotheek’. 

Charlotte Borrias is nog steeds 

enthousiast over de mogelijkheden 

van de Speel-o-theek.

Open ochtend Steinerschool
en Weltevreden

Zaterdagochtend 21 april bent u van harte welkom op de 

open dag van de vrije school in De Bilt. Ook Kindercentrum 

Weltevreden, dat in de school is gevestigd, houdt open huis.

Er is geen vast programma, u kunt tussen 10.00 en 12.30 uur op elk ge-

wenst moment ‘binnenvallen’. U kunt de school bekijken, vragen stellen 

en kennismaken met enkele leerkrachten. Bij het kindercentrum informeren 

de medewerkers u graag over het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en 

de buitenschoolse opvang. Voor alle bezoekers ligt een informatiepakketje 

klaar. Ook de kinderen zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden 

op www.steinerschool.nl en www.kcweltevreden.nl

De peuters van peuterspeelzaal het 

Hummelhok in Bilthoven hebben op 

maandag 26 maart het begin van de 

lente gevierd. De peuters mochten 

zelf de kant en klare stekgrond in de 

bakjes doen. Daarna deed peuterleid-

ster Patricia een zaadje in de stek-

grond en mochten de peuters met de 

speciale kikkergieter het zaadje water 

geven. Vervolgens werden de bakjes 

in een kweekbakje gezet en nu is het 

grote wachten begonnen op het eerste 

plantje! Op deze manier proberen de 

peuterleidsters Patricia en Carla de 

peuters spelenderwijs kennis te laten 

maken met het seizoen lente. Gedu-

rende het jaar komen alle seizoenen 

aan bod. Op deze manier wordt op 

Peuterspeelzaal het Hummelhok, op 

een spelende manier de ontwikke-

ling van de peuters gestimuleerd met 

uitdagende materialen en activiteiten 

om de naderende stap naar het basis-

onderwijs te vergemakkelijken. Door 

al spelend nieuwe dingen te leren ont-

wikkelen de peuters een eigen identi-

teit en hun zelf bewustzijn: ze worden 

eigen wijs!

(Kim Vaessen-Nillisen)

Peuters
worden Eigen wijs

De peuters zijn in hun nopjes met hun 

plantjes in wording.
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Nieuw is dit jaar een voorjaarscon-

cert, te geven op donderdag 26 april, 

door Vriendenkring en het Maarssens 

Blaasorkest. Vriendenkring bestaat 

dit jaar 90 jaar en de collega’s uit 

Maarssen zelfs 110 jaar. Met elkaar 

spelen ze dus al 200 jaar met veel ple-

zier hun blaasmuziek. 

Een goede reden voor de twee korp-

sen om zich samen in Westbroek te la-

ten horen aan de vooravond van Ko-

ninginnedag. Aanvang 20.00 uur in 

de grote tent. Later in het jaar geven 

de twee korpsen hetzelfde concert 

nog een keer in Maarssen.

Ringrijden

Voor deelname aan het traditionele 

ringrijden voor tractoren kunnen de 

deelnemers zich inschrijven op zater-

dag 21 april tussen 16.30 en 17.30 bij 

de ‘De Stampertjes’. De 36ste Polder-

loop en de 5e Wandelprestatietocht 

vinden plaats op zaterdag 28 april om 

13.00 uur. 

Om goed voorbereid aan de start te 

verschijnen zijn er enkele trainingen 

georganiseerd. De laatste hiervan 

vindt plaats op maandag 23 april 

om 18.45 uur bij de ingang van Spa 

Sereen (Maarsseveense Plassen Ou-

dedijk). Deelnemers hiervoor kun-

nen zich inschrijven bij hellavanzijt-

veld@hotmail.com. 

Korssesteeg

Nieuw is dit jaar dat de startplaats van 

de optocht op Koninginnedag is ver-

plaatst naar de Korssesteeg. Opstellen 

daar vanaf 09.30 uur. Het kinderfeest 

om 10.05 heeft dit jaar als thema 

‘Spelletjes uit de oude doos’.

Dit jaar zal er voor de eerste keer ook 

een ‘Westbroek Spel’ worden gehou-

den. Op Koninginnedag strijden de 

teams van ‘Sparks of Joy’ en DOS 

tegen om 19.00 uur elkaar in de feest-

tent. Het spel is een combinatie van 

kennis en behendigheid met veel actie 

en vaart. Beide teams nemen hun fan-

club mee en dat belooft dus een leuk 

spektakel te worden. Op tijd komen is 

het verzoek van de organisatie. 

Taarten

Tenslotte doet het bestuur van de 

Oranjevereniging Westbroek een 

dringend beroep op hun dorpsgenoten 

om vooral taarten in te sturen voor de 

taartbakwedstrijd. Het volledige pro-

gramma met alle bijzonderheden is 

weer te lezen op www.oranjevereni-

gingwestbroek.nl [MN]

Koninginnefeesten in Westbroek: 
spektakel als nooit tevoren

Ook in 2012 wordt de Koninginnedag in Westbroek weer uitgebreid gevierd. 

De Oranjevereniging Westbroek probeert bijna ieder jaar ook weer iets nieuws op te starten. 

Maar de toppers, zoals het spectaculaire ringrijden, de optocht en het touwtrekken,

die blijven natuurlijk op het programma staan.

De Westbroekse Koninginnedagviering begint al op donderdag 26 april.

Nadat Tweemaal Zes vorige week 

met succes de koppositie verdedigde 

tegen Nieuwerkerk  moest jongstle-

den zaterdag in Arnemuiden worden 

aangetreden tegen TOP . De thuis-

wedstrijd tegen deze ploeg werd met 

12 – 16 verloren, waarbij de dames 

van Top veel goals voor hun rekening 

namen. Tweemaal Zes moest het deze 

zaterdag zonder Anouk van Breda 

stellen; na Carlijn Vos helaas de twee-

de geblesseerde dame.

Tweemaal Zes startte niet scherp aan 

de wedstrijd, weinig beweging en veel 

balverlies. Top opende de score en na 

enkele minuten kreeg Tweemaal Zes 

de kans om de score gelijk te trekken 

door middel van een strafworp. Deze 

werd echter gemist en bleek een voor-

bode van een matige eerste helft. En-

kele aanvallen later werd de score als-

nog gelijk getrokken, maar Top nam 

steeds een voorsprong en Tweemaal 

Zes kon alleen maar volgen. Vlak 

voor rust nam Top een voorsprong 

van 3 punten, ruststand 8 – 5.

Erna

Na de rust was de start wederom ma-

tig, maar toch kom Tweemaal Zes de 

achterstand weer verkleinen tot  2 pun-

ten. Er zat iets meer strijd in de ploeg, 

maar het echte vuur ontbrak. Ook bij 

Top was het spel niet overtuigend, 

zodoende waren er nog steeds kansen 

voor Tweemaal Zes. Maar een kwar-

tier voor tijd kwam Top toch weer op 

een voorsprong van 3 punten. 10 mi-

nuten voor tijd werd de achterstand 

weer verkleind tot 2 punten. Maar on-

danks het vele balbezit, waren de aan-

vallen van Tweemaal Zes niet overtui-

gend. 30 seconden voor tijd werd het 

nog 12 – 11 maar de tijd was tekort om 

de gelijkmaker te maken.

Tweede

Het tweede team van Tweemaal Zes 

wist de belangrijke wedstrijd tegen 

Top wel te winnen. Met een 14 – 8 

overwinning werden 2 belangrijke 

punten bijgeschreven en werd de één 

na laatste plaats weer overgedaan aan 

Top. Volgende week zijn er geen wed-

strijden en op 28 april spelen beide 

ploegen thuis tegen GKV.

Tweemaal Zes verliest in Arnemuiden

Het leek wel of de dames een soort 

van drempel- of startvrees hadden. 

Met een aantal geblesseerde spelers 

werd er druk geschoven in de opstel-

ling en kwamen speelsters op plaatsen 

waar ze normaal niet staan. Lindsey 

Vanderlugt, de USApitcher, speelde 

net iets minder dan in de oefenwed-

strijden . Er werd goed geslagen, maar 

er werd veel gevangen. Kortom het 

zat niet mee in deze eerste wedstrijd. 

Petia Sokolova, de catcher, was de 

enige, die een punt scoorde voor Cen-

trals. Jaimie sloeg in deze wedstrijd 

drie honkslagen. Drie uit drie heet dat 

in het softbal. Het verlies werd meer 

dan goed gemaakt in de tweede wed-

strijd. Het slaan werd nu ook omgezet 

in runs(punten), en hoe. Een aantal 

keren liepen de honken vol, waardoor 

Centrals vrij snel achter elkaar kon 

scoren, terwijl pitcher Andee Lindg-

ren goed op dreef was en weinig echte 

slagen toestond. Het werd in 5 innings 

9 -1 voor de Centrals waarmee veel 

werd goedgemaakt, wat in de eerste 

wedstrijd fout ging. Komende zater-

dag volgen twee wedstrijden tegen 

Robur in Apeldoorn. En dan nog een 

bericht van Pitcher Eva Voortman. Zij 

is met haar team , de Chipola Lady 

Indians eerste geworden in de regio-

nale Panhandle competitie. Eind april 

spelen de Lady Indians om het kam-

pioenschap van Florida. Zijn ze niet 

bij de eerste twee, dan keert Eva 30 

april terug naar Nederland, anders 

wordt het 14 dagen later, om terug te 

keren in Dames 1 Centrals.

Centrals Dames 1: verlies en winst!
Centrals dames 1 verloor de eerste competitiewedstrijd in de Overgangsklasse tegen Roef! 

Met een nederlaag, 1- 5 en een overwinning in 5 innings, 9-1. De eerste wedstrijd werd

verloren door vier veldfouten, die alle tot scores leidden.

Nova boekt ruime 
overwinning

Het vlaggenschip van Nova heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan 

in de strijd om klassebehoud. Tegen de nummer twee van de ranglijst, KZ 

Danaïden uit Leiden, werd met 5-12 gewonnen. De ongelukkige nederlaag 

van een week eerder is daarmee grotendeels weer vergeten.

Nova liet vanaf het beginsignaal zien dat het niet van plan was de punten 

zomaar uit handen te geven. De ploeg, gesponsord door schildersbedrijf 

Van Den Berg, tekende voor de eerste twee treffers van de wedstrijd. De 

Leidenaren wisten snel weer langszij te komen, maar daarmee was het 

vuurwerk van Leidse kant wel zo’n beetje gedaan. Nova wist de aanval 

van de tegenstander aardig lam te leggen en kon daardoor bouwen aan een 

voorsprong. Op slag van rust zorgde een doelpunt van Inge van Eck voor 

de 6-2 ruststand.

In de tweede helft was het voor Nova van belang het spel te blijven contro-

leren, om zo KZ Danaïden niet het idee te geven dat er iets te halen viel in 

Bilthoven. Evenals in het eerste bedrijf, begon Nova met twee doelpunten 

en ook ditmaal had KZ Danaïden een antwoord met twee snelle tegentref-

fers. De volgende aanval van de Leidse ploeg wist echter geen gaatje te vin-

den in de verdediging, waardoor Lisa Rademakers een kleine vijf minuten 

later zowel de 9-4, als de 10-4 op het scorebord kon laten verschijnen. Hier-

mee vervlogen de laatste aspiraties die de tegenstander nog had en Nova 

kon de wedstrijd gaan uitspelen. Tjitske Frank bezegelde de overwinning 

met haar vijfde doelpunt op 12-5.

Met deze belangrijke overwinning nestelt Nova zich stevig in de midden-

moot, met een gat van vier punten tot de degradatiezone. Zaterdag 28 april 

speelt Nova in Zaandam tegen hekkensluiter ZKC’31. Wederom een be-

langrijke wedstrijd voor klassebehoud.

Invitatietennistoernooi 
bij Meijenhagen 

LVT Meijenhagen in De Bilt is de tennisclub waarbij geen afhangsysteem 

geldt. Niet alleen de sportieve prestaties tellen ook de sociale en vereni-

gingskant van het tennis vinden de leden van LVT Meijenhagen erg belang-

rijk. Daarom vinden zij ‘Tossen’ en ‘indraaien’, zonder dat je vooraf met 

iemand hoeft af te spreken, een groot goed. 

De ochtendleden van LVT Meijenhagen nodigen u graag uit om ochtendlid 

te worden en mee te doen aan de dagelijkse ochtendtoss en eigen ochtend-

competitie op maandagochtend. 

Op 27 april organiseert de commissie ochtendleden van tennisvereniging 

LVT Meijenhagen een invitatietennistoernooi voor inwoners van de ge-

meente De Bilt om als senior kennis te maken met de tennisvereniging. Het 

is niet nodig om lid te zijn van een tennisvereniging. Ervaren én onervaren 

tennissers zijn welkom om mee te doen!

Het toernooi begint om 9.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Deelname 

is gratis. U kunt zich aanmelden door uw naam en telefoonnummer te e-

mailen naar ochtendleden@gmail.com. Het park is gelegen aan de Groene-

kanseweg 161 (ingang van het park via Weltevreden) in de Bilt. Maximale 

deelname 40 personen.

Praktisch verkeersexamen op de iets
Op vrijdagmorgen 20 april 2012 verzorgt Veilig Verkeer Nederland Afde-

ling De Bilt het praktisch Verkeersexamen in Maartensdijk en op vrijdag-

middag en maandag t/m woensdag 23 t/m 25 april 2012 in Bilthoven-De 

Bilt. Aan het verkeersexamen doen alle basisscholen uit de gemeente mee. 

In totaal zullen er ruim 600 leerlingen van start gaan. Op vrijdagmorgen 

wordt gestart op het schoolplein van de Kievitschool in Maartensdijk. Voor 

het overige wordt gereden vanaf de Brandweerkazerne in Bilthoven.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Bij ernstige verkeersongevallen met 

kinderen in de groep 0 tot 15 jarigen is ongeveer de helft als ietser betrok-

ken. Daarom is het van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed 

aan een goede verkeersopleiding, zowel door thuis als op school. Op don-

derdag 19 april wordt landelijk het schriftelijk verkeersexamen afgenomen. 

Het is heel erg belangrijk dat de kinderen, die hiervoor voldoende hebben 

behaald, daarna ook in de praktijk kunnen laten zien wat zij geleerd hebben.

De routes van het examen zijn zorgvuldig en in nauw overleg met de ge-

meente uitgezet. Op diverse plekken letten controleposten op de gedragin-

gen van de leerlingen in het verkeer. Controleposten zijn duidelijk zichtbaar.

Voordat een leerling mag starten op het praktisch verkeersexamen wordt de 

iets gecontroleerd of deze aan de wettelijke eisen voldoet. De eisen waar-
aan de iets op de dag van het examen moet voldoen zijn al ruim tevoren 
bekend gemaakt. 

VVN afdeling De Bilt doet er, in samenwerking met diverse overheidsin-

stanties,  alles aan om te zorgen dat de examens op een juiste en veilige 

manier kunnen verlopen.



Voordaan is zeer tevreden over de 

samenwerking met Kalfsterman en 

wilde graag het contract verlengen. 

Tophockeycommissielid David Ha-

verman: ‘Peter doet het uitstekend bij 

Voordaan! In de afgelopen periode 

stonden hij en Bastiaan voor de uit-

daging om vele nieuwe spelers in te 

passen in het team. Dat is goed gelukt 

en de getoonde progressie en plezier 

in het spel geven veel vertrouwen. 

Daarbij is de stand op de ranglijst 

mooi meegenomen, maar het veran-

dert niets aan ons beleid’. 

Voordaan werkt aan het inpassen 

van eigen opgeleide spelers in He-

ren 1. Spelers in de jeugd (Jongens 

B1 speelt landelijk, red.) hebben veel 

potentie en dat wil Voordaan graag 

terugzien in Heren 1. David Haver-

man: ‘De weg is nog lang, maar ziet 

er goed uit! Zoals gezegd, wij hebben 

er vertrouwen in’.

(Thomas Groenink)
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Farrago werd in 1997 opgericht door 

bassist en zanger Peter van Vught. Hij 

bedacht ook de naam Farrago, Engels 

is voor mengelmoes. ‘Dat komt goed 

overeen met het repertoire van de 

band. Het is namelijk een ratjetoe van 

pop- en rocknummers variërend van 

nederpop en dance-classics tot classic 

rock uit de seventies en eighties tot 

en met heden.’ Toen de band van start 

ging waren er vijf leden, nu zijn dat er 

zeven. De zangeressen Marjan en Ni-

colette, sologitarist Eelco, toetsenist 

Jeroen, drummer Cheiz, Indorocker 

Charlie en Peter. 

Sportgala

‘We wilden graag iets bijzonders 

doen met het lustrum’, vertelt Peter 

van Vught. ‘We hadden natuurlijk 

zelf wel een feestavond kunnen hou-

den, maar we zijn toch naar iets spe-

ciaals op zoek gegaan. Bij onze optre-

dens tijdens het Bilts Sportgala waren 

we in contact gekomen met ‘Gewoon’ 

Sport Bilthoven. Het leek ons goed 

deze plaatselijke stichting met onze 

muziek te ondersteunen en zo ont-

stond het idee een Serious Request 

te gaan organiseren.’ Jan Willem van 

Miltenburg stelde een startbedrag 

beschikbaar en bezoekers kunnen 

die avond voor twee euro een num-

mer uit ons repertoire aanvragen. We 

spelen telkens de vijf nummers waar 

het meeste geld op wordt ingezet. Wie 

meer geld inzet krijgt ook meer stem-

men. Op die manier is je favoriete 

nummer sneller aan de beurt.’ 

Presentatie

In het café komen lijsten te hangen 

met de nummers waaruit gekozen 

kan worden. Het repertoire is ook op 

www,farrago.nl te vinden. Sommige 

nummers zijn daar ook te beluiste-

ren. Een penningmeester incasseert 

het geld en houdt de volgorde van 

de nummers bij. Mensen kunnen 

van tevoren ook via info.farrago@

gmail nummers aanvragen en tijdens 

de avond afrekenen. Sponsors zijn 

uiteraard van harte welkom om een 

donatie te doen. De presentatie van 

de avond is in handen van Denise 

Koopal en Linda van Vught. Zij zul-

len de onderdelen aan elkaar praten 

en mensen enthousiasmeren om num-

mers aan te vragen. Denise heeft op tv 

spelletjesprogramma’s gepresenteerd 

en heeft met de meidengroep Wauw 

een bescheiden hitje gehad.

Financiën

De stichting ‘Gewoon’ Sport Biltho-

ven bestaat sinds juni 1998. De stich-

ting biedt mensen met een lichame-

lijke beperking de mogelijkheid om 

aan sport te doen. Elke zaterdag van 

14.00 uur tot 16.00 uur wordt onder 

professionele begeleiding gesport in 

het Racketcentrum aan de Kees Boe-

kelaan in Bilthoven. Meer dan twintig 

deelnemers maken er elke week ge-

bruik van. De stichting is erg blij met 

de actie van Farrago, vooral omdat 

de inanciering van het sportproject 
steeds moeilijker wordt. ‘De actie 

vestigt ook weer de aandacht op ons. 

Het zou jammer zijn als de mogelijk-

heid om op deze manier te sporten zou 

verdwijnen. In een regulier sportcen-

trum zijn ze er niet op ingesteld om 

sporters met een beperking intensief 

te begeleiden’, aldus Petra van den 

Herik. Zij maakt evenals Jiska Ogier 

gebruik van deze facititeit.

De Serious Request in Café van Mil-

tenburg in Bilthoven op zaterdag 21 

april begint om 21.30 uur en duurt tot 

rond 1.00 uur.

Farrago viert lustrum
met actie voor ‘Gewoon’ Sport

door Guus Geebel

Op 21 april houdt de coverband Farrago ter gelegenheid van het derde lustrum een 

Serious Request in Café van Miltenburg in Bilthoven. De opbrengst komt ten goede aan de

 stichting ‘Gewoon’ Sport Bilthoven. Deze stichting biedt mensen vanaf zestien jaar

met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om aan sport te doen.

v.l.n.r. Petra van den Herik en Jiska Ogier (sporters) en de bandleden van 

Farrago: Eelco, Jeroen, Cheiz, Nicolette, Peter, Marjan en Charlie. 

Kalfsterman en Bunnik blijven bij Voordaan

Peter Kalfsterman is ook volgend seizoen de trainer/coach van de hockeyers van Voordaan. Hij heeft 

zijn alopende contract met een jaar verlengd. Twee jaar geleden nam Kalfsterman het vlaggenschip 
van Voordaan onder zijn hoede samen met assistent trainer Bastiaan Bunnik. 

Peter Kalfsterman. Bastiaan Bunnik.

Jonge jubilaris bij 
Tweemaal Zes

door Henk van de Bunt

Stefan Mondé (midden voor op de foto) is al op jeugdige leeftijd een jubila-

ris bij korfbalvereniging Tweemaal Zes in Maartensdijk. Grootvader Bram 

Hund (rechts op de foto) meldde dat zijn kleinzoon vorige week alweer zijn 

100ste wedstrijd voor de Maartensdijkse korfbaltrots had gespeeld: ‘Stefan 

is bij de kangoeroes op vijfjarige leeftijd begonnen. Zijn eerste wedstrijd 

speelde hij op 6 sept 2008 in T/Z F-4. Deze wedstrijd werd met 6-1 verloren 

van Eemvogels. In deze wedstrijd maakte hij ook zijn eerste doelpunt. Via 

de F en E pupillen speelt hij nu in de D-2 pupillen met ontzettend veel ple-

zier. Op 7 april 2012 speelde Stefan zijn honderdste wedstrijd tegen Victum 

D-2. Ook deze wedstrijd werd helaas met 6-1 verloren. Stefan heeft totaal 

al wel 47 doelpunten gescoord’.

Bram Hund houdt al het wel en wee van zijn kleinzoon van de eerste tot 

de laatste minuut bij. Ook bezoekt hij zoveel als mogelijk de wedstrijden. 

Dat dit niet altijd lukt, komt ook door die andere interesse van Bram Hund: 

Al weer enige jaren regelt deze ex-voetbalarbiter alle scheidsrechterszaken 

en aanstellingen bij die andere trots van Maartensdijk: de plaatselijke voet-

balclub SVM. Omdat hij daar ook jonge veelbelovende referees begeleidt 

en van nuttige adviezen voorziet is het op zaterdag echt schipperen met de 

schaarse tijd. Bram Hund: ‘Maar door de aanleg van het derde voetbalveld 

van SVM direct naast de accommodatie van TZ zijn de verbindingen tegen-

woordig wel sneller gelegd’. 

Stefan met zijn team D2. Links leidster en trainster Nawal Legouit. Op de 

achtergrond het derde (voetbal-)veld van buurman SVM.
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Te koop aangeboden

XBOX met 7 spellen: split 

second velocity, call of duty 

3, need for speed underco-

ver, banjo kazooie Boutjes & 

moertjes, pure, lego batman, 

call of duty modern warfare 4. 

Je krijgt er ook 2 controllers bij 

en de uitlegboekjes. Vraagprijs 

€ 130,-. bel dan na 17.00 uur 

0346-213204 (Mark)

Thetford porta potti mobiel 

TOILET. Nog nieuw in doos + 

2 flacons vloeistof. € 75,-. Tel. 

030-2281000

RELAX FAUTEUIL 

(Prominent), 2 motoren kan 

de rugleuning onafhankelijk 

met voetensteun bediend wor-

den. Kleur blauw. Nieuwprijs 

€ 2504,- (juni 2010), Vraagprijs 

€ 450,-. Tel. 030-2290467.

BUXUSSEN te koop, alle 

maten, zelf uitgraven, vrijblij-

vend kijken. Tel. 0346-213852

Remington regelbaar voeten 

massage bubbel badje. Nooit 

gebruikt. €12,50. Inl. 030-

2283597.

11 Glazen met prov. wapen 

en 1 met het Ned. wapen. 

Onbeschadigd. € 12,50. Inl. 

030-2283597.

Mooie grenen TV-kast. hxbxd 

= 100x140x40cm. Gratis afha-

len Tel. 0346-835608

Leren draaifauteuil. € 15,-. Tel. 

030-2292338

Gratis af te halen wegens 

overcompleet televisie, Sharp 

(ouderwets formaat) functio-

neert prima en kleine dames-

fiets, moet opgeknapt worden. 

E-mail: jacokes@xs4all.nl

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. Van € 89,- 

voor € 49,-. Philips stereomeu-

bel grijs 76x42x36 fm radio, 

platenspeler en cassettedeck. 

€ 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 

85x150 cm. € 15,-. Zandstra 

Noren, mt. 39, zwart leer. 

€ 25,-. Nieuwe digital alarm-

klokradio, in verpakking. 

€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 

groen/paars/roze + beschrij-

ving nog in verpakking. € 10,-. 

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-

bedhoezen 140x200, kleuren: 

donkergeel, lichtgeel en wit. 

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-

2202996

Zwarte attachékoffer 

44x32x10cm. €10,- Bruine 

leren laarzen met rekbare 

schacht. Nieuw! Maat 39 van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

2 jaargangen bloemen en plan-

ten. Maandblad, 2009 en 2010. 
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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

€ 2,50 per stuk. Tel. 0346-

212492

Uit de collectie waxinehouder 

van Wedgwood Edme i.z.g.s. 

€ 10,-. Tel. 06-29506849 of 

0346-214065

Kinderledikant 120x60cm. 

Ziet er modern uit kleur: beige 

met matras. Ziet er netjes uit. 

€ 30,-. Tel. 0346-214084

Videobanden van Swiebertje 

in cadeauverpakking deel 1 

t/m 5. € 12,50. Tel. 0346-

214084

Tv op te halen voor € 30,-. 

Geld gaat naar goed doel. Tel. 

0346-213591

Metalen kluis voor in de auto 

afm. 48x43x18cm. € 25,-. Tel 

0346-211940

Faxapparaat gratis af te halen. 

Tel. 0346-211940

Prachtige oude zinken teil 

56x71cm. Zeer geschikt voor 

o.a. in de tuin. € 47,50.

Tel. 030-2283597.

Printer Deskjet HP 380 in 

goede staat. € 35,-. Tel. 0346-

212125

Papierversnipperaar. € 10,-. 

Tel. 0346-212125

Te koop gevraagd

BOERENBOND serviesgoed, 

Emaille, keukengerij en KLM 

jeneverhuisjes enz. Tel. 030-

2627348

Personeel gevraagd

OPPAS gezocht in Bilthoven. 

3 k (9, 6 en 4). Di en Do +/- 

15-19u. Tel. 06-51516530.

Vrijwillige CHAUFFEUR(S), 

u bent woonachtig in 

Maartensdijk of Groenekan. 

Hoge kilometervergoeding!! 

Meer info: www.bethshamar.

nl

Leuk meisje gezocht voor de 

ZATERDAG, voor alle werk-

zaamheden, wie meldt zich 

aan? Voor inlichtingen bel 

030-2286279 Kaas & Noten 

Speciaalzaak, Bilthoven

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Tijd voor een nieuwe 

coupe! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak. Tel. 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Grote GARAGEVERKOOP! 

Zaterdag 21 april molenweg 

18 van 10.00 tot 12.00 uur 

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

in Maartensdijk mooie spullen 

en veel speelgoed. Tel. 0346-

210860

Paranormaalbeurs bij spiri-

tueel centrum De Gouden 

Engel. op 23 april in SWO 

De Duiventil, Jasmijnstraat 6 

De Bilt. Aanvang 19.30u tot 

22.30u  Entree € 3,00. Voor 

info; Loes Lerou tel 033-

4553494 

AANGETROFFEN, don-

derdagavond 12 april op 

de Dorpsweg ter hoogte 

Julianalaan een dode kat, grijs 

met wit. Info tel. 06-42410412

Te huur of te koop op de Industrieweg 11b Maartensdijk 

200 m² boven en 200 m² beneden, totaal 400 m². Informatie; 

06-54623282.

Bungalow te huur in Hollandsche Rading Tolakkerweg. 

Informatie: 06-54623282.

Praktijk voor Shiatsu Patricia Maltha - Shiatsu voor vrou-

wen en kinderen. Klachtgerichte en preventief werkende 

drukpuntmassage. Ontspannend en versterkend voor lichaam 

en geest. Voor meer informatie en voor het maken van een 

afspraak: Tel. 06-23034781.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets service Centrum MAARTEN VAN DIJK. Gruttolaan 

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

Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.

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, sierbestra-

ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-

blijvende prijsopgave. 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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.  

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

De lente in je hoofd. De eerste zonnestralen op je huid. 

Tijd voor de grote schoonmaak. Een fris gezicht door pee-

ling, stoombad en masker. Deze frisse gezichtsbehandeling is 

compleet voor maar € 49,50. En je bent klaar voor de zomer! 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

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

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

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

vorstbestendige planten/heesters zoals Coniferen, Hulst, Taxus, 

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

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

à € 5,50. Groenteplanten. Verder voor al uw tuinwerkzaamhe-

den, plaatsen van schuttingen, erfafscheidingen, weghalen van 

bomen, straatwerk etc. Leveren van grond, grind, zand en mest.

Cursussen/Trainingen

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw hou-

ding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates is inte-

ressant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren sporters en 

ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven om 19:30 en 

20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan voor een gratis 

proefles. Ook privétrainingen zijn mogelijk. Voor meer informatie 

en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

Lezing: ’Concept en Werkelijkheid’, door Peter Schuh 

I.h.k.v. de cyclus: Bouwstenen van de Boeddhistische filosofie. 

Tijd: zondag 22 april, 11:00 – 12:30. Plaats: Pr. Alexanderweg 

54b, Huis ter Heide. Zie ook: www.stichtingbodhisattva.eu

Basiscursus Digitale Fotografie. Ben je in het bezit van een 

digitale spiegelreflexcamera, doe dan mee met onze cursus voor 

beginners die op 26 april begint. In deze cursus leer je jouw 

camera beter kennen en ook om betere foto’s te maken. De 

cursus bestaat uit 6 lessen van twee uur, start 19.30 uur eindtijd 

21.30 uur. Voor meer info: www.elke-foto.nl mail: info@elke-

foto.nl of bel op 030-2200202 of 06-54916699.

Zie pag. 12 voor de Idea cursussen!

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Interactieve uitvoering Zangtechnieken

Op zaterdag 28 april laten de gevorderden van de 

cursus Zangtechnieken in Servicecentrum ’t Hoekie 

zien wat ze kunnen in een interactieve uitvoering: half 

workshop, half optreden. Bezoekers krijgen een beeld 

van hoe het is om deel te nemen aan de cursus. De 

uitvoering begint om 20:00 uur in ’t Hoekie, Prof. Dr. 

T.M.C. Asserweg 2, De Bilt. Entree: 2 euro. Meer in-

formatie: seolennaj@gmail.com.

Ademhalingsoefeningen leren

Zondagochtend 29 april om 9.30 uur bij WVT leert 

Corrie Reinhout u in drie uur en in een rustig tempo 

een serie ademhalingsoefeningen. Het is eenma-

lig, en duurt tot 12.30 uur. Als u regelmatig oefent, 

neemt uw energie toe. Ervaring of voorkennis is 

niet nodig.

Corrie Reinhout is een zeer ervaren en enthousiaste 

Tai Chi-docente. De oefeningen worden staand ge-

daan, maar er zijn ook stoelen als u liever zit. De 

kosten, inclusief thee, kofie en een kleine versna-

pering, kunt u voldoen aan de zaal, Talinglaan 10, 

Bilthoven. U kunt meedoen door uw naam, tele-

foonnummer en mailadres door te geven aan Caro-

line Boshuis  tel.035-577 17 13, email: g.boshuis@

online.nl

Activiteiten bij ’t Hoekie

Workshop Mozaïeken

Bij voldoende aanmeldingen wordt gestart met een 

workshop mozaïeken. Deze zal in twee delen gegeven 

worden op woensdag 16 en maandag 21 mei van 10 

tot 12 uur. De workshop kost € 7,50 voor twee dagde-

len samen inclusief materiaal en een kopje kofie. Er 
zijn borden om te mozaïeken, maar u mag ook zelf iets 

meenemen. Het mag qua omvang niet groter zijn dan 

een bord, vanwege de materiaalkosten. 

Aanmelden bij Servicecentrum ’t Hoekie, prof. Dr. 

T.M.C. Asserweg 2 te De Bilt, 030-2201702 of via 

info@animowerkt.nl
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Met zes punten voorsprong en nog 

vijf wedstrijden te spelen is recht-

streekse promotie naar het hockey-

walhalla, de Hoofdklasse, binnen be-

reik voor Voordaan. De mannen van 

coach Peter Kalfsterman blijven zelf 

van wedstrijd naar wedstrijd kijken 

en tegen Oss was winnen de enige 

optie. Voordaan creëerde veel kansen 

en kwam op 1-0 door een strafcorner 

van Hans Claassen. Nog voor rust 

kwam Oss op gelijke hoogte. Ook na 

rust hetzelfde wedstrijdbeeld: Voor-

daan creëerde wel wat kansen maar 

speelde teveel onnodige duels waar-

door het tempo te laag lag. De ploeg 

schakelde een versnelling hoger en 

liet de bal het werk doen. Door een 

velddoelpunt van Mitch Vermeij en 

een tweede treffer van Hans Claassen 

uit een strafcorner werd de noodzake-

lijke overwinning behaald. Voordaan 

staat nu 7 punten voor op de nieuwe 

nummer twee Tilburg en 9 punten 

op nummer drie Rood Wit. De eer-

ste plaats geeft recht op rechtstreek-

se promotie en de nummers 2 en 3 

spelen play off wedstrijden tegen de 

nummer 11 en 10 uit de Hoofdklasse. 

Winnen blijft het belangrijkste, maar 

Voordaan ligt voorlopig ongeslagen 

op koers voor de titel. Volgende week 

uit tegen nummer twee Tilburg.

Sterk collectief

De dames van Voordaan speelden uit 

in Aerdenhout tegen koploper Rood 

Wit. Voordaan kwam via een straf-

bal van Rene Nonnekes op 0-1. Voor 

rust trok Rood Wit de stand gelijk uit 

een strafcorner. Voordaan speelde een 

sterke wedstrijd en streed als collec-

tief voor elke meter en leek een punt 

te pakken. Toch was het vlak voor 

tijd Rood Wit dat uit een strafbal 2-1 

scoorde. Voordaan zette alles op alles 

en nam risico’s voor de gelijkmaker 

waarna een snelle uitval van Rood Wit 

de 3-1 eindstand betekende. Voordaan 

staat zesde met 2 en respectievelijk 3 

punten voorsprong op de degradatie-

plaatsen 7 en 8. Voordaan aanvoerster 

Rene Nonnekes: ‘We hebben vandaag 

een goede wedstrijd gespeeld. Het ge-

voel is goed ondanks het verlies. We 

speelden als team sterk en met een 

beetje geluk hadden wij aan het lang-

ste eind getrokken. Nu is het zaak het 

goede spel de komende weken vast te 

houden’.

Voordaan pakt punten
tegen hekkensluiter

De heren van hockeyclub Voordaan blijven de trotse koploper in de promotiepoule

in de Overgangsklasse. In een matige wedstrijd werd nummer laatst Oss in de tweede helft

op de knieën gedwongen en met 3-1 huiswaarts gestuurd.

Voordaan doelpuntenmaker Mitch Vermeij legt de bal terug voor de keeper van Oss. (foto Guido van der Burg)

De dames speelden afgelopen zater-

dag tegen de nummer 3 uit de com-

petitie VVA uit Amsterdam. Deze 

dames hadden nog een kansje om te 

promoveren. De dames van Salvo 

konden eigenlijk de degradatie niet 

meer ontlopen.

Het werd een erg spannende wed-

strijd met erg veel spelvreugde bij 

de Salvo-dames. Er werd ontspannen 

gespeeld. Waar het vaak misging bij 

de Salvo-dames lukte nu bijna alles, 

goede passing, veel aanvalsdruk en 

een prima verdediging. Wat wel fout 

ging was de setwinst, want de 1e set 

ging met 25-23 naar de tegenstander. 

Het  goede spel zorgde er wel voor 

dat de 2e set ruim werd gewonnen 

met 25-20. Ook in de 3e set begonnen 

de Salvo-dames goed en kwamen snel 

op voorsprong. Door een paar foutjes 

en concentratieverlies kwamen de da-

mes van VVA terug in de wedstrijd en 

pakten de setwinst met 25-23. 

In de 4e set was de koek helemaal op 

en werd er verloren met 25-18. Voor 

zowel VVA als Salvo was de uitslag 

niet gewenst, maar konden beide 

teams terugkijken op een leuke span-

nende wedstrijd. Volgende week spe-

len de Salvo-dames de laatste wed-

strijd tegen Nederhorst en daar gaan 

ze helemaal voor de winst om het sei-

zoen op een juiste maner af te sluiten.  

Salvo dames 2

Om het kampioenschap geheel in 

eigen hand te houden moest Salvo 

met 4-0 winnen van het bezoekende 

Unicornus uit Bunschoten. Het liep 

helaas anders. In de 1e set was er van 

zenuwen en gespannenheid nog wei-

nig sprake en werd de set soeverein 

gewonnen met 25-18. In plaats van 

vertrouwen slopen de zenuwen in 

het team. Dat gaf Unicornus de we-

tenschap dat er iets te halen viel. Het 

team ging beter spelen en Salvo had 

niet de macht om dit te weerstaan. De 

setwinst ging met 22-25 naar de te-

genstander. De 3e set was dramatisch. 

De bezieling was weg en de angst re-

geerde. Volkomen aanvalsloos werd 

de set verloren met 14-25. Gelukkig 

kwam de 4e set de ommekeer. Salvo 

was ten minste gelijkwaardig en wist 

de set te winnen met 25-22. De laatste 

set werd met overmacht gewonnen 

met 15-9. Nu moet Salvo zaterdag 

21 april om 15.30 uur  in Soester-

berg met 4-0 winnen van AGAVS om 

kampioen te kunnen worden. Het is 

niet onmogelijk maar dan moet het 

team anders voor de dag komen dan 

afgelopen wedstrijd.

Dames Salvo degraderen
Na een eenjarig verblijf in de districtsklasse is het eerste team van de Salvodames gedegradeerd naar 

de 1e klasse. Dit niveau was te hoog voor de Salvodames hoewel er weinig wedstrijden waren waarin 

het team geen schijn van kans had. Salvodames 2 maakt het spannender dan gewenst. Door slechts 

met 3-2 te winnen staat het team nu gedeeld bovenaan en moet de laatste wedstrijd van het seizoen 

gewonnen worden met 0-4 om het kampioenschap veilig  te stellen.

SVM controleert gehele 
wedstrijd tegen Waterwijk

SVM speelde tegen het tegen degradatie vechtende Waterwijk 

in Almere een gedegen partij voetbal. Met verzorgd 

combinatiespel werd de tegenstander stevig onder druk gezet. 

Zonder de geblesseerde aanvoerder Kevin van Dronkelaar en met Roy Wij-

man als laatste man hielden de Maartensdijkers de bal goed in de ploeg met 

als resultaat een steeds sterker spelend SVM dat zelf geen kansen weg gaf 

aan Waterwijk. De tactiek van het trainersduo Wout van Dronkelaar en Paul 

van Dijk werkte goed. SVM had in de eerste helft al afstand moeten en kun-

nen nemen via Jeroen Geurtsen, Tom Jansen en Mike de Kok. SVM speelde 

in een te traag tempo en ‘bracht’ de bal te veel. Gaandeweg de eerste helft 

werd SVM gevaarlijker, kreeg ook de kansen, maar vergat te scoren. Een 

magere 0-o ruststand was het gevolg.

In de 2e helft voerde SVM het tempo op en speelde feller. Waterwijk ver-

liest de grip op de wedstrijd en er komen kansen. Roy Wijman gaat weer op 

het middenveld spelen en Ricardo van de Goede speelt een prima verdedi-

gende rol als wisselspeler voor de uitgevallen Diederik Hafkemeijer. Eerst 

mist Tom Jansen nog de kans op de openingstreffer ,maar even later schiet 

Bas van Dijk met een afstandsschot fraai de 0-1 binnen. Het verzet van Wa-

terwijk is daardoor gebroken. Tom Jansen zorgt voor de 2-0.

Met nog 3 inales te gaan doet SVM gewoon mee voor promotie naar de 2e 
klasse. Volgende week staat de kraker thuis tegen De Meern (koploper met 

1 punt voorsprong op SVM) op het programma. De wedstrijd begint om 

15.00 uur.

DOS verliest duel
om derde plek

Het was prima korfbalweer bij de wedstrijd tussen DOS en 

VIKO. De inzet was de derde plek op de ranglijst, welke plek 

beide teams bij aanvang van de wedstrijd met elkaar deelden. 

DOS begon goed en opende de score, maar VIKO maakte al snel gelijk. 

Het bleek een voorbode van een spannend en boeiend duel tussen twee 

teams die gelijkwaardig aan elkaar waren. Zij schotelden een korfbalwed-

strijd van hoog niveau voor aan het publiek dat niet alleen genoot van het 

zonnetje maar ook van de wedstrijd. De eerste helft had DOS duidelijk het 

initiatief en scoorde ook steeds als eerste, maar het lukte niet om afstand te 

nemen van VIKO. Net voor rust pakte DOS voor het eerst een tweepunten 

voorsprong (9-7), maar het was toch VIKO dat nog net voor rust de aanslui-

tingstreffer kon scoren.

Ook na rust was het DOS dat als eerste scoorde, maar VIKO kon toch weer 

aansluiten en gelijkmaken. Vooral de dames van VIKO schoten deze mid-

dag met scherp en via 11-11- pakte nu VIKO voor het eerst in de wedstrijd 

een voorsprong van 11-13. DOS liet zich niet uit het veld slaan en kwam bij 

14-14 weer op gelijke hoogte. Het einde van wedstrijd werd steeds span-

nender, want enkele minuten voor tijd was de stand 15-15. Twee minuten 

voor tijd kreeg VIKO vrij gemakkelijk een vrije bal en dit buitenkansje 

benutte de ploeg uit Vianen heel zorgvuldig. Het lukte DOS niet meer in 

de resterende tijd de verdiende gelijkmaker te produceren, waardoor de 

Westbroekers met lege handen achterbleven. Desondanks kan teruggeke-

ken worden op een goede wedstrijd, waarin een gelijkspel zeker verdiend 

was geweest. 

DOS 2 won ruim met 15-7 van VIKO en is hierdoor opgeklommen naar de 

2e plek op de ranglijst. DOS 2 speelt aanstaande zaterdag een inhaalwed-

strijd tegen Arena om 14.00 uur in Westbroek.

Mooie opbrengst ‘Curves’

voor Voedselbank
De actie die de itness voor vrouwen ‘Curves De Bilt’ vorige maand heeft 
gehouden, voor de Voedselbank in De Bilt, heeft 405 kilo aan levensmid-

delen opgebracht. De Voedselbank in De Bilt die in het Sociaal Warenhuis 

aan de Molenkamp in De Bilt is gevestigd, hoopt vanaf 1 juni aanstaande 

zelfstandig te kunnen draaien. De opbrengst van ‘Curves De Bilt’ is voor 

de Voedselbank een onverwacht en 

buitengewoon resultaat.

De Voedselbank De Bilt zoek nog 

enthousiaste chauffeurs die regelma-

tig de levensmiddelen willen opha-

len. Wie interesse heeft één of meer 

dagen in de week een uurtje voor de 

Voedselbank te willen rijden, kan 

contact opnemen met Jacq Berk van 

de Voedselbank, telefoon: (0346) 

213233.

Jacq Berk, coördinator ven de 

voedselbank De Bilt en Margreet 

Vrieze van Curves De Bilt
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Woe.
18-4 Gevulde parelhoenbout

of
Gamba's

met spinazie en pasta

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-4
Vrij.
20-4
Woe.
25-4

Saté van varkenshaas, 
frietjes en sla

of
Gebakken sardines 

met Portugese salade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
26-4
Vrij.
27-4

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Afgelopen zaterdag 14 april was er in 

den Dolder een provinciale wedstrijd, 

waar ploeg van Asselt met vaste 

chauffeur Van Dijk mee deed op de 

klasse 112 baan. Bij de wedstrijden 

moesten de deelnemers een vracht-

wagen met een brandgevaarlijke stof 

lossen. Terwijl de chauffeur aan het 

lossen was reed er een personenauto 

tegen de tankwagen zodat de vracht-

wagenchauffeur bekneld zat tussen 

de personenauto en de tank. Door de 

klap was de tank lek geslagen, de per-

sonenauto in de brand en de chauffeur 

van de personenauto gewond geraakt. 

Met een linke hoofdwond zakte hij 
bewusteloos in elkaar. De opdracht 

was brand blussen, slachtoffer behan-

delen en daarna de tank dichtmaken 

en het slachtoffer tussen de personen 

auto en de tank bevrijden. Aangezien 

het allemaal wat langer ging duren 

geraakte ook de vrachtwagenchauf-

feur onwel. Na dit alles zo goed mo-

gelijk opgelost te hebben bleek de 

brandweerploeg van Asselt de derde 

prijs te hebben behaald. Dat bleek 

uiteindelijk voldoende voor een vol-

gende ronde op 2 juni a.s.

Brandweerploeg van Asselt
door Henk van de Bunt

De Groenekanse brandweer telt twee wedstrijdploegen, ploeg ‘Groenekan’ en ploeg ‘Van Asselt’.

Bij deze ploeg, zitten maar liefst 4 gebroeders van Asselt en in Maartensdijk is

nog een broer van Asselt aan de brandweer verbonden. 

De Groenekanse brandweerploeg Van Asselt in actie.

Hoewel het maar om zes woningen 

gaat is het een bijzonder project. Het 

is namelijk de eerste keer, sinds de 

samenvoeging van Woningstichting 

Maartensdijk in 2003, dat SSW nieu-

we woningen bouwt in Westbroek. 

Daarnaast is het de eerste keer dat 

SSW de kandidaten kon laten kiezen 

of ze de woning wilde huren of ko-

pen, eigendom neutrale keuze. Alle 

woningen zijn toegewezen aan inwo-

ners van Westbroek. Vier woningen 

zijn verkocht en twee zijn verhuurd.

De woning

De woningen hebben een tuingerich-

te woonkamer en een open keuken. 

Daarnaast zorgen de ruime slaapka-

mers, prima sanitaire voorzieningen 

en de tuin voor veel wooncomfort. De 

woningen zijn voorzien een duurza-

me ventilatieoplossing en de bergin-

gen van de woningen bevinden zich 

tussen de twee woningblokken in.

Nieuwbouw Westbroek opgeleverd
Aan de Holsblokkenweg in Westbroek heeft SSW zes eengezinswoningen voor de inwoners

van Westbroek gebouwd. Begin april 2012 zijn de woningen opgeleverd.

De eerste bewoners krijgen van Ronald Hofstede, opzichter SSW, de sleutel van hun nieuwe huis.

Bomen perron station 
Bilthoven ‘geveld’

De redactie van De Vierklank ontving een e-mailbericht, dat in de nacht 

van zaterdag 14 april op zondag 15 april alle negen grote Acaciabomen op 

het perron van het Bilthovense station door Pro-rail zouden worden gekapt. 

Drie bomen zouden het graven van de tunnel belemmeren, de rest van de 

bomen zou gevaar gaan opleveren voor de bovenleiding! De prachtig uit-

gegroeide beeldbepalende bomen, die jarenlang het station sierden moesten 

wijken. Onze informant voegde daar nog persoonlijk aan toe: ‘En zo wordt 

het Centrum van Bilthoven langzaam wat het vroeger was;  een zandverstui-

ving. Het eens zo groene Bilthoven.

Uiteraard zijn wij na deze nacht poolshoogte gaan nemen naar de daad-

werkelijke uitvoering en de gevolgen van deze gesignaleerde euveldaad; 

met als resultaat foto’s van de rest(-stammen) van deze acacia’s. Hoe ‘toe-

vallig’ is het  over de ‘gevallenen’ het volgende te kunnen lezen op www.

neerlandstuin.nl: ‘de gewone acacia (Robinia pseudoacacia) is het bekendst. 

Deze soort groeit graag op steile hellingen en in losse grond. Gewone acacia 

is dikwijls vanuit de trein te zien, daar waar de spoorbaan diep in het land-

schap is ingegraven’. [HvdB]

Molen De Kraai

Zo zag de molen De Kraai er uit toen de takelwerkzaamheden op 10 april 

voltooid waren. Er hebben zich daarbij geen echte problemen voorgedaan 

vertelde molenbouwer Jan Wilten tevreden. Alle onderdelen die op de grond 

waren vervaardigd bleken ook hoog in de lucht goed te passen op het on-

derstel van de molen. Hij kan nu verder werken aan de voltooiing van het 

project. Op 1 juli hoopt Wilten de molen op te kunnen leveren aan de familie 

Schuurman. [MN]


