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De belangstelling voor de lezing van 
de historica was groot. Maar… moch-
ten er onder het publiek echte kenners 
van de geschiedenis van de gemeente 
aanwezig zijn geweest die een stevig 
robbertje vechten hadden verwacht 
over het beginjaar van De Bilt, dan 
gingen deze teleurgesteld naar huis.  

Vooraf
Aan de lezing van Charlotte Broer 
ging het huishoudelijke gedeelte 
van genoemde ledenvergadering 
vooraf met enkele stevige agen-

dapunten zoals de begroting voor 
2011, afscheid van bestuursleden en 
benoeming van vervangers. Ook het 
agendapunt: Aanvullende werkruimte 
voor de Historische Kring, vergde 
nogal wat tijd. Daardoor begon het 
verhaal over de vroegste geschiede-
nis van de abdij van Sint-Laurens in 
het Oostbroek en het Vrouwenkloos-
ter in De Bilt, rijkelijk laat. En als 
gevolg daarvan resteerde door het 
gevorderde uur weinig ruimte voor 
het stellen van vragen en discussie. In 
een vlot tempo liet de inleidster een 

groot aantal wetenswaardigheden de 
revue passeren. 

Ingevoerd
Voor mensen die min of meer inge-
voerd zijn in deze historische mate-
rie, werd niet zoveel nieuws verteld. 
Dat neemt niet weg dat, mede door 
de talrijke illustraties van de power 
point presentatie, het een boeiend 
avondje werd. Details en hoofdzaken 
rondom het ontstaan van de gemeen-
te vloeiden in elkaar over. Breed 
werd stilgestaan bij de detailvraag of 

het jaar van de oorkonde van 1113 
echt is en of de inhoud geen geweld 
doet aan de waarheid. De aanname 
van de historica was dat sprake is 
van een volledig vals document met 
een waarschijnlijke datering 1142. 
‘In z’n algemeenheid was bij nog 
beschikbare oorkonden vaak sprake 
van afschriften van afschriften van 
afschriften’, aldus Charlotte Broer. 

Mei of maart?
Zo werden ook vraagtekens gezet of 
de viering in De Bilt van Mathilde-
dag wel op 14 maart zou behoren te 
geschieden. Dit zou 14 mei moeten 
zijn. Maar of die ‘feiten’ ons 900-
jarig eeuwfeestje in de war zullen 
schoppen, lijkt niet zo waarschijnlijk. 
Het door de gemeente aanvaardde 
officiële stuk, beargumenteert het 
900-jarig eeuwfeest in 2013. Dat stuk 
stelt onder meer dat 1113 een keuze 
is, een historisch en symbolisch punt 
in de tijd. Als basis voor de vertrek-
punten werd daarbij o.a. gesteld dat 
bij de wordingsgeschiedenis van elke 
stad of dorp is nooit sprake of kan 
sprake zijn van één vast moment. Het 
ontstaan strekt zich altijd uit over een 
reeks van jaren. Daarnaast werd bij 
het officiële gemeentelijke stuk uit-
gegaan van het bewezen bestaan van 
het klooster Oostbroek en nog steeds 
tastbare sporen in het landschap en 
de waarde daarvan tot op dit moment. 

Ook de toekenning van koninklijke 
schenkingsoorkonden en aktes van 
ontginningsconcessies speelden voor 
de keuzebepaling op 1113 als begin-
jaar een meer of minder beduiden-
de rol. Die keuze stoelde ook op 
het gegeven dat de gehele huidige 
gemeente daarbij diende te worden 
betrokken. Daarbij werd bijvoorbeeld 
verwezen naar een door de vakhisto-
rici onomstreden rechtshandeling in 
1085. Het in de voormalige gemeente 
Maartensdijk gelegen Achttienhoven 
kreeg toen rechtsmacht en belas-
tingheffing. ‘Toen kreeg het kapittel 
van de Utrechtse St. Jan dat van de 
bisschop ter ontginning in bezit en 
bestuur’.
 
Kuisheid en grote rijkdom
Op boeiende wijze werd de meer tast-
bare betekenis uit de doeken gedaan 
van het kloosterleven in de 11de en 
de 12de eeuw en de rol van vrou-
wen daarbij. Afzondering, afwending 
van de wereld, armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid waren van eminent 
belang. Het kloosterbestaan was sterk 
gericht op gebed voor het eigen zie-
lenheil. 
Gelijktijdig was sprake van enorme 
abdijen en rijkdom bij de kerken. Ook 
om deze reden was er al met al zeker, 
dankzij de inleidster sprake van een 
bijzonder boeiende maar ook zeker 
geslaagde avond.

Eindelijk is de 1e Brandenburgerweg weer toegankelijk na uitgebreide 
rioleringswerkzaamheden en een flinke facelift. Vorige week woensdag 13 
april bracht een grote machine het laatste asfalt aan. Bewoners zijn opge-
lucht: na zes maanden overlast wonen ze nu aan een prachtige weg met aan 
beide kanten brede fietspaden. [LvD]

Historica Charlotte Broer over de 
wordingsgeschiedenis van De Bilt

door Henk van de Bunt

‘En toch vieren we in het jaar 2013 ons feestje rond het 900 jarig bestaan van onze gemeente’. 
Dat waren de veelzeggende slotwoorden van de voorzitter van de Historische Kring D’Oude School 
Leo van Vlodorp richting Charlotte Broer aan het eind van haar inleiding op woensdag 13 april jl. 

tijdens de ledenvergadering van het Biltse historische gilde.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

DUURZAAM VERBOUWEN

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

1e Brandeburgerweg 
weer open

Historica Charlotte Broer en Leo van Vlodorp  
Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12



Ronde Tafel tweede Paasdag

Niet meer alleen uit eten! Ga heerlijk 
eten in het restaurant ‘Maertens-
hoek’ in Dijckstate. Normaal iedere 
laatste zondagavond van de maand is 
de Ronde Tafel gedekt. Deze maand 
op tweede Paasdag, dus maandag 
25 april. Voor € 10,- heeft u een 
heerlijk diner. Schuif gezellig aan 
om met elkaar een heerlijke maaltijd 
te nuttigen tussen 17.00-18.30 uur. 
Aanmelden hoeft niet, maar is wel 
gewenst: 0346-217323.

Amnesty op de bres voor  
Roma in Servië

Amnesty International staat op 
23 april met een stand en Amne-
styartikelen op het Maertensplein 
in Maartensdijk. Op 21 mei staat 
Amnesty International op de Kwin-
kelier in Bilthoven.
Amnesty voert actie tegen gedwon-
gen huisuitzettingen van Roma in 
Servië. De mensen krijgen geen 
alternatieve huisvesting of com-
pensatie aangeboden en staan dan 
op straat. 

Soefi-bijeenkomst
 
Op zondag 24 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘Leerlingschap’.
 Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.

Paaszangdienst in  
Lage Vuursche

Op Tweede Paasdag is er in Lage 
Vuursche een Paaszangdienst om 
10.00 uur in de Ned. Herv. Kerk 
aan de Hoge Vuurseweg. Met 
medewerking van het kinderkoor 
‘Grace’ uit Hilversum worden (de 
bekende) Paasliederen gezongen. 
De Paasmeditatie word verzorgd 
door ds. L. van Nieuwpoort uit 
Amersfoort. De kerk is open om 
half tien. Er is ruime parkeergele-
genheid. 

Oecumenische dienst in de  
OLVkerk

Traditiegetrouw wordt er op 2e 
Paasdag weer een oecumenische 
dienst gehouden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Gregoriuslaan 
in Bilthoven. De dienst begint om 
10.00 uur met als thema ‘Leven met 
de Opgestane’. Voorgangers zijn 
pastor Gerard Oostvogel o.p. en ds. 
Piet Steegman, terwijl de muzikale 
medewerking wordt verzorgd door 
Arie van Viegen, piano en orgel en 
Gerard Koning, trompet. 

Mandala tekenen voor beginners

Op woensdag 27 april van 10.00 
tot 12.00 uur is er ‘Mandala teke-
nen’ voor beginners in Buurthuis 
’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. 
Asserweg 2 in De Bilt.
Het is een vrije inloop, vooraf aan-
melden is dus niet nodig. Voor 
1,50 euro inclusief materiaal kunt 
u meedoen. Indien mogelijk een 
passer, geodriehoek, liniaal en 
gum meenemen. Vragen; bel 030-
2201702.

Logeerkoffertje in de bibliotheek

Krijgt u in de meivakantie een 
logeetje in de leeftijd tot zeven jaar 
of gaat uw kind zelf misschien uit 
logeren? Kom dan naar bibliotheek 
Bilthoven en leen een logeerkoffer-
tje. Voor slechts € 2,50 mag u het 
logeerkoffertje 3 weken lenen.
De koffertjes zijn speciaal voor 
logeetjes tot zeven jaar. Kleinkind, 
neefje, nichtje en natuurlijk ook 
voor kinderen die gaan logeren. 
Met een logeerkoffertje van de 
bibliotheek geniet u samen van het 
mooiste uit de bieb. Kijk voor alle 
actuele informatie op www.biblio-
theekdebilt.nl

Gewijzigde openingstijden  
bibliotheek

Rond het paasweekend hanteren de 
Openbare Bibliotheken gemeente 
De Bilt andere openingstijden. Op 
vrijdag 22 april (Goede Vrijdag) 
sluiten de bibliotheken eerder: de 
bibliotheek in Bilthoven gaat dicht 
om 17.30 uur, de bibliotheek in 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

21/4 • 19.30u - Ds. P.L. Wansink
22/4 • 19.30u - Mw. ds. B.L. Bos

23/4 • 22.00u - Mw. ds. B.L. Bos en Ds. P.L. 
Wansink

24/4 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos en Ds. P.L. 
Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/4 • 14.30u - Ds. W.C. Meeuse
22/4 • 19.30u - Ds.  W.C. Meeuse

24/4 • 9.00u - Zingen voor de dienst
24/4 • 9.15u - Ds. W.C. Meeuse

24/4 • 18.30u - Ds.  W.C. Meeuse
25/4 • 9.00u - Ds.  R.W. de Koeijer, Putten

Pr. Gem. Julianakerk
21/4 • 18.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/4 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap ‘De Koperwiek’
24/4 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/4 • 19.30u - Pastor F. Zwarts

22/4 • 15.00u - Mevr. J. Mourits en mevr. A. 
Veldhuis

22/4 • 19.30u - Dhr. J. Ham en dhr. H. Nauta
23/4 • 22.30u - Pastor F. Zwarts 

24/4 • 10.00u - Mevrouw A. Veldhuis en dhr. 
J. Ham

24/4 • 12.00u - Pastor F. Zwarts
25/4 • 10.00u - Pater G. Oostvogel en ds. P. 

Steegman
27/4 • 10.00u - Oecumenische paasviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

22/4 • 18.30 - Ds. W. Scherff, Spakenburg 
(Amandelboom)

22/4 • 19.30 - Ds. G. Roorda, Zeist
24/4 • 9.30 - Ds. T.H. v.d. Kamp, Nieuwegein 

(Schakel)
24/4 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/4 • 19.30u - Ds. G.J. Codée

21/4 • 19.30u - Ouderling E. v.d. Velde
22/4 • 19.30u - Ds. G.J. Codée Viering Heilig 

Avondmaal
23/4 • 19.30u - Kandidaat L. Aangeenbrug 

24/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
24/4 • 19.00u - Ds. G.J. Codée, Zangdienst

25/4 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/4 • 22.00u - Ds. G.M. Landman
24/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman
22/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman
24/4 • 10.30u - Da. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
21/4 • 19.30u - Eucharistieviering

22/4 • 15.00u - Oecumenische meditatie
22/4 • 19.30u - lezingendienst en kruisverering

23/4 • 22.00u - Eucharistieviering
24/4 • 10.30u - Eucharistieviering
25/4 • 10.30u - Eucharistieviering
26/4 • 10.00u - Eucharistieviering
27/4 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
22/4 • 19.30u - Goede Vrijdag viering
24/4 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

21/4 • 19.00u - Ds. P. Pannekoek, Odijk
22/4 • 19.00u - Ds. P. Pannekoek, Odijk
24/4 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
22/4 • 19.30u - Kand. G.A. van Ginkel, M'dijk
24/4 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, M'dijk

24/4 • 18.30u - Ds. H. Roseboom, Kesteren
25/4 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, M'dijk

Herst. Herv. Kerk
22/4 • 19.30u - Dhr. C.M. Klok

24/4 • 10.30  en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk
25/4 • 10.00u - Dhr. C.M. Klok
Onderwegkerkje Blauwkapel

24/4 • 9.30 en 10.30u - Pastor B. van Empel
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
22/4 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
24/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 

24/4 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer, Veenendaal
25/4 • 10.00u - Ds. L. van Nieuwpoort, A'foort 

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

21/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema
22/4 • 9.30u - Mevr. Alice van Halsema-Soest

23/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema
24/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
23/4 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
24/4 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/4 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga, 
24/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
22/4 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
24/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

24/4 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw, Kockengen
25/4 • 10.00u - dienst door de jeugd

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 23 april wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier tijdig aan 
de weg te zetten.

Maartensdijk om 16.30 uur. Op 
maandag 25 april (2e paasdag) zijn 
beide bibliotheken de gehele dag 
gesloten.

Watch the Lam!

In de Goede Vrijdag-dienst op 22 
april a.s. staat de Volle Evangelie 
Gemeente (VEG) stil bij ‘Christus 
het Lam’. Tijdens deze Goede Vrij-
dagdienst is er ook viering van het 
Heilig Avondmaal. U bent van harte 
uitgenodigd voor deze dienst bij de 
VEG de Bilt aan de Nieuwstraat 47 
om 19.30 uur. Voor informatie kunt 
bellen naar 030 6960667 of kijk op 
website www.vegdebilt.net
 
Op zondag 24 april (Eerste Paas-
dag) is er om 10.00 uur een fees-
telijke Paasdienst bij de VEG de 
Bilt aan de Nieuwstraat 47. Deze 
gezinsdienst o.l.v.. Dhr. Adri van 
der Mast is toegankelijk voor jong 
en oud. Het thema is ‘Zie het Lam 
Gods’. Na afloop is iedereen van 
harte uitgenodigd nog een kopje 
koffie of thee te blijven drinken en 

is er gelegenheid voor een gesprek. 
Aansluitend bent u van harte wel-
kom voor de paaslunch. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 030 
6960667 of kijk op website www.
vegdebilt.net

Lezing over Herziene  
Statenvertaling

Op dinsdag 26 april om 20.00 uur 
wordt in de Zuiderkapel een twee-
tal inleidingen gehouden over de 
Herziene Statenvertaling. Inleiders 
zijn de heren dr. P. Wansink en ds.ir. 
W.C. Meeuse, beiden predikant in 
de Protestantse Gemeente Biltho-
ven i.o.
De Herziene Statenvertaling is eind 
vorig jaar verschenen en is een 
poging om de taal van de Staten-
vertaling uit 1637 te moderniseren. 
Veel kerken en gemeenten overwe-
gen haar in hun erediensten in te 
voeren. De Zuiderkapel ligt aan de 
Boslaan 3 in Bilthoven. Deze bij-
eenkomst staat onder auspiciën van 
de Commissie Leren van de PGB. 
De toegang is vrij.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

De MEEbus staat, woensdag 27 april van 10.00 tot 12.00 uur op  het Win-
kelcentrum in Maartensdijk. Iedereen met een beperking, handicap of chroni-
sche ziekte kan in de MEE bus terecht voor informatie en advies. Een gratis 
gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in de buurt. U 
kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbeste-
ding, wonen of dagbesteding. 
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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

Dat	geldt	uiteraard	niet	voor	alle	ker-
ken.	 Voor	 de	 Protestantse	 Gemeente	
Bilthoven	 is	 het	 uitbeelden	 van	 de	
kruisweg	 echter	 nieuw,	 want	 in	 de	
stille	 week	 voor	 Pasen	 zijn	 dit	 jaar	
voor	 het	 eerst	 de	 vijftien	 verschil-
lende	 staties	 in	 de	 Noorderkerk	 aan	
de	 Laurilliardlaan	 te	 volgen.	 Met	
opzet	 wordt	 gezegd	 ‘volgen’	 en	 niet	
‘bezichtigen’,	 want	 het	 is	 de	 bedoe-
ling	 om	 bij	 iedere	 statie	 even	 stil	 te	
staan	en	te	vertoeven	en	na	te	denken	
bij	 en	over	wat	 zoveel	 eeuwen	gele-
den	is	gebeurd’.

Kruisweg
Bram	van	Blooijs	 is	één	van	de	der-
tien	 amateurschilders,	 die	 een	 statie	
voor	 zijn	 rekening	 nam:	 ‘De	 kruis-
weg	stamt	uit	de	 late	middeleeuwen.	
In	Jeruzalem	bezochten	en	bezoeken	
pelgrims	de	Via	Dolorosa	en	medite-
ren	 en	 bidden	 bij	 de	 plaatsen	 waar-

langs	 volgens	 de	 overleveringen	 de	
lijdensweg	 van	 Jezus	 heeft	 gevoerd.	
De	(Rooms)	katholieke	gewoonte	om	
op	Goede	Vrijdag	de	kruisweg	te	vol-
gen	kent	een	lange	traditie.	In	de	14e	
eeuw	 zorgden	 met	 name	 de	 francis-
canen	ervoor	dat	er	overal	in	Europa	
kruiswegen	 kwamen.	 Veelal	 waren	
ze	 te	 vinden	 in	 de	 open	 lucht	 zodat	
veel	 gelovigen	 konden	 deelnemen	
aan	 deze	 volksdevotie,	 Met	 de	 beel-
denstorm	van	1566	zijn	veel	beelden	
en	 religieuze	 kostbaarheden	 vernield	
met	de	bedoeling	de	kerk	te	zuiveren	
en	 geschikt	 te	 maken	 voor	 de	 pro-
testantse	eredienst.	Het	 resultaat	was	
dat	 er	 kale	 en	kunstloze	protestantse	
kerken	overbleven’.

19e eeuw
In	de	19e	eeuw	kwam	op	grote	schaal	
het	 vervaardigen	 en	 uitbeelden	 van	
kruiswegen	 weer	 op	 gang,	 vaak	 als	

deel	 van	 het	 interieur	 van	 een	 kerk	
en	vaak	ook	op	een	zeer	 traditionele	
maar	 weinig	 artistieke	 wijze.	 Pas	 in	
de	20ste	eeuw	begonnen	kunstenaars	
de	 kruisweg	 vrijer	 te	 interpreteren.	
Niet	 alleen	 in	 schilderijen	 maar	 ook	
in	 beeldhouwwerken,	 glas-lood-
ramen,	 houtsnijwerk,	 en	 vele	 andere	
materialen.	Veel	kerken	kregen	daar-
door	 weer	 een	 ander	 aantrekkelijker	
aanzicht.	Niet	alleen	in	de	kunst	zijn	
we	ons	ervan	bewust	geworden	dat	de	
kruisweg,	hoe	belangrijk	ook,	slechts	
een	 klein	 gedeelte	 is	 van	 de	 lange	
weg	die	Jezus	is	gegaan.

Schilders
Dertien	 amateurschilders	 hebben	 in	
de	 afgelopen	 weken	 geprobeerd	 een	
halteplaats	 op	 de	 kruisweg	 uit	 te	
beelden.	 Ter	 bezichtiging,	 ter	 over-
denking,	 ter	 verduidelijking	 van	 het	
lijdensverhaal	 voor	 kinderen	 en	 vol-

wassenen.	 In	 de	 Noorderkerk	 aan	
de	Laurilliardlaaan	 in	Bilthoven	 zijn	
deze	 staties	 te	 volgen	 in	 de	 stille	
week	voor	Pasen,	(ook	wel	de	goede	
week	genoemd).	Dat	kan	op	de	Stille	
zaterdag	 van	 11.00	 uur	 tot	 15.00	

uur	 maar	 ook	 rond	 de	 kerkdiensten	
die	 op	 maandag,	 dinsdag	 ,	 woens-
dag,	 donderdag	 en	 (goede)	 vrijdag	
om19.30	uur	beginnen.	Op	de	(stille)	
zaterdag	 begint	 de	 Paasnachtdienst		
om	22.00	uur.

Bram van Blooijs en Ria Verhoef bij enkele van de kruiswegstaties in de 
Noorderkerk in Bilthoven.

Kruiswegstaties in de Noorderkerk in 
Bilthoven

door Henk van de Bunt

Niet helemaal ten onrechte zou je verwachten dat kruiswegstaties in de zogenaamde  
veertigdagentijd voor Pasen alleen maar in Rooms Katholieke kerken te vinden zouden zijn.

Niets is echter minder waar. Ook in de protestantse kerken heeft de kruisweg,  
die Jezus zo'n 2000 jaar geleden heeft afgelegd, zijn weg gevonden.

Na	 aankomst	 in	 Ameide	 werden	 zij	
door	 eigenaar	 Gerrit	 de	 Boom	 wel-
kom	 geheten	 in	 zijn	 eetcafé-restau-
rant	 ’t	 Wapen	 van	 Ameide.	 Aldaar	
werd	 koffie	 met	 gebak	 geserveerd,	
waarna	 het	 tijd	 werd	 voor	 de	 show	
van	 Gerrit.	 De	 Zonnebloem-gasten	
zijn	in	de	tussentijd	echter	al	uitvoe-
rig	 gadegeslagen	 door	 drie	 tamme	
uilen	…

Gerrit	 is	 een	 fervent	 uilenliefheb-
ber	 en	 wil	 zijn	 passie	 liefst	 delen	
met	zoveel	mogelijk	mensen.	 In	zijn	
restaurant	 zitten	 drie	 prachtige	 uilen	
geduldig	 te	 wachten,	 wetende	 dat	
zij	 acte	 de	 présence	 moeten	 geven.	
Maar	voordat	dit	 zover	 is	geeft	Ger-
rit	uitvoerig	tekst	en	uitleg	over	deze	
interessante	vogels.	

Kiezen
Bekomen	van	deze	unieke	indrukken	
is	 het	 al	 snel	 tijd	 voor	 de	 lunch	met	
soep.	Liefhebbers	trekken	daarna	het	
dorp	Ameide	in	voor	een	wandelinge-
tje.	De	één	alleen,	de	ander	begeleid	
door	 een	 vrijwilliger.	 Weer	 anderen	
houden	het	voor	gezien	en	kiezen	er	
voor	achter	te	blijven	in	’t	Wapen	van	
Ameide,	 nuttigen	 daar	 nog	 een	 kop	
koffie.	De	tijd	vliegt	en	ook	nog	een	
bezoek	brengen	aan	de	geitenmelkerij	
van	 de	 familie	 Bikker	 te	 Hoogblok-
land	zit	er	helaas	niet	meer	in.	

Besloten	 wordt	 te	 kiezen	 voor	 de	
rondrit	door	de	Alblasserwaard	onder	
leiding	van	een	gids.	Aan	al	het	moois	
komt	 dan	 toch	 weer	 een	 eind.	 Rond	
de	klok	van	half	vijf	worden	de	gas-
ten	 weer	 afgeleverd	 in	 Weltevreden,	
Bremhorst	en	Schutsmantel,	wetende	
dat	 dit	 niet	 het	 laatste	 uitje	 met	 De	
Zonnebloem	zal	zijn.

Speciale	 dank	 gaat	 dit	 keer,	 naast	
de	 vrijwilligers	 en	 chauffeurs,	 uit	
naar	 het	 verzekeringsconcern	 ASR	
te	 Rijnsweerd.	 Binnen	 ASR	 zetelt	
de	ASR	 Foundation	 die	 onder	 meer	
goede	 doelen	 steunt.	 Zij	 hebben	 een	
financiële	 donatie	 gedaan	 aan	 de	
Zonnebloem,	afdeling	De	Bilt/Biltho-
ven.	Mede	hierdoor	kon	het	uitstapje	

Alblasserwaard	 tot	 stand	 komen.	 De	
ASR	 Foundation	 heeft	 nog	 meer	 in	
petto	 voor	 gasten	 van	 De	 Zonne-
bloem.	
Binnen	 afzienbare	 tijd	 zal	 hier	 con-
crete	 invulling	 aan	 gegeven	 worden.	
U	leest	daarover	te	zijner	tijd	natuur-
lijk	meer.

Klaas Jan Rem

Uilen voor gasten Zonnebloem 
Zaterdag 16 april jl. was een geslaagde dag voor 38 gasten van de Zonnebloem. Zij gaven gehoor aan de 

uitnodiging van Team Activiteiten voor een gezellige dag in Ameide. Negen vrijwilligers begeleidden  
de gasten die zich verzamelden bij de tehuizen Schutsmantel, Bremhorst en Weltevreden.

Na aankomst in Ameide werden de deelnemers o.a. welkom geheten door 
tamme uilen.

Voorjaarsmarkt Emmaüs
Tijdens	de	voorjaarsmarkt	bij	Emmaüs	Bilthoven	kon	je	zo	ongeveer	over	
de	hoofden	lopen.	Mensen	uit	de	hele	regio	Utrecht	kwamen	op	de	koopjes	
af.	Ineens	was	de	ruimte,	die	een	paar	dagen	daarvoor	nog	een	troosteloze,	
lege	 aanblik	 bood	 met	 versleten,	 weinig	 interessante	 spulletjes,	 gevuld	
met	prachtig	antiek	en	verlokkelijke	curiosa.	De	Emmaüs	spaart	dan	ook	
de	betere	waar	op,	speciaal	voor	de	voorjaarsmarkt.	De	opbrengst	van	de	
markt	op	16	april	gaat	naar	het	goede	doel:	de	Stichting	Thomas	Bouwpro-
jecten,	die	gelden	in	Nederland	werft	om	in	het	zuiden	van	India	scholen	
en	internaten	te	bouwen	voor	kansarme	kinderen,	vooral	op	het	platteland.	
‘Wij	 hebben	 al	 bijna	 twintig	 jaar	 een	warme	 relatie	met	Emmaüs’,	 aldus	
architect	 en	 projectleider	 Hans	 Schiebroek,	 die	 de	 schoolgebouwen	 ont-
werpt.	Het	 geld	komt	 echt	 terecht	 op	de	plaats	waarvoor	 het	 bestemd	 is,	
verzekert	hij.	‘Het	contact	loopt	via	een	Indiase	katholieke	congregatie	en	
twee	keer	per	jaar	controleert	een	van	de	twee	projectleiders	de	voortgang	
en	de	kwaliteit	van	de	uitvoering	van	de	bouwprojecten.’	De	opbrengst	van	
de	Voorjaarsmarkt	 is	bestemd	voor	 een	van	de	 schoolgebouwen.	Zie	ook	
www.thomasbouwprojecten.nl	[LvD]

Het was druk tijdens de voorjaarsmarkt bij Emmaüs.

Voetverzorging voor 
Stichting ‘Help Mabel’

Saniya	Voetverzorging	geeft	op	30	april	van	9.00	 tot	12.00	uur	Hot/Cold	
Stone	Massage	of	cosmetische	Shiatsu	Massage.Gedurende	de	kindermarkt	
zal	 dit	 plaatsvinden	 op	 het	 Maertensplein	 te	 Maartensdijk	 (voor	 de	 kap-
perszaak	van	Hans	Stevens	half	zittend	op	een	comfortabele	massagetafel.
De	kosten	à	€	10,00	zullen	volledig	ten	goede	komen	aan	de	Stichting	‘Help	
Mabel’.	 Inschrijving	geschiedt	 ter	plaatse	en	de	behandeling	zal	max.	15	
minuten	duren.	Kleedtip:	rok	of	korte	broek	is	gewenst.



VOORDEEL HELE WEEK

LEKKERE NOOTJES

Nieuw-Zeelandse 
lamsbout zonder been 

Filetrollade

Kipdij-saté

Biefstukspies 
gemarineerde biefstuk

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOERENKAAS 
CUM LAUDE

500
gram 4.98 500

gram 5.98

Luxe cranberry-
notenmix 

500
gram 9.98

500
gram 5.98

500
gram 6.98

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 april
t/m woensdag 27 april

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Aspergebeenham van ‘t huis 

Gebraden entrecôte

Katenspek

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Filet Americain

Carpacciosalade

Eiersalade
3x 100
gram 4.49

3x 100
gram 4.49

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

•  Op Goede Vrijdag zijn we open 
tot 18 uur.

•  Vrijdag 29 april i.v.m. bruiloft 
van onze zus en medewerkster 
open tot 17 uur.

•  Zaterdag 30 april zijn we i.v.m. 
Koninginnedag gesloten. 

Genomineerde boerenkaas 

van ’t jaar!

Voor uw paasbrunch!

500
gram 8.98

200
gram 3.25

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

Gratis geschild!!!

Vers geperste

Sinaasappelsap
Fles 500 ml

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

1,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse

Pluksla
150 gram

Vers gewassen 

Spinazie _______ ZAK 300 GRAM  0,69
vers gesneden

Meloenmix 
__________________________ VOLLE BAK 0,99

Asperge-schotel 
___________________100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

DINSDAG 26 APRIL 

EN WOENSDAG 27 APRIL

Speciaal voor de PASEN 
• Asperge maaltijden
• Asperge soep
• Asperge voorgerecht 
     met zalm
• Verse advocaat
• Advocaat toetjes
      en nog veel meer!!!

Voor de PASEN
Volop hollandse Asperges, 

Hollandse 

AARDBEIEN en PRIMEURS 

Voor de BRUNCH volop verse 

SALADES en SMOOTHIES

Hollandse

Tros tomaten
500 gram

0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
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advertentie

‘In	het	coalitieakkoord	is	opgenomen	
dat	 de	 provincie	 extra	 geld	 en	 aan-
dacht	 gaat	 geven	 aan	 de	 inpassing	
van	de	mobiliteit	in	de	kernen.	Groe-
nekan,	Maartensdijk	en	Hollandsche	
Rading	 zijn	 in	 het	 akkoord	 op	 aan-
dringen	 van	 D66	 speciaal	 genoemd	
als	plaatsen	waar	 iets	met	 schermen	
en	 geluidsoverlast	 moet	 gebeuren.	
Het	 bedrijventerreinenbeleid	 wordt	
voortgezet,	dus	herontwikkeling	van	
bestaande	 terreinen	 in	 plaats	 van	
nieuwe	 aan	 te	 leggen.	 Wat	 natuur	
betreft	hebben	we	ingestemd	met	het	
Akkoord	 van	 Utrecht.	 Daarin	 zijn	
afspraken	gemaakt	over	wat	we	nog	
zeker	willen	gaan	doen	aan	het	ont-
wikkelen	 van	 nieuwe	 natuur	 voor	
de	ecologische	hoofdstructuur.	Afge-
sproken	is	dat	we	extra	geld	beschik-
baar	 gaan	 stellen	 om	 dat	 mogelijk	
te	 maken.	 Voorwaarde	 is	 wel	 dat	
ook	 het	 Rijk	 bijdraagt.	 We	 hebben	
verder	 afspraken	 gemaakt	 over	 de	
aanleg	van	nog	drie	ecoducten.	Over	
en	weer	 zijn	we	 zo	 tot	 een	 akkoord	
gekomen’,	vertelt	De	Vries.

Onderhandelingen
‘We	 hebben	 drie	 weken	 heel	 inten-
sief	 met	 elkaar	 onderhandeld.	 Alle	
kandidaat-gedeputeerden	 zaten	 aan	
de	 onderhandelingstafel.	 Dat	 schept	
een	 band.	 Je	 leert	 elkaar	 goed	 ken-
nen	 en	weet	wat	 je	 aan	 elkaar	 hebt.	
De	 Vries	 vindt	 dat	 Kamminga	 het	
heel	goed	heeft	gedaan	als	 informa-
teur.	 ‘Hij	 was	 niet	 dwingend	 in	 het	
proces,	 maar	 begeleidde	 het	 meer	
als	 een	 scheidsrechter	 en	 dat	 vond	
ik	erg	prettig.	We	hebben	als	onder-
handelaars	 daarom	 eigenlijk	 meer	
met	 elkaar	 gesproken.	 Dat	 de	 PvdA	
niet	meedeed	maakte	het	wel	 lastig,	
want	 die	 partij	 heeft	 na	 de	VVD	de	
grootste	 fractie	 in	 de	 Staten.	 Het	
CDA	 heeft	 flink	 verloren	 en	 ging	
van	 elf	 naar	 zes	 zetels.	 Maar	 het	
was	 voor	 ons	 duidelijk	 dat	 in	 de	
verhoudingen	zoals	ze	politiek	lagen	
de	VVD	met	het	CDA	verder	wilde.	
Als	 ik	 kijk	 wat	 Bart	 Krol	 (CDA)	
de	 afgelopen	 periode	 heeft	 gedaan,	
konden	we	daar	goed	mee	leven.	Hij	
heeft	 een	goed	beleid	op	het	 gebied	

van	 ruimtelijke	 ordening,	 natuur	 en	
landschap	 gevoerd.	Als	 D66	 wilden	
wij	 een	 brede	 coalitie.	 We	 hebben	
daarom	al	gauw	ingezet	op	een	coa-
litie	met	GroenLinks,	D66,	CDA	en	
VVD.	 Samen	 met	 GroenLinks	 heb-
ben	 we	 heel	 goed	 oppositie	 kunnen	
voeren	en	we	deelden	veel	ideeën	en	
belangen.	Er	 is	 nog	 even	 gesproken	
over	 de	 ChristenUnie	 in	 plaats	 van	
GroenLinks,	maar	die	partij	was	van	
vier	 naar	 twee	 zetels	 teruggegaan.	
Met	hen	erbij	had	 je	maar	 een	zetel	
meerderheid	 in	 de	 Staten	 gehad	 en	
dat	vond	ikzelf	risicovol.	In	dat	geval	
krijg	je	ook	het	beeld	dat	je	als	D66	
aanschuift	bij	een	bestaande	coalitie.	
Ik	 vond	 het	 verfrissender	 om	 het	
samen	met	GroenLinks	te	doen.’			

Kerntaken
Heel	 belangrijk	 voor	 D66	 was	 de	
focus	 op	 de	 vijf	 kerntaken	 van	 de	
provincie.	 Dat	 zijn	 wonen,	 werken,	
kennis,	 duurzaamheid	 en	 kwaliteit	
van	de	overheid.	‘We	moeten	als	pro-
vincie	doen	waar	we	voor	zijn	en	wat	
we	goed	doen.	In	het	coalitieakkoord	
is	 dat	 heel	 sterk	 teruggekomen.	 We	
hebben	benoemd	wat	we	de	komen-
de	 vier	 jaar	 gaan	 afbouwen.	 Daar-
naast	 hebben	 we	 aangegeven	 waar	
we	 extra	 op	 willen	 inzetten,	 omdat	
daar	 het	 belang	 van	 de	 provincie	
het	 grootst	 is	 en	 we	 het	 meest	 voor	
de	 mensen	 kunnen	 betekenen.	 We	
waren	het	 snel	 eens	over	de	nieuwe	
stijl	 van	 besturen.	 Dus	 de	 manier	
waarop	we	als	provincie	naar	buiten	
willen	 treden	 op	 die	 kerntaken.	 De	
meeste	 tijd	hebben	we	genomen	om	
het	verhaal	over	natuur	en	mobiliteit	
te	formuleren.’	

Portefeuille
Ralph	 de	 Vries	 heeft	 in	 zijn	 por-
tefeuille:	 Wonen	 en	 Binnenstedelij-
ke	 Vernieuwing,	 Water	 en	 Bodem,	
Milieu	en	Handhaving,	ICT	en	Euro-
pa.	 Dat	 laatste	 vindt	 hij	 erg	 leuk,	

vooral	 omdat	Europa	 in	 al	 zijn	 por-
tefeuilles	 een	 rol	 speelt.	 ‘Als	 we	
bijvoorbeeld	over	water	praten,	heb-
ben	we	het	over	Europese	richtlijnen	
en	hoe	we	daar	 in	de	provincie	mee	
omgaan.	 Bij	 de	 ICT	 gaat	 het	 met	
name	 over	 een	 nieuwe	 manier	 van	
omgaan	 met	 en	 het	 betrekken	 van	
burgers	bij	 informatieverstrekkingen	
Het	 is	 een	 brede	 portefeuille,	 maar	
wel	 erg	 gefocust	 op	 de	 ruimtelijke	
aspecten	 waar	 we	 als	 provincie	 een	
belangrijke	 kerntaak	 hebben.	 Ik	 ben	
blij	 dat	 we	 deze	 portefeuille	 uit	 het	
vuur	gesleept	hebben.’

Jeugdzorg
Doordat	de	provincie	zich	gaat	rich-
ten	op	de	kerntaken,	moet	een	aantal	
taken	afgebouwd	worden.	Dat	betreft	
onder	 andere	 de	 Jeugdzorg,	 die	 op	
termijn	 naar	 gemeenten	 moet	 gaan.	
‘Vanuit	 de	 coalitie	 is	 gezegd	dat	 dit	
op	een	heel	zorgvuldige	manier	moet	
gebeuren,	 zodat	 niet	 het	 kind	 de	
rekening	 betaalt	 van	 de	 bestuurlijke	
overdracht	 van	 het	 dossier	 Jeugd-
zorg.’	Een	andere	af	 te	bouwen	taak	
betreft	 de	 podiumkunsten.	 ‘Wij	wil-
len	wel	doorgaan	met	het	subsidiëren	
van	 cultuurhistorisch	 erfgoed.	 Daar	
zijn	 we	 als	 provincie	 ruimtelijk	 bij	
betrokken.’	De	Vries	noemt	als	voor-
beeld	 de	 Nieuwe	 Hollandse	 Water-
linie	 en	 de	Limes,	 de	 grens	 van	 het	
Romeinse	Rijk,	die	in	deze	omgeving	
heel	 herkenbaar	 is.	 ‘Het	 subsidiëren	
van	allerlei	podiumkunsten	en	gezel-
schappen	 doen	 we	 niet	 meer.	 Nu	
geven	 het	 Rijk,	 de	 provincie	 en	 de	
gemeente	daar	allemaal	geld	aan.	Wij	
vinden	dat	geen	taak	van	de	provin-
cie	en	gaan	dat	in	vier	jaar	afbouwen,	
dus	 elk	 jaar	 vijfentwintig	 procent	
minder.	 Gezelschappen	 krijgen	 dus	
wel	de	gelegenheid	op	zoek	 te	gaan	
naar	 andere	middelen	om	 te	kunnen	
blijven	voortbestaan.’

Lokale zaken
Ralph	de	Vries	denkt	dat	hij	met	wat	
in	het	coalitieakkoord	is	bereikt	veel	
kan	 betekenen	 voor	 lokale	 zaken.	
‘Als	 provincie	 onderhandel	 je	 veel	
met	Den	Haag,	bijvoorbeeld	over	de	
mobiliteit,	maar	ik	wil	zeker	ook	met	
de	gemeentebesturen	in	de	omgeving	
en	 met	 name	 De	 Bilt	 gaan	 praten	

over	 de	 woningbouwopgave	 en	 de	
inpassing	 van	 snelwegen	 rond	 de	
kernen	langs	de	A27.	Daar	zie	ik	heel	
interessante	 kansen	 en	 mogelijkhe-
den.	We	kennen	elkaar	al	veel	langer	
en	nu	kom	ik	in	een	positie	waarin	ik	
ook	nog	iets	voor	ze	kan	betekenen.’	
De	Vries	is	van	plan	veelvuldig	in	de	
provincie	te	zijn	en	veel	minder	in	de	
toren	van	de	provincie.	‘Dan	hoor	en	
zie	je	beter	wat	er	speelt	en	dat	biedt	
de	mogelijkheid	 invloed	uit	 te	oefe-
nen	en	te	helpen	om	samen	zaken	op	
te	pakken.	Ik	heb	er	heel	veel	zin	in	
en	 gezien	 mijn	 portefeuille	 denk	 ik	
dat	 er	 heel	 veel	 aanknopingspunten	
zijn	om	dat	te	gaan	doen.’

Campagne
Ralph	 de	 Vries	 heeft	 voor	 de	 Pro-
vinciale	Statenverkiezingen	een	hele	
leuke	campagne	kunnen	voeren	met	
veel	 enthousiaste	 D66-leden.	 ‘Als	
ik	 kijk	 naar	 de	 koppeling	 die	 werd	
gemaakt	 in	 het	 belang	 van	 de	 Eer-
ste	 Kamerverkiezingen,	 merkte	 je	
dat	mensen	meer	dan	anders	betrok-
ken	waren	bij	deze	verkiezingen.	De	
opkomst	in	de	provincie	Utrecht	was	
een	 van	 de	 hoogste	 in	 Nederland.	
Tot	 nu	 toe	 was	 De	 Vries	 plaatsver-
vangend	 voorzitter	 van	 Provinciale	
Staten.	Wie	hem	opvolgt	wordt	waar-
schijnlijk	 in	 de	 Statenvergadering	
van	23	mei	bekend.	Als	fractievoor-
zitter	van	D66	is	Jacqueline	Versteeg	
zijn	 opvolger.	 ‘Zij	 heeft	 samen	 met	
mij	de	onderhandelingen	gevoerd	en	
dat	is	een	groot	voordeel.’

Ralph de Vries geïnstalleerd  
als gedeputeerde

door Guus Geebel

‘Ik durf bijna te zeggen alles’, antwoordt Ralph de Vries uit Hollandsche Rading op de vraag wat D66 van 
het verkiezingsprogramma bij de formatie heeft kunnen binnenhalen. De Vries was namens zijn partij 

onderhandelaar bij de formatiebesprekingen en is sinds 18 april lid van het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het nieuwe college van GS bestaat uit VVD, 

CDA, D66 en GroenLinks. Zij leveren elk een gedeputeerde.

Ralph de Vries wil als gedeputeerde veel de provincie in. 

Ralph de Vries denkt veel te kunnen beteken voor lokale zaken waaronder 
inpassing van snelwegen rondom kernen langs de A27.

Uitvoerder	Avezaat	start	direct	na	het	
paasweekend	met	het	verleggen	van	
het	 riool	 tussen	 Bakker2Wielers	 en	
het	spoor.	
Daarna	 werkt	 men	 verder	 aan	 de	
zuidzijde:	via	de	Prins	Bernhardlaan,	
langs	 het	 pand	 van	 Roobol,	 onder	
het	 Emmaplein	 door	 tot	 en	 met	 het	
pand	van	P.	Doek.	Daar	sluit	de	aan-
nemer	 het	 nieuwe	 riool	 aan	 op	 het	
bestaande	riool.	
Het	 werk	 duurt	 ca.	 twee	 maanden.	
Daarna	 gaan	 de	 NUTS-bedrijven	
aan	 de	 slag	 met	 het	 verleggen	 van	
kabels	 en	 leidingen.	 De	 weg	 moet	

dan	 opnieuw	 open	 maar	 minder	
rigoureus.	

Bereikbaarheid 
De	 ventweg	 Emmaplein	 wordt	
afgesloten	 voor	 auto’s	 en	 bevoor-
radingsverkeer.	 Fietsers	 kunnen	 via	
een	 fietsstrook	 het	 werk	 passeren.	
De	 bushalte	 van	 Connexxion	 blijft	
in	 tact.	 Op	 de	 Soestdijkseweg	 Zuid	
wordt	 niet	 gewerkt:	 de	 weg	 blijft	
open	voor	doorgaand	verkeer	en	ook	
het	 centrum	 blijft	 goed	 bereikbaar	
voor	 automobilisten.	 Wel	 wordt	 de	
kruising	 Julianalaan	 /	 Emmaplein	

begin	mei	gedurende	een	week	afge-
sloten.	Dit	 is	 nodig	 om	de	 riolering	
op	de	kruising	te	vervangen	en	twee	
nieuwe	 putten	 aan	 te	 leggen.	 Het	
verkeer	wordt	in	die	week	omgeleid	
via	de	Sperwerlaan	en	de	Boslaan	of	
via	het	Vinkenplein,	Nachtegaallaan	
en	de	Boslaan.	
Het	trottoir	op	het	Emmaplein	wordt	
zoveel	mogelijk	gespaard.	Daar	waar	
de	 stoep	 toch	 open	 moet	 (voor	 het	
overzetten	 van	 een	 huisaansluiting	
bijvoorbeeld)	 blijven	 winkels	 en	
woningen	 bereikbaar	 via	 loopvlon-
ders.	

Werkzaamheden Emmaplein
Op dinsdag 26 april 2011 worden de voorbereidende werkzaamheden nabij de spoorwegovergang in 

Bilthoven hervat. De eerste week is nodig om het werk aan de noordzijde af te ronden. Daarna verplaatst 
het werk zich richting Emmaplein. Het gaat om het verleggen van het riool, kabels en leidingen. Ook 
worden opsporingswerkzaamheden uitgevoerd voor mogelijk niet-gesprongen explosieven (WOII). De 

werkzaamheden zijn nodig om de ondertunneling van het spoor mogelijk te maken. 

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief

























































































































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

Goede Vrijdag vanaf 18.00 uu
r gesloten
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De farmacoloog Magnus dreigt te 
vertrekken en de fysioloog Noyons 
dreigt niet te komen. De huisvestings-
problemen van Magnus vormen het 
begin van een trans-Atlantisch drie-
hoekspel, waarin kwaliteit en visie 
winnen van bureaucratie en ‘het-kan-
niet’. 
Het initiatief ligt bij de chirurg en 
voorzitter van de Utrechtse faculteit 
geneeskunde Laméris. Hij roept in 
1924 de hulp in van de Amerikaanse 
Rockefeller Foundation. Dat wel de 
farmacologie en de fysiologie maar 
niet de fysiologische chemie in de 
prijzen vallen heeft te maken met de 
kwaliteit of de aard van de betrokken 
hoogleraren. 

Samenbrengen
Het gaat in de jaren twintig al om het 
samenbrengen van prekliniek en kli-
niek. Een proces dat met de vorming 
van het UMC Utrecht aan het eind 
van de vorige eeuw werd afgerond. 
Op grond van Nederlands en Ame-
rikaans archiefmateriaal ontrolt 
zich een boeiende geschiedenis van 
nieuwe laboratoria voor de Utrechtse 

universiteit. Utrechts academisch erf-
goed door Willem Hendrik Gispen op 
de kaart gezet. Voor wie van Utrecht 
en zijn universiteit houdt!

Gispen
Willem Hendrik Gispen (1943) is 
honorair universiteitshoogleraar, oud-
decaan/vicevoorzitter UMC Utrecht 
en rector magnificus emeritus van de 
Universiteit Utrecht. Van zijn hand 

verschenen eerder onder andere Sla-
pende geluiden in mijn hoofd (2007), 
Ik adem Utrecht (2010) en Ik beleef 
U nerf voor nerf (2010) Gispen ver-
zorgt een boekpresentatie over zijn 
nieuwe boek op woensdag 27 april 
a.s.om 18.00 uur bij de Bilthovense 
Boekhandel, Emmaplein 20, Biltho-
ven. 
Informatie: Info@bilthovenseboek-
handel.nl of tel. 030 2281014. [HvdB]

Ans Werker groeide op in Wassenaar 
waar zij de lagere school en het Rijn-
lands Lyceum volgde. Aad Fokker is 
getogen in de gemeente Bloemendaal 
en doorliep het Kennemer Lyceum in 
Overveen. Beiden gingen in 1945 in 
Leiden wis- en sterrenkunde stude-
ren. Ze leerden elkaar op de faculteit 
kennen. Kort nadat Aad Fokker zijn 
doctoraal examen had gehaald trouw-
den ze. Zij was 23 en hij 24 jaar. Hij 
was toen assistent bij de Sterrenwacht 
in Leiden. 

Carrière
In 1952 kreeg Fokker een vaste baan 
bij de PTT. Daar hield hij zich bezig 
met het bestuderen van de invloed 
van de zon op de ionosfeer, een laag 
waaraan de radiostralen reflecteren. 
‘Het radioverkeer naar Indonesië ging 
in die tijd via die ionosfeer. Die werd 

wel eens verstoord door stralingen 
van de zon. Om dat wat te kunnen 
voorspellen deed ik als astronoom 
onderzoek met een praktisch tint-
je.’ Fokker deed dit werk tien jaar 
en promoveerde op het onderzoek. 
Inmiddels waren er nieuwe technie-
ken gekomen en met de pensionering 
van zijn chef, die initiatiefnemer was, 
stopte het onderzoek en stapte hij 
over naar de Sterrenwacht in Utrecht. 
Daar werkte hij tot 1987. Ans Fokker 
was altijd heel sportief. In haar jeugd 
speelde ze hockey en als studente in 
Leiden deed ze aan wedstrijdroeien. 
Ze was voorzitter van de roeivereni-
ging. ‘We wonnen alles, maar het stu-
deren ging daardoor wat langzamer.’

Activiteiten
Aad Fokker was 25 jaar lang voorzit-
ter van de Bilthovense Kring voor 

Wijsbegeerte en Psychologie. Ook 
was hij bestuurslid en voorzitter van 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap De 
Woudkapel. Ans Fokker maakte in de 
beginjaren van haar huwelijk carrière 
bij De Werkplaats Kindergemeen-
schap. Eerst als hulpje in de biblio-
theek en later als hulpsecretaris van 
de conrector, in het bijzonder voor de 
eindexamens. Zij is ook bestuurslid 
van De Werkplaats geweest. Samen 
hebben Aad en Ans heel veel bergen 
beklommen. 

Viering
Het echtpaar kwam in 1963 naar Bilt-
hoven en woont al die tijd in hetzelfde 
huis. Aad en Ans kregen twee zonen 
en twee dochters. ‘We hebben zes 
kleinkinderen, drie jongens en drie 
meisjes, dus alles is heel symmetrisch 
verdeeld’, zegt Aad Fokker lachend. 
Dezer dagen ontvangt het bruidspaar 
in groepjes felicitaties van vrienden 
en kennissen. In mei is er een groot 
feest met kinderen en kleinkinderen 
in restaurant ‘t Kopje van Bloemen-
daal. In 2003 ontving Aad Fokker een 
koninklijke onderscheiding. Ter gele-
genheid van het huwelijksjubileum 
kwam er een telegram met felicitaties 
namens de koningin.

Biltse Buiten Beleving
De Biltse Buiten Beleving, een initiatief van Hotel De Biltsche Hoek, 
Q-Vignes Wijnimport, Jansen Zonwering De Bilt en Hoveniersbedrijf 
Hoefakker, had geluk het afgelopen weekend: het weer werkte prima mee. 
Dertien bedrijven en een stichting presenteerden zich, sommigen al voor de 
vijfde keer, aan inwoners van De Bilt en omstreken. Gelukkig was het niet 
zo druk, dat er geen doorkomen meer aan was. ‘Mensen kwamen gericht. Je 
had genoeg tijd om aan iedereen die informatie wilde genoeg tijd te beste-
den’, meldde Peter Barlo van Barlo Ballonvaarten, die zo’n honderdvijftig 
keer per jaar met zijn klanten het luchtruim kiest. Bakker van Eekeren, 
Q-Vignes Wijnimport en De Biltsche Hoek boden tegen een gering bedrag 
drank en hapjes aan. Bij Landwinkel De Hooierij was het gratis kaas proe-
ven. Stichting Het Utrechts Landschap maakte bekend dat het sinds enige 
tijd ook 23 molens en twee steenfabrieken beheert. Wie zijn provincie lief-
heeft en van de natuur houdt, kan beschermer worden van deze organisatie. 
Verder konden bezoekers van het voorjaarsevenement zich informeren over 
design artikelen voor de tuin, tuinmeubilair, hot tubs, tuin- en landschaps-
onderhoud, zonwering en infraroodsauna’s. [LvD]

Koninklijke Onderscheiding 
voor dr. van der Poel

Donderdag 14 april reikte burgemeester Arjen Gerritsen een Koninklijke 
Onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer dr. 
C.L. van der Poel uit Bilthoven.

De heer Van der Poel ontving de onderscheiding voor zijn belangrijke bij-
drage aan de ontwikkeling van de bloedtransfusiegeneeskunde. Hij wordt 
internationaal gezien als voorvechter voor het vrijwillig onbetaalde donor-
schap van bloed en plasma. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van 
een groot aantal adviezen en richtlijnen, gericht op verdere veiligheid van 
de bloedvoorziening. Voor deze richtlijnen bestond ook vanuit het buiten-
land grote belangstelling. Daarnaast heeft hij zich met groot enthousiasme 
ingezet voor een opleiding bloedtransfusiegeneeskunde, onderzoek op 
infecties en het werven van trombocyten- en beenmergdonors. Dit alles 
deed hij op vrijwillige basis.

Tropenmuseum
De uitreiking vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te 
Amsterdam. In dit Instituut vond op 14 en 15 april een tweejaarlijks Semi-
nar plaats op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde. [HvdB]

Burgemeester Gerritsen feliciteert de gedecoreerde.

Boekpresentatie door Willem Hendrik Gispen
‘Rockefeller en Utrecht, steekspel om het grote geld’ is het verhaal van Utrechtse professoren in nood. 

Nederland beleeft de economische crisis van na de Eerste Wereldoorlog. Groeiende studentenaantallen en 
verouderende gebouwen vormen een schijnbaar onoplosbaar probleem. Het is allemaal te lezen in het 

nieuwste boek van Bilthovenaar Willem Hendrik Gispen

Echtpaar Fokker-Werker viert 
zestigjarig huwelijksjubileum

door Guus Geebel

Donderdag 14 april was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Fokker-Werker vanuit het huis 
van de moeder van de bruid in Amersfoort in het huwelijk traden. Locoburgemeester Herman Mittendorff 

kwam het bruidspaar daarmee thuis in Bilthoven feliciteren. 

Prima sfeer en lekker weer tijdens de Biltse Buiten Beleving.

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nlHet diamanten bruidspaar met locoburgemeester Herman Mittendorff.

Advertentie



 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
Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Alles voor het 

paasontbijt, 
van de lekkerste 

broodjes 
tot een mooie 

tulband.

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Paastakken        1,50
Alstroemeria bos   4,95
Rozen (20)       5,75
Spaanse grietjes

3   voor   5,00
bemeste tuinaarde
             5 zakken    6,50

06 - 53 14 67 33

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Beste sponsors,
Foutje, nummer moet zijn

308321944
Laat Jaap even weten 

waar je je reclamebord 
wil hebben.

Bel 06 29262736

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DUS KOM BINNEN EN LAAT U INSPIREREN 

DOOR DE VROLIJKE KLEUREN!

DE   SANDWICH   COLLECTIE 

IS WEER AANGEVULD.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vivabox Parfum

Ga voor deze 

en nog heel veel andere 

moederdagcadeaus 

even naar Primera! 

Inclusief:

1 cadeaubon

10 geurbuisjes

1 geurengids
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De	 wedstrijd	 werd	 georganiseerd	
door	 de	 brandweer	 van	 Westbroek	
onder	 auspiciën	 van	 het	 Algemeen	
Brandweer	 Wedstrijd	 Comité.	 De	
wedstrijd	 was	 verdeeld	 in	 twee	 rea-
listische	 banen	 met	 respectievelijk	
9	 en	 12	 deelnemende	 groepen.	 Een	
112-baan	 waarbij	 het	 verrassingsele-
ment	 centraal	 staat	 en	 een	 TAS-HD	
(Tankautospuit-hoge	 druk)	wat	 altijd	
een	brandmelding	is.

Professionals
In	 het	 voorwoord	 van	 het	 program-
maboekje	noemde	burgemeester	Ger-
ritsen	 de	 ‘brandweer’	 een	 vak,	 hoe	
vrijwillig	de	inzet	van	de	brandweer-
man	of	-vrouw	ook	is.	Gerritsen:	‘De	
samenleving	stelt	steeds	hogere	eisen	
aan	 veiligheid.	 Deelname	 aan	 deze	
brandweerwedstrijden	 is	 een	 toon-
beeld	van	motivatie.	Het	 is	goed	om	
met	 deelname	 aan	 deze	 wedstrijden	

te	laten	zien	wat	brandweermensen	in	
feite	zijn:	professionals	in	veiligheid’.

Volgende ronden
Met	 woorden	 van	 gelijke	 strekking	
reikte	 burgemeester	 Gerritsen	 zater-
dag	 in	 het	 Westbroekse	 Dorpshuis	
de	 prijzen	 uit.	 De	 eerste	 drie	 van	
de	 beide	 ‘banen’	 gaan	 door	 naar	
regionale	 wedstrijden.	 In	 de	 klasse	
112	waren	dat	Groep	Vinkeveen	 (3),	
Groep	 Renswoude	 (2)	 en	 winnaar	
Groep	 Zeist.	 Bij	 de	 winnaars	 in	 de	
klasse	TAS-HD	was	de	gemeente	De	
Bilt	 ruim	 vertegenwoordigd:	 Groep	
Kockengen	 werd	 derde,	 de	 tweede	
plek	 was	 voor	 de	 groep	 Bilthoven	
en	groep	Groenekan	werd	eerste.	De	
Groenekanse	 groep	 bestaat	 uit	 liefst	
vier	broers:	 naast	bevelvoerder	Gijs-
bert	 zijn	 dat	 Teunis,	 Frank	 en	 Arco	
van	 Asselt.	 Hierbij	 behoren	 verder	
Jan	Bos	en	Dik	van	Dijk.	De	ploegen,	
die	doorgaan	zullen	op	28	mei	a.s.	in	
Leersum	de	gewestelijke	wedstrijden	
spelen.	
Daar	 zal	 ook	 een	 Maartensdijkse	
(brandweer-)ploeg	 bij	 zijn.	 Bij	 eer-
dere	 selectiewedstrijden	 (2	 april	 in	
Kockengen)	 werden	 de	 Maartensdij-
kers	 derde,	 waardoor	 ook	 zij	 zich	
kwalificeerden.	

Groenekan winnaar 
brandweerwedstrijden

door Henk van de Bunt

Het was afgelopen zaterdag een drukte van belang in Westbroek. Een pand aan de Dr. Welfferweg was 
uitgekozen als oefenlocatie voor de provinciale brandweerwedstrijden in Westbroek. Ook een locatie  

aan de Schutmeesterweg was onderdeel van deze provinciale selectiewedstrijden.

Een pand aan de dokter Welfferweg in Westbroek was uitgekozen als oefenlo-
catie voor de provinciale brandweerwedstrijden.

Drie (van de) Groenekanse winnaars: v.l.n.r. Gijsbert van Asselt,  
Arco van Asselt en Frank van Asselt naast burgemeester Arjen Gerritsen. 

Het	 Cultureel	 en	 Educatief	 Centrum	
(CEC)	aan	de	Melkweg	in	Bilthoven	
is	 naar	 verwachting	 in	 januari	 2013	
gereed.	Het	 slagen	 van	 het	CEC	om	
een	breed	cultureel	en	educatief	aan-
bod	 te	 genereren,	 is	 in	 hoge	 mate	
afhankelijk	van	een	goede	samenwer-
king	van	de	gebruikers.	

Wereldwijs
‘Zing	 ‘es’	 heeft	 een	 gemeentelijke	
subsidie	 gekregen,	 omdat	 dit	 pro-
ject	 een	 belangrijke	 opmaat	 voor	 de	
samenwerking	 in	 het	 CEC	 is.	 De	
deelnemers	 aan	 ‘Zing	 ‘es’	 zijn	 naast	
de	twee	landelijke	organisaties	Kunst-
factor	 en	 Kunstcentraal,	 de	 Biltse	
Muziekschool	 en	 de	 basisscholen	 de	
Poolster	 en	 de	 Laurensschool.	 Uit	
beide	 basisscholen	 is	 inmiddels	 de	
nieuwe	basisschool	‘Wereldwijs’	ont-
staan	met	een	groot	accent	op	cultuur.

Pilot
De	 pilot	 in	 De	 Bilt/Bilthoven	 richt	
zich	 op	 groep	 1	 t/m	 4	 van	 beide	
genoemde	 basisscholen.	 Het	 gaat	
hierbij	om	totaal	8	groepen	van	onge-
veer	 20	 kinderen.	 Er	 wordt	 toege-
werkt	 naar	 een	 evenement,	 waarbij	
er	van	de	deelnemende	kinderen	een	
aantal	koren	worden	gevormd.	

De	leerkrachten	van	de	deelnemende	
groepen	kregen	in	de	afgelopen	peri-
ode	twee	teamtrainingen	en	persoon-
lijke	 coaching	 van	 Louise	 Janssen,	
zang-	 en	 dwarsfluitdocent	 van	 de	

Biltse	Muziekschool.	Tijdens	de	slot-
manifestatie	 zal	 een	 aantal	 liederen	
ook	 worden	 begeleid	 door	 ‘Strijk-
start’.	 Dit	 strijkorkest	 van	 de	 Biltse	
Muziekschool	 bestaat	 uit	 leerlingen	
in	 de	 basisschoolleeftijd	 o.l.v.	 Ineke	
van	Enk.	Voor	 het	 orkest	 zijn	 speci-
ale	 arrangementen	 geschreven	 door	
Harold	Lenselink.	

Slot
Verder	 zal	 tijdens	 de	 slotpresen-
tatie	 ook	 een	 dwarsfluitensemble	
van	 de	 Muziekschool	 spelen	 en	
zullen	 ook	 de	 leerkrachten	 van	
Wereldwijs	 tijdens	 de	 uitvoering	

hun	stemmen	laten	horen.	
De	slotpresentatie	bestaat	uit	twee	
delen	en	vindt	plaats	op	donderdag	
28	april	a.s.	in	de	voormalige	Lau-
renskerk	tegenover	basisschool	de	
Poolster.	Er	zal	een	besloten	mid-
dagvoorstelling	 zijn	 speciaal	 voor	
de	 kinderen	 van	 de	 ‘Wereldwijs’	
school.	 De	 avondvoorstelling	 van	
19.00	 tot	 20.00	uur	 is	 voor	 ieder-
een	gratis	toegankelijk.

Iedereen	 is	 van	 harte	 welkom	 bij	
een	van	de	voorstellingen.

(Ineke van Enk)

Pilot Zing ‘es’
Op donderdag 28 april a.s. om 19.00 uur vindt in de voormalige Laurenskerk in Bilthoven de slotpresentatie 
plaats van ‘Zing ‘es’. Deze pilot is onderdeel van het landelijke programma ‘Muziek Telt’. Dit programma 

wil meer muziek in het leven van kinderen wil brengen.

Leerlingen van basisschool de Poolster oefenden afgelopen maan-
dag naar hartelust vanwege het mooie weer buiten op het klimrek.  
[foto Henk van de Bunt]

Zestig jaar geluk op  
vrijdag de 13e

door Henk van de Bunt

In 1951 besloten zij opzettelijk te trouwen op vrijdag de 13e maar het 
noodlot sloeg niet toe. Woensdag 13 april was het zestig jaar geleden 

dat Wim en Luup Dijkstra in het gemeentehuis van Westbroek elkaar 
het jawoord gaven. De oorlog was nog niet zo lang voorbij. Mevrouw 
Dijkstra herinnert zich dat sommige dingen, waaronder textiel, alleen 
op de bon te krijgen waren. Het was geen feest vol overdaad: er werd 

alleen ‘boerenjongens’ geschonken. 

Luup,	de	dochter	van	Gert	Winkelman	van	de	Westbroekse	wagenmakerij	
en	Wim	geboren	in	Groningen	vestigden	zich	na	hun	trouwen	in	Westbroek.	
‘We	 zijn	 begonnen	 in	 een	 woonwagen,’	 vertelde	 Dijkstra	 ooit.	 ‘Op	 een	
ochtend	ging	ik	om	zes	uur	naar	mijn	werk	en	draaide	zonder	nadenken	de	
wagen	op	slot.	Toen	ik	aan	het	eind	van	de	werkdag	thuis	kwam	zat	daar	
mijn	 vrouw.	 Zij	 had	 de	 hele	 dag	 opgesloten	 gezeten.’	 Mevrouw	 Dijkstra	
moest	er	gelukkig	om	lachen	en	benadrukt	dat	ze	elkaar	verder	tijdens	hun	
huwelijk	altijd	vrij	hebben	gelaten.	

Maartensdijk
Twee	zoons	en	een	dochter	werden	er	geboren.	In	1985	vestigde	het	echt-
paar	zich	in	Maartensdijk.	Wim	Dijkstra	heeft	een	actief	leven	in	Westbroek	
achter	de	rug.	Hij	heeft	onder	meer	gewerkt	op	het	postkantoor.	De	tafelten-
nisvereniging	werd	door	hem	en	anderen	opgericht.	En	Wim	 liep	voorop	
bij	 het	 K.O.G.	 (Komitee	 Ontspanning	 Gehandicapten).	 Voor	 het	 K.O.G.	
organiseerde	hij	inzamelingsacties	en	verlotingen.	Met	het	binnengekomen	
geld	gingen	ze	met	gehandicapten	een	dag	op	stap.	

Bescheiden
Wim	Dijkstra	hoort	deze	opsomming	bescheiden	aan.	Voor	hem	hoeft	dit	
allemaal	niet	 zo	benadrukt	 te	worden.	Hij	 is	blij	 en	dankbaar,	dat	 ze	alle	
twee	 altijd	 zo	 goed	 ter	 been	 zijn	 gebleven.	 Op	 woensdag	 13	 april	 2011	
vierde	het	echtpaar	Dijkstra,	samen	met	de	kinderen	en	kleinkinderen	hun	
zestigjarig	huwelijksfeest.	

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam het bruidspaar Dijkstra - Winkelman 
namens het gemeentebestuur met het zestigjarig huwelijksfeest gelukwensen



Adverteren in de Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Klachtencommissie 
voor huurders van SSW

De Klachtencommissie voor huurders van SSW is een onafhankelijke commissie die 
geschillen behandelt waar huurders samen met Woonstichting SSW uit Bilthoven niet 
uitkomen. De Klachtencommissie bestaat uit vier leden. De leden worden aangesteld 
voor een periode van vier jaar en zijn daarna opnieuw benoembaar. 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Klachtencommissie 

Profiel
Het profiel van een lid van de Klachtencommissie is: 
• Algemene kennis van klachtencommissies
• Kennis van volkshuisvesting 
• Academisch denkniveau
• Kennis en inzicht in sociale processen
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Goed relativeringsvermogen
• Vermogen om toepassing van regels en procedures te beoordelen
• Goed inlevingsvermogen
• Met beide benen op de grond staan
• Affiniteit met de corporatiesector
• Onafhankelijk van Woonstichting SSW

Herkent u zich in bovenstaand profiel, en wilt u graag op basis van een onkosten-
vergoeding, een bijdrage leveren aan de maatschappij, dan ontvangen wij graag uw 
sollicitatie. Die kunt u voor 4 mei 2011 richten aan klacht@klachtencommissiessw.nl.

Meer informatie kunt u vinden op de site www.klachtencommissiessw.nl.

MIDGETGOLF “BILTHOVEN” 

WENST U VROLIJK PASEN!

Dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur.

www.midgetgolfbilthoven.nl
Julianalaan 282, Bilthoven, 
030-2281154 06-20963766

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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advertentie

Voor	 vrienden,	 familie	 en	 andere	
Mahler-fans	 van	 de	 Gustav	 Mahler	
Stichting	 ontvouwde	 Koen	 Vergeer	
het	 proces	 dat	 leidde	 tot	 het	 schrij-
ven	 van	 Mahler,	 wat	 de	 muziek	 mij	
vertelt.	
Als	 zeventienjarige	 hield	 hij	 zich	
bezig	 met	 vragen	 als	 ‘wat	 is	 de	 zin	
van	het	 leven?’	 en	 twijfelde	hij	 over	
God	en	het	hiernamaals.	Tijdens	een	
meditatie	 kreeg	 Vergeer	 een	 ‘bijna	
hemelse	ervaring’	toen	er	uit	de	gam-
mele	 luidsprekers	 in	 het	 new	 age-
zaaltje	 muziek	 kwam:	 het	 andate	
moderato	van	Mahler.	Koen	Vergeer:	
‘Die	 muziek	 paste	 bij	 mij.	 Mahler	
roept	ons	wakker	in	zijn	hele	oeuvre.	
Hij	 vertelt	 ons	 met	 zijn	 muziek	 het	
hele	 leven	 te	 beleven,	 met	 geluk	 en	
verdriet’.	 In	 het	 leven	 van	 Vergeer	

zelf	heeft	hij	toppen	en	mindere	tijden	
beleefd.	Op	zijn	negentwintigste	was	
hij	zielsgelukkig	met	zijn	relatie,	het	
vaderschap,	zijn	werk	en	de	reizen	die	
hij	maakte.	Drie	jaar	geleden	werd	hij	
geconfronteerd	met	de	dood	van	zijn	
ouders	 en	 zijn	 zwager.	 In	 goede	 en	
minder	 goede	 tijden	 loodste	 Mahler	
hem	 door	 de	 verschillende	 periodes	
heen:	 ‘Ik	 zocht	 Mahler	 niet,	 Mahler	
zocht	mij’.	Tijdens	de	boekpresenta-
tie	 liet	 Koen	 Vergeer	 kleine	 stukjes	
van	 symfonieën	 van	 Mahler	 horen	
en	 wees	 hij	 het	 publiek	 op	 de	 trian-
gel	 die	 een	 teken	van	 geluk	 is	 in	 de	
muziek	 van	 Mahler	 en	 de	 vogeltjes	
die	het	ontwaken	van	de	wereld	aan-
kondigen.	Vergeer	vertelde	thuis	zelf	
tijdens	het	horen	van	muziek	 te	diri-
geren	in	de	kamer	en	in	de	boekwin-

kel	 liet	 hij	 zich	 ook	 op	 deze	 manier	
meeslepen	in	de	muziek.

Cd’s te koop in de boekwinkel
De	 fascinatie	 voor	 Mahler	 in	 een	
boek	zetten,	is	een	bijzonder	project.	
Vergeer	benadrukte	dat	hij	geen	auto-
biografie	van	Mahler	had	geschreven,	
maar	 ‘De	muziek	 bleef	maar	 vragen	
en	op	oudejaarsavond	bedacht	 ik	dat	
ik	 een	 boek	 moest	 maken’.	 In	 het	
boek	 worden	 in	 tien	 hoorcolleges	
de	 tien	 symfonieën	 van	 Mahler	 ont-
sluierd	 met	 grappige	 en	 ontroerende	
verhalen.	 Het	 boek	 geeft	 inzicht	 in	
de	muziek	van	Mahler	en	die	muziek	
komt	 ook	 weer	 voort	 uit	 het	 leven	
van	Mahler	zelf(‘geen	vrolijke	bende’	
volgens	Vergeer).	 In	 Mahler,	 wat	 de	
muziek	 vertelt	 worden	 betekenisvol-
le	 gebeurtenissen	 uit	 het	 leven	 van	
Koen	Vergeer	in	relatie	gebracht	met	
de	 muziek	 van	 Mahler.	 Na	 de	 pre-
sentatie	 maakten	 velen	 gebruik	 van	
de	 mogelijkheid	 een	 exemplaar	 van	
het	boek	door	Vergeer	persoonlijk	 te	
laten	 signeren.	 Opmerkelijk	 was	 dat	
in	 de	 Bilthovense	 Boekhandel	 niet	
alleen	heel	 veel	 boeken	 te	 koop	 zijn	
maar	dat	er	achter	in	de	winkel	plaats	
is	 ingeruimd	voor	cd’s	met	klassieke	
muziek.	Dus	wie	kennis	wilde	maken	
met	 Mahler	 kon	 dat	 ook	 doen	 door	
de	cd	aan	te	schaffen.	En	zo	gebeur-
de	 het	 dat	 zelfs	 diegene,	 met	 een	
vooroordeel	over	de	sombere	muziek	
van	Mahler,	 na	 afloop	van	de	avond	
nieuwsgierig	was	naar	de	Mahler	die	
vooral	het	leven	wilde	vieren.

Koen Vergeer is verslingerd aan Mahler
door Sylvia van der Laan

Vrijdagavond 15 april werd bij de Bilthovense Boekenhandel een opmerkelijk boek 
gepresenteerd: Mahler, wat de muziek mij vertelt. De schrijver Koen Vergeer vertelde het publiek 

over zijn fascinatie voor de componist Mahler.

Koen Vergeer verbindt boeken met muziek.

‘De	eerste	2	maanden	is	er	intern	nog	
niets	 veranderd’	 vertelt	 coördinator	
Jer	 Hu,	 ‘We	 hebben	 eerst	 eens	 aan-
gekeken	 hoe	 het	 ging	 lopen.	 Daarna	
hebben	we	de	afhaalkaarten	wat	aan-
gepast	 en	 eenvoudiger	 gemaakt.	 De	
vorige	 eigenaar	 heeft	 nog	 een	 tijdje	
meegedraaid.	 Wij	 zijn	 goede	 beken-
den	van	elkaar.	Intussen	is	er	nu	een	
eigen	uitgebreide	Chinese	en	Japanse	
kaart	 met	 diner	 en	 alle	 maaltijden.	
Nee,	er	 is	geen	onbeperkt	eten	meer.	
Het	 is	a	 la	carte	geworden.	Een	zeer	
uitgebreid,	gevarieerd	menu	voor	een	
redelijke	 prijs.	 Wij	 hebben	 daarmee	
jarenlang	 ervaring,	 want	 we	 hadden	
al	 meer	 dan	 twintig	 jaar	 een	 zelfde	
Chinees	 Indisch	 restaurant	 in	 Hoog-
raven	Utrecht,	maar	dat	werd	te	klein	
en	is	verkocht.’		

Dertigers
De	 familie	 Hu	 komt	 oorspronkelijk	
uit	 Wenzhou,	 een	 plaats	 halverwege	
tussen	Sjanghai	en	Hongkong	aan	de	
oostkust.	Zij	zijn	in	1984	naar	Neder-
land	 gekomen,	 nu	 ook	 Nederlanders	

geworden	en	spreken	heel	goed	onze	
taal,	hoewel	ze	het	zelf	nog	niet	per-
fect	 vinden.	 Gastvrouw	 Mariana	 is	
een	charmante	 jonge	vrouw	en	komt	
uit	Indonesië.	Zij	heeft	Jer	in	Neder-
land	 leren	 kennen	 en	 is	 met	 hem	
getrouwd.	Als	gastvrouw	vangt	ze	de	
klanten	op,	stelt	hen	op	hun	gemak	en	
neemt	de	bestelling	op.	Dertigers	zijn	

het,	 bescheiden,	 beschaafd	 en	 zeker	
van	hun	zaak.	Ook	als	er	grote	groe-
pen	gasten	komen	kunnen	ze	dat	aan.	
Er	 is	vast	personeel	en	indien	nodig,	
worden	er	nog	extra	opgeroepen.	
Alleen	op	dinsdag	is	het	bedrijf	geslo-
ten.	Alle	 andere	 dagen	 zijn	 ze	 open	
van	16.00	uur	tot	22.00	uur.	Van	4	uur	
in	de	middag	tot	10	uur	in	de	avond.	

Memories of China is nu  
Chinees-Japans restaurant

door Kees Pijpers

Sinds februari dit jaar heeft het restaurant Memories of China aan de Tolakkerweg nr 3 in Hollandsche 
Rading een nieuwe eigenaar. De naam blijft, maar in plaats van een Chinees Indisch is het een Chinees 

Japans restaurant geworden, inclusief sushi. Het toch al fraaie sfeervolle restaurant wordt nog meer in stijl 
aangepast met twee aparte ruimten.  Een Chinese en een Japanse en het afhalen blijft. 

Gastvrouw en Gastheer. Bescheiden, beschaafd en zeker van hun zaak.  

Kinderen leven zich uit op 
open dag De Twaalf Gaarden
De	Open	dag	van	De	Twaalf	Gaarden	trok	veel	belangstelling.	Er	was	veel	
bekijks	voor	de	prachtige	boomhutten.	Kinderen	hadden	daarnaast	ook	veel	
plezier	op	de	trampolines	en	op	met	trapskelters	waarmee	ze	hun	rondjes	op	
een	speciaal	daarvoor	aangelegd	circuit	maakten.	Ze	werden	ook	vermaakt	
door	twee	piraten	en	een	soort	Pippi	Langkousachtige	ballerina.	Wethouder	
Herman	Mittendorff	vertelde	hoe	het	college	van	B	&	W	achter	de	Biltse	
ondernemers	staat.	Het	bedrijf	van	Henk	van	Oostrum	was	een	goed	voor-
beeld	van	een	succesvolle	ondernemer	die	nieuwe	wegen	was	ingeslagen.	
Hij	deed	de	officiële	opening	door	traditioneel	een	lint	door	te	knippen	van	
zo’n	mooie	boomhut.	Omdat	het	idee	van	de	boomhutten	een	concept	is	dat	
werd	uitgedacht	door	de	Surinaamse	ondernemer	Henri	Ramratan,	die	trou-
wens	zelf	ook	aanwezig	was,	werd	het	geheel	opgenomen	door	de	OHM	
(Organisatie	Hindoe	Media).	Op	30	april	om	11.30	kan	men	nog	eens	zien	
hoe	het	er	op	deze	dag	is	toegegaan	bij	De	Twaalf	Gaarden.[MN]

Het verhaal van de succesvolle ondernemer. V.l.n.r. Monique Badloe 
van de OHM, wethouder Herman Mittendorff en Henk van Oostrum van  
De Twaalf Gaarden. 

Na de opening. Wethouder Herman Mittendorff te midden van een bont 
gezelschap ziet het allemaal goedkeurend aan. 

Bacopa, Sanvitalia, Surfi nia 

of Lobelia.

Potmaat 10,5 cm. Per stuk

van 1,49Dvoor

0,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Uitvoeringswerkzaamheden Vuurse Dreef, Hollandsche 

Rading

In het najaar van 2011 heeft er een overleg plaats gevonden tussen leden van de werkgroep 
Vuurse Dreef  en medewerkers van de gemeente over suggesties voor mogelijke oplossingen voor 
de verkeersproblematiek van de Vuurse Dreef. De omwonenden hebben middels een oproep ook 
hun ideeën kunnen ventileren.

Bij dit overleg is afgesproken in een ander traject nader te kijken naar de parkeerproblematiek die 
vooral is aan het einde van de Vuurse Dreef  en de bermen van de Karnemelkseweg.

De volgende werkzaamheden worden op termijn uitgevoerd:
Vuurse Dreef – Spoorlaan
Komende vanaf  de Tolakkerweg is vlak voor de kruising Vuurse Dreef  – Spoorlaan een markering 
aangebracht van 30. Deze markering wordt aangevuld door zoneborden van 30 km/h aan weers-
zijden van de weg, met daaronder de tekst herhaling. Hierdoor dient het voor de weggebruiker 
duidelijker te zijn dat men zich in een woonwijk bevindt.

Vuurse Dreef – Oosterpoortlaan
De kruising Vuurse Dreef  – Oosterpoortlaan is een gelijkwaardige kruising. Doordat de fiets-
suggestiestroken hier zijn doorgetrokken wordt dit door de weggebruiker niet als gelijkwaardige 
kruising beschouwd. Om deze situatie beter aan te duiden wordt een optische plateau aangelegd. 
Dit betekent dat door markering een plateau gecreëerd wordt. Dit plateau is echter niet verhoogd 
omdat de onderlinge afstand tussen de plateaus van de Spoorlaan en Dennenlaan te kort wordt. 

Vuurse Dreef 36
Het is wenselijk om verkeer uit oostelijke richting te attenderen dat het kruisingen nadert en 
daarom beter aan de snelheid moet houden. Derhalve is het wenselijk om uit oostelijke richting 
eveneens een herhaling van de 30 km/h-zone te plaatsen. Deze wordt geplaatst aan weerszijden 
van de weg ter hoogte van Vuurse Dreef  36

Versmalling tussen nummer 54 en 64
De weg is hier te smal te voor het maken van een versmalling. Een plateau is een goed alternatief  
om de snelheid terug te dringen.

Komgrens
De markering rond de komgrens van Hollandsche Rading is afgesleten. Het is wenselijk om de 
markering op het gewenste niveau te brengen.

Komende vanuit westelijke richting wordt de komgrens gepasseerd met het bord 60 km/h. Het 
is wenselijk om na dit bord een waarschuwingsbord te plaatsen van overstekend wild met onder-
bord natuurgebied. Hiermee wordt het verkeer geattendeerd op het bijzondere karakter van de 
omgeving en dat een rustiger rijgedrag wordt verlangd.

Aansluiting fietspad tussen nr 33 & 35
Bij de aansluiting van het onverplichte fietspad schieten met regelmaat fietsers zonder te kijken 
de rijbaan op. Voor automobilisten komt dit vaak onverwacht. Vanuit beide zijden wordt een bord 
geplaatst als waarschuwing.

Bochten thv nr 35
De weg in de bochten ter hoogte van Vuurse Dreef  35 zijn zeer smal. Hier is onvoldoende ruimte 
om elkaar goed te passeren. In overleg met de wegbeheerder wordt nader bekeken op welke 
locaties het mogelijk is een uitwijkmogelijkheid te bieden. Deze uitwijkmogelijkheid moet worden 
vormgegeven via open tegels en niet middels een wegverbreding van asfalt.

Vuurse Dreef – Karnemelksweg
Op de Karnemelksweg vindt geen gladheidbestrijding plaats. Dit is echter niet bij iedereen bekend 
die op deze weg rijdt. Derhalve wordt een bord geplaatst “geen gladheidsbestrijding”.

Namens de werkgroep Vuurse Dreef,
Wijk- en Dorpsgericht Werken - Hollandsche Rading
wdwhollandscherading@gmail.com

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

Optreden Sparks of Joy
Het koor ‘Sparks of Joy’ is voor velen geen onbekende meer. Dit gospelkoor uit Westbroek, onder leiding van 
dirigente Carla van der Heijden heeft vele muzikale kwaliteiten en een grootse uitstraling. Het repertoire van Goede 
Vrijdag is mede toegespitst op deze dag.

Het optreden is in de recreatieruimte van Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk op vrijdag 22 april 2011 
(Goede Vrijdag). Aanvang 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), de kosten bedragen € 4,00 (incl. 1 x koffie of 
thee). 
Wilt u graag komen maar lukt dat niet alleen. Bel dan de SWO en u wordt opgehaald door de 
BoodschappenPlusBus. Meer informatie: 0346-214161

Paas-show
tweede Paasdag 

van 10.00 - 17.00 uur

Veel matrassen 
uit voorraad tegen 

vlijmscherpe prijzen

Boxspring Jeroen
VAN  € 2899,- voor  € 2399,-

Boxspring Artemis classic
VAN  € 4900,- voor  € 2900,-

Compleet 
met 2 nac

htkastjes

180 x 200
 cm

180 x 200
 cm

Showroommodel

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
Kom langs en maak kennis met onze uitgebreide collectie

gratis parkeren op eigen terrein

Profi teer nu nog van de:

Overweldigende keus Dekbedovertrekken
2 halen 1 betalen
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Een	 van	 de	 locaties	 waar	 leerlin-
gen	van	De	Werkschuit	les	krijgen	is	
het	voormalige	schoolgebouw	aan	de	
Beatrixlaan	 1	 in	 Bilthoven,	 gelegen	
achter	de	Opstandingskerk.	Op	zater-
dag	16	april	waren	daar	 in	het	kader	
van	de	open	dag	exposities	van	werk	
van	cursisten	en	presentaties	door	bal-
let-	 en	 buikdansleerlingen.	 De	 groep	
van	docent	Anneloes	Japing	gaf	op	de	
bovenetage	een	fraaie	uitvoering	van	
een	buikdanschoreografie,	overgaand	

in	een	sluierdans.
De	 inschrijving	 voor	 de	 cursussen	
na	 de	 zomervakantie	 is	 inmiddels	 al	
gestart.	Het	is	raadzaam	niet	te	lang	te	
wachten	met	 inschrijven	omdat	som-
mige	cursussen	al	snel	vol	zitten.	Op	
www.kunstenhuis.nl	staat	uitgebreide	
informatie	over	het	complete	aanbod.	

Wie	 meer	 informatie	 wil,	 kan	 een	
mail	 sturen	 naar	 info@werkschuit.nl	
of	bellen	met	030-6958393.		[LvD]

Open dag Werkschuit

Cystic	 Fibrosis	 is	 een	 ernstige	 aan-
geboren	 aandoening	 die	 vooralsnog	
ongeneeslijk	 is.	 Tijdens	 het	 verloop	
van	 de	 ziekte	 worden	 de	 klachten	
over	 het	 algemeen	 steeds	 ernstiger.	
Naar	schatting	lijden	er	in	Nederland	
1300	mensen	aan	deze	ziekte.	Cystic		
is	een	erfelijke	ziekte.	Eén	op	de	4750	
zwangerschappen	 leidt	 tot	 een	 kind	
met	Cystic	Fibrosis.	Dit	 lijkt	weinig,	
maar	 toch	 is	Cystic	Fibrosis	één	van	
de	meest	voorkomende	erfelijke	aan-
doeningen.	 Alleen	 als	 beide	 ouders	
drager	 zijn	 van	 het	 Cystic	 Fibrosis	
gen,	bestaat	de	kans	dat	hun	kind	de	
ziekte	heeft.	De	kans	dat	iemand	dra-
ger	is	van	het	Cystic	Fibrosis	gen	is	1	
op	32.	Dit	betekent	dat	ongeveer	een	
half	miljoen	Nederlanders	drager	zijn	
van	Cystic	Fibrosis.

Geluksbandje
Dat	 de	 opbrengst	 van	 de	 dansvoor-
stelling	 en	 de	 activiteiten	 daarna	
ten	 goede	 kwamen	 aan	 de	 NCFS	 is	
begrijpelijk:	 een	 van	 de	 leerlingetjes	
van	 Leonie	 Arends	 lijdt	 aan	 deze	
ziekte.	Het	programma	voor	de	pauze	
bestond	uit	twee	sets	van	drie	dansen,	
waarvan	 de	 tweede	 set	 geïnspireerd	
was	op	Hawaiiaanse	muziek	en	dans.	
Na	 de	 pauze	 namen	Arends	 en	 haar	
leerlingen	de	toeschouwers	mee	naar	
Spanje.	 Een	 bijzonder	 compliment	
is	 op	 zijn	 plaats	 voor	 de	 prachtige	
flamencojurken,	 waarvoor	 Magda	
Korteweg	samen	met	enkele	moeders	
verantwoordelijk	 was.	 Het	 was	 leuk	

om	 te	 zien	 hoe	 groot	 het	 verschil	 in	
niveau	 al	 is	 tussen	 de	 beginnende	
danseresjes	 en	 de	 gevorderde	 groe-
pen.	 De	 kleintjes	 zijn	 voornamelijk	
nog	 schattig	 en	 vertederend,	 en	 hoe-
wel	ze	al	enig	idee	hebben	van	de	pas-
jes	en	de	wendingen,	gaat	het	nog	niet	
helemaal	 in	 de	 maat.	 Bij	 de	 meeste	
grotere	 kinderen	 is	 te	 zien	 dat	 ze	 al	
langer	op	les	zitten	en	meer	maat-	en	
ritmegevoel	hebben	ontwikkeld.	Ook	
de	gebaren	zijn	vloeiender	geworden.	
Na	 afloop	 van	 de	 voorstelling	 bond	
een	van	de	danseresjes	Leonie	Arends	
een	 Braziliaans	 geluksbandje	 om.	
‘Als	je	er	drie	knoopjes	in	legt,	brengt	
hij	geluk.	Dan	mag	ik	een	wens	doen.	
Ik	ga	wensen	dat	 jullie	 allemaal	nog	
heel	 lang	 heel	 mooi	 kunnen	 blijven	
dansen.’

Eilanddans
Na	 afloop	 van	 de	 voorstelling	 trok-
ken	ouders,	grootouders,	kinderen	en	
andere	belangstellenden	naar	de	kan-
tine	 van	 het	 Nieuwe	 Lyceum.	 Daar	
stonden	ouders	en	andere	vrijwilligers	
klaar	om	van	alles	 te	verkopen.	Ook	
enkele	 mensen	 van	 de	 CF-stichting	
waren	 present	 met	 informatie	 en	
speciale	 CF-speelgoedaapjes	 in	 drie	
kleuren.	Vooral	 de	 pannenkoeken	 en	
de	 Surinaamse	 hapjes	 vonden	 gre-
tig	 aftrek.	 De	 vaste	 mensen	 van	 de	
kantine	van	Het	Nieuwe	Lyceum	ver-
kochten	thee,	koffie	en	fris	voor	heel	
weinig.	 De	 helft	 van	 de	 opbrengst	
ging	 naar	 de	 stichting,	 stond	 erbij.	

Vijfentwintig	 plaatselijke,	 regionale	
en	 landelijke	 hoofdsponsors	 hadden	
geld	 en	 artikelen	 om	 te	 verkopen	
beschikbaar	 besteld.	 De	 zevenjarige	
Thara	 zat	 na	 afloop	 nog	 even	 uit	
te	 rusten.	 Zij	 zit	 op	 les	 bij	 WVT,	
vertelde	 ze.	 ‘Een	 keer	 per	 week	 op	
vrijdagmiddag.	Ik	vind	het	heel	leuk.	
Ik	zit	er	al	op	sinds	mijn	vijfde	en	na	
de	zomer	blijf	ik	nog	een	jaar	op	les.’	
De	 leukste	 dans	 vond	 ze	 “Come	 to	
my	Island”.	‘Omdat	je	rondjes	moest	
draaien	 om	 de	 palmboom.’	 Ze	 had	
voor	 de	 voorstelling	 twee	 verschil-
lende	 jurken	 gedragen.	 ‘Die	 voor	 de	
Eilanddans	vond	ik	het	mooist.’	

Voetballes
Ongeveer	een	kwartier	na	afloop	van	
het	 dansprogramma	begon	 buiten	 op	
het	schoolplein	de	eerste	clinic	van	het	
Braziliaans	voetbal	onder	leiding	van	
Mark	Twemlow	van	de	Brazilian	Soc-
cer	Schools.	Behalve	jongetjes	deden	
ook	een	paar	meisjes	en	volwassenen	
mee	met	de	Futbal	de	Salão-training.	
Bij	Brazilian	 voetbal	 draait	 alles	 om	
balbeheersing.	Er	werd	geoefend	met	
kleine	 ballen	 van	 een	 zacht	 mate-
riaal.	 Met	 opzwepende	 muziek	 op	
de	 achtergrond	 gaf	 Twemlow	 steeds	
nieuwe	 opdrachten,	 waarbij	 de	 bal	
op	 verschillende	 manieren	 aangetikt	
en	 voortgeschopt	 moest	 worden.	 Bij	
deze	 training	 hield	 iedere	 deelnemer	
zijn	eigen	bal,	doorspelen	was	er	niet	
bij.		Voor	meer	informatie	over	cystic	
fibrosis,	zie	http://www.ncfs.nl.

Rommelmarkt met veiling
Zaterdag	16	april	hield	scoutinggroep	Ben	Labre	De	Bilt	een	goedbezochte	
rommelmarkt.	Achter	de	Michaëlkerk	in	De	Bilt,	waar	het	evenement	plaat-
vond,	werden	heel	wat	spullen	verkocht.	Er	werd	ook	een	veiling	gehouden.	
Locoburgemeester	Arie-Jan	Ditewig	en	gemeenteraadslid	Frans	Poot	brach-
ten	als	volleerde	veilingmeesters	verschillende	stukken	aan	de	man.	[GG]

Mede door het fraaie weer was er een gezellige sfeer.

De Oranjevereniging van West-
broek is weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor dit feest dat 
ook dit jaar weer groots gevierd 
zal worden. Na de optocht is 
iedereen welkom in de grote 
feesttent bij de molen. Bezoekers 
krijgen bij de koffie een ‘West-
broeks Kwartiertje’, het smake-
lijke gebakje, door Paula van 
der Velde bedacht waarmee ze 
in 2010 de eerste prijs won op de 
taartbakwedstrijd. Voor de kin-
deren is er limonade. 

Speciale	aandacht	is	er	dit	jaar	voor	
de	 aubade.	 Hiervoor	 is	 zelfs	 een	
aparte	 aubadecommissie	 gevormd.	
Onder	 begeleiding	 van	 Vrienden-
kring	 zullen	 twee	 coupletten	 van	
het	 Wilhelmus	 worden	 gezongen.	
Dan	 volgen	 er	 een	 paar	 Oud	 Hol-
landse	liederen,	gevolgd	door	enke-
le	 actuelere.	 Iedereen,	 van	 jong	
tot	 oud	 wordt	 uitgenodigd	 om	 uit	
volle	borst	mee	te	zingen,	want	alle	
tekst	zal	op	een	groot	scherm	mee-
gelezen	 kunnen	 worden.	 Voor	 de	
jongste	zangers	is	er	een	verrassing.	

Vervlogen
Op	 een	 groot	 scherm	 in	 de	 feest-
tent	 worden	 beelden	 getoond	 van	
de	 Oranjefeesten	 uit	 lang	 vervlo-

gen	tijden.	Ook	zijn	er	oude	foto’s	
te	 bewonderen.	 Tijdens	 de	 aubade	
wordt	 ook	 bekend	 wat	 het	 nieuwe	
Westbroekse	 volkslied	 gaat	 wor-
den.	 Uitslag	 van	 de	 taartbakwed-
strijd	 en	 jurering	 van	 de	 optocht	
zijn	na	de	aubade.	De	optocht	van	
dit	jaar	zal	worden	vastgelegd	door	
Gijs	 Franken,	 samen	 met	 colle-
ga’s	 van	 zijn	 filmclub.	 Met	 vier	
camera’s	zal	Gijs,	in	Westbroek	en	
omstreken	 nog	 steeds	 bekend	 van	
zijn	 winkelwagen,	 het	 evenement	
vastleggen.	 In	 2012	 hoopt	 hij	 het	
resultaat	 tijdens	de	volgende	auba-
de	op	Koninginnedag	te	laten	zien.	

Nu inschrijven
De	 organisatie	 wil	 nog	 graag	 het	
volgende	 kwijt:	 het	 inschrijven	
voor	 het	 ringrijden	 voor	 tractoren	
is	op	zaterdag	23	april	van	16.30	tot	
17.30	 uur	 bij	 peuterspeelzaal	 ‘De	
Stampertjes’.	
Het	 inschrijven	 voor	 de	 optocht	 is	
aan	de	vooravond	van	Koninginne-
dag,	dus	op	29	april,	in	de	feesttent	
van	17.30	tot	18.30	uur.	Dit	kan	niet	
meer	op	30	april	bij	het	opstelpunt	
langs	de	Nedereindsevaart.	Op	deze	
manier	 hoopt	 de	 Oranjevereniging	
de	wachttijd	op	de	Koninginnedag	
zelf	te	bekorten.

Dansgroepen Leonie Arends dansen 
voor goede doel

door Lilian van Dijk

Dansdocent Leonie Arends geeft onder meer les aan meisjes van vijf tot acht jaar op de 
Montessorischool Bilthoven en bij WVT. Op zondag 17 april was in het Nieuwe Lyceum in Bilthoven 
een uitvoering door alle dansgroepen met na afloop een verkoop van etenswaren, speelgoed en andere 

goederen, een verloting en twee workshops Braziliaans voetballen. De opbrengst ging na aftrek van kosten 
naar de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting NCSF).

In prachtige kostuums voerden de meisjes op Spaanse leest geschoeide dan-
sen op.

Buikdansen is een geschikte dansstijl en een goede vorm van lichaamsbewe-
ging voor mensen van alle leeftijden, slank of wat meer gevuld.

Aubade Koninginnedag maakt doorstart

De aubade op Koninginnedag 2005.



Donderdag 21 april 
t/m zaterdag 7 mei

Donderdag 21 april

BAKKENVUL AVOND
Van 19.00 tot 21.00 uur

Neem potten, pannen, kisten, oude theepotten 
enz. mee en laat ze opmaken tot 

prachtig bloemstuk.

Maandag 25 april

2e PAASDAG
zijn we geopend van 10.00 uur

tot 17.00 uur

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

Welkom op de grootste en gezelligste 
plantenmarkt van Midden Nederland. 
Talloze kramen boordevol planten tegen 
aangenaam lage marktprijzen. 6 Dagen 
per week geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur. 
(Vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur)

Struikmargrieten

€ 4,99
NÚ ...

Terras- en Kuip-

plantengrond

40 liter

€ 3,99
NÚ ...

Pokon
Terras & balkon

Plantenvoeding, Ltr

€ 5,99
NÚ ...Terras- en Kuip-

T
Pl

Stekgeraniums
Hangend en staand, van de echte

Vaarderhoogt-kwaliteit

Vele kleuren en variëteiten
€ 1,19

NÚ ...

Duizenden planten tegen 

marktprijzen, o.a.:

Nog véél meer 

op ons 

‘marktterrein’

S

Pokon

Perkplanten
6 Stuks in praktische sixpack draagtas

€ 1,99
NÚ ...

Vrijdagavond 22 april, Goede Vrijdag, géén koopavond.

Bungelplanten
Surfi nia, Lobelia, Verbena, Bacopa

etc.

€ 0,99
NÚ ...

ZOEKT TIMMERMAN (fulltime)

Bouwbedrijf Nagel is een jong bedrijf waar de werkzaamheden alleen maar toenemen. 

Hierdoor zijn we dringend op zoek naar een timmerman die ons team komt versterken.

Ben jij iemand, tussen de 18 en 40 jaar, die zin heeft in een nieuwe uitdaging, houd je van 

zeer verschillende werkzaamheden in de nieuwbouw, verbouw en renovatie, ben je iemand 

die de handen flink uit de mouwen wil steken en heb je geen 7 tot 4 mentaliteit? 

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

 

Wij bieden je  zelfstandigheid en een goed salaris conform de Bouw CAO.
 

                    

Voor vragen kunt u contact opnemen met Egbert Nagel.

Bouwbedrijf Nagel • Wolkammerweg 4 • 3615 CG Westbroek

T (06)-15031638 • F (0346)-28 16 48 • E info@bouwbedrijfnagel.nl

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

Baardtrimmen € 2,50

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

Met of zonder afspraak!

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

(Geldig tot en met 20 mei)

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

NIEUW geopend in De Bilt

E  info@hoefakker.com
Utrechtseweg 374
3731 GE  De Bilt

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

ONDERHOUD
Vanaf slechts € 250,- incl. BTW bieden
wij u perfect tuin-onderhoud, incl. 
vuilafvoer, bemesten en het gebruik 
van lichte machines. Bel of mail voor 
nadere info of het maken van een 
afspraak.

a
a
a 
a
a

Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
(Sier)bestrating en algverwijdering.
Waterpartijen en vijvers.

Ook verzorgen wij voor u:

HERENKAPSALON

JURRIËN WOLF

Geopend op:
maandag
dinsdag

donderdag
en vrijdag

van 09.00 - 17.30 uur

v.a. € 12,-

Planetenbaan 685, Bilthoven
Telefoon 030 - 2213292
wijnwolf@hetnet.nl

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

PEUGEOT 407 COUPE 2.7 V6 
HDIF AUT
2006,195.000, ZILV GRIJS 

MET,RAD/CD/NAV,CRUISE C,

LEDER, CLIMATE,PARKEERH,L

MV,ABS,REGENS, 

€ 13.950,- 

Type auto jaar km omschrijving  bedrag 

CITROEN XSARA BREAK 1.4 2004 136.000 ZILV GRIJS,AIRCO,ER,CV,SB  € 4.750,- 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2002 68.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C

CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,RAD/CD  € 5.950,-

CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT. 2003 54.000 ICELAND BLUE,CRUISE C,ABS,AIRBAGS,RAD/CD,

CLIMATE C,TREKH,ER,CV,SB,  € 7.950,-

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2009 70.000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 7.800,-

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

PEUGEOT 307 1.4 5DRS. 2001 144.000 ZWART,AIRCO,RAD/CD,ER,CV,SB,  € 4.250,-

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

PEUGEOT 307 2.0 SW AUT PACK 2005 98.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,TREKH,

LMV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,PANORAMADAK  € 10.950,-

PEUGEOT 106 1.1 3DRS 2000 133.000 ROOD,RAD/CD  € 1.950,-

RENAULT CLIO 1.2 16V 2005 66.000 BLAUW MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,ABS,ER,    

CV,SB,RAD/CD.  € 6.950,-

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

VOLVO XC70 2001 180.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

RAD/CD,CV,SB.LMV,TREKH,ESP  € 10.950,-

AUTO VAN DE WEEK



Pools bezoek
Vorige week waren er voor de zestiende keer Poolse gasten op bezoek bij 
het Maartensdijkse Groenhorst College. Maandag 4 april kwamen de Poolse 
gasten uit Miescisko aan in Maartensdijk. Het programma bevatte bezoeken 
aan Doorwerth met midgetgolf, een rondleiding door het Arnhemse Gelre-
dome (Vitesse) en wandklimmen, winkelen en bowlen, in Arnhem. Ook was 
er een sportontmoeting in De Vierstee, handboogschieten in Hilversum en 
een bezoek aan de binnenstad van Utrecht. Op de laatste dag werd de Efte-
ling bezocht en was er een afsluitende disco bij Sojos. Van 5 juni t/m 9 juni 
bezoekt het Groenhorst College Miescisko met een groep tweedeklassers 
die er voor de eerste keer naar toegaan. (Anneke Voorhorst)

 De Vierklank 15 20 april 2011

De ziekte van Behcet is zeldzaam. 
Hierdoor bestaat er op dit moment te 
weinig medische kennis om kinderen 
met de ziekte van Behcet doeltreffend 
te behandelen. Geld is nodig voor 
nader onderzoek om het leven van 
kinderen met een auto-immuunziekte 
zoals Mabel verdraagzamer te maken 
en in de toekomst hopelijk te kunnen 
genezen. Teneinde fondsen te werven 
voor nader medisch onderzoek zet de 
Stichting Help Mabel zich in voor tal 
van evenementen. Naar aanleiding 
van de berichtgeving in deze krant en 
gesprekken op school blijken er nu 
ook initiatieven te worden ontplooid 

door kinderen om Mabel en andere 
kinderen met een auto-immuunziekte 
te helpen. Nadat ze gelezen hadden 
wat een auto-immuunziekte met je 
kan doen, zijn ze blij dat ze zelf 
gezond zijn. Ze kunnen het zich niet 
voorstellen wat het is om dagelijks 
ziek te zijn, niet naar een normale 
school te kunnen gaan en wekelijks 
naar het ziekenhuis te moeten gaan 
voor onderzoek en andere behande-
lingen. 

Helpen
Daarom willen ze Mabel en andere 
kinderen met een vergelijkbare ziekte 

helpen.  Dit doen zij door zelf arm-
bandjes te maken. Die gaan ze verko-
pen tijdens de vrijmarkt op 30 april 
a.s. De opbrengst schenken zij aan de 
Stichting Help Mabel. Een mooi ini-
tiatief. Zelf hebben de kinderen best 
aardig wat kralen, maar om zoveel 
mogelijk armbandjes te kunnen 
maken, zijn zij op zoek naar mensen 
die nog oude sieraden of kralen heb-
ben die zij zouden mogen gebruiken. 
Heeft u oude kralen of sieraden, dan 
kunt u contact opnemen met Adrie 
van der Veen (0346 214523), Mari-
elle Haan (0346 211762) of Marjan 
Oelderik.

Kinderen kralen voor het goede doel 
Help mee en doneer uw oude kralen

Wellicht heeft u in de afgelopen weken de nieuwsberichten gelezen over de Stichting Help Mabel.  
Deze Stichting is opgericht door de ouders van Mabel Rooijakkers uit Maartensdijk. Mabel heeft  

de ziekte van Behcet; een auto-immuunziekte waarbij er allerlei ontstekingen in het lichaam  
ontstaan en de weerstand van het lichaam aangetast wordt.

Een aantal kinderen van de Martin Luther Kingschool heeft de handen ineen 
geslagen en is druk bezig om armbandjes te maken.

Zeven klassen, samen zo'n 100 leer-
lingen, hebben in 3 achtereenvol-
gende weken de lessen aangeboden 
gekregen ter ondersteuning van het 
vak economie. Tijdens de lessen was 
er aandacht voor zaken als budget-
teren, sparen, lenen, schulden, je toe-
komstdroom, etc. Voor de gastdocen-
ten, afkomstig vanuit de Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug en Woonstich-
ting SSW, is deelname aan dit project 
een invulling van maatschappelijk 
betrokken ondernemen: het beter 
leren kennen van een doelgroep, 
invulling geven aan preventie van 
schulden en het delen van de eigen 
vakkennis.

Evaluatie
Uit evaluatie blijkt, dat zowel de 
school als de gastdocenten terugkij-
ken op een zeer waardevolle erva-

ring! ‘Het is een leuke en praktische 
aanvulling op de lesstof uit de boe-
ken. Daar komt bij dat er tijdens deze 
lessen door de leerlingen bewuster 
wordt nagedacht over de gevolgen 
van aankoopkeuzes’  aldus Bas de Pij-

per, docent economie van het Groen-
horst College. Het is de bedoeling dat 
dit project ook volgend schooljaar 
weer zal plaatsvinden. Dit project is 
gecoördineerd door Samen voor De 
Bilt, www.samenvoordebilt.nl. 

Leerlingen strijden voor de eer tijdens het vragenspel ‘Petje op Petje af’.

Gastlessen ‘Leren omgaan met geld’
In maart 2011 hebben 8 gastdocenten uit het bedrijfsleven gastlessen gegeven aan leerlingen van 3VMBO van 
het Groenhorst College in Maartensdijk over het thema ‘leren omgaan met geld’. Ter voorbereiding op deze 

lessen heeft Adelka Vendl van Vendl Training en Provocatieve Coaching begin februari aan  
de gastdocenten een training gegeven

De jongeren oefenden met elkaar, 
maar ook met nagebootste ongevals-
situaties, zowel in Dijckstate als in 
een ruimte buiten Maartendijk waar 
er bij een feest allerlei ongevallen 
hadden plaatsgevonden. Eind maart 
vond het examen plaats, dat uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte 

bestaat. Afgelopen woensdag moch-
ten veertien diploma’s worden uit-
gereikt!

Het Rode Kruis geeft al ruim twintig 
jaar Jeugd EHBO cursussen. Na de 
A en B cursus blijven veel jongeren 
vrijwilliger van het Rode Kruis. De 

jongeren nemen deel aan Eerste Hulp 
evenementen en leveren maandelijks 
hun aandeel aan de wandelmidda-
gen met de bewoners van het St. 
Elisabethhuis in Lage Vuursche. In 
september wordt er weer gestart met 
nieuwe Jeugd Eerste Hulp cursus-
sen. Iedereen die in het voorjaar van 
2011 elf jaar wordt is welkom. Meer 
info over de activiteiten: AvanHeerin-
gen@gmail.com.

Voor Jeugd Eerste Hulp A slaagden: 
Daan van Ginkel, Jesse Lam, Bart 
Burgman, Mathilde van Vlastuin, 
Silke van Oostrum, Reinier Kok, Jelle 
van Renswoude, Paul Terlouw, Ste-
fan Terlouw, Mark van Woudenberg. 
Voor Jeugd Eerste Hulp B waren 
dat: Antoon Wiessenberg, Bastiaan 
van Vliet, Janita van Middendorp en 
Joanne Freeke

Diploma’s Jeugd EHBO uitgereikt.
Vanaf september vorig jaar kwamen wekelijks vijftien jongeren naar Dijckstate voor een Jeugd Eerste Hulp 
cursus. De jongeren leerden EHBO vaardigheden zoals de stabiele zijligging en het verbinden van wonden. 

Ook de werking van het lichaam behoorde tot de lesstof.

Winnaar bij Mobiliteit
door Henk van de Bunt

Het Orion College in Breda heeft woensdag de landelijke kunst- en 
techniekwedstrijd Artcadia gewonnen. Het winnende ontwerp in de 
categorie Water was BRIJN van Baggeren, RIJN en het BREIN, om 

de duinen te verhogen met klei uit de Rijn en zand uit het IJsselmeer. 
In de categorie Mobiliteit won Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven met 

de ‘beweegbare vangrail’.

Na een maanden durende wedstrijd presenteerden twaalf groepen van 
twaalf verschillende scholen hun kijk op de toekomst op de TU in Eindho-
ven. ‘Het was moeilijk kiezen. We hebben gekozen voor de BRIJN omdat 
de leerlingen hebben laten zien dat het mes aan twee kanten snijdt’, aldus 
de jury.

Uit Klas H2b van Het Nieuwe Lyceum realiseerden Lolo Kleykamp, Sterre 
Vrijenhoek, Teddy Zoetbrood, Danny Peters, Jeffrey Pul, Roel van der Lin-
den en Mertcan Veldkamp zich, dat iedereen weet, dat er veel files zijn in 
Nederland. Daarom bedacht het groepje iets heel slims, dat ook nog eens 
goed is voor het milieu. Wanneer je in de file staat, gaan er veel gassen 
de lucht in. Zij bedachten om de vangrails beweegbaar te maken. Als er 
dan aan een kant een file staat, dat de vangrails een baan verschuift. Dan 
is er een extra baan voor de file. Zo gaat de file dus extra snel weg.  De 
andere baan heeft daar geen last van, want daar rijden toch weinig auto’s. 
Het gebeurt bijna nooit dat er op alle banen een file is. Boven de snelweg 
hangen altijd blauwe kilometerborden waarop een camera moet komen die 
de files signaleert.

De winnaars in de categorie Mobiliteit

Klaar voor een sportieve ontmoeting in De Vierstee.



Leijenseweg 125
Bilthoven
030-2286635 

www.multimate.nl
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✁
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OP 2e PAASDAG GEOPEND
van 10.00-17.00 uur

OP zAtErDAG 23 APril EN 2e PAASDAG



Jaarlijks maken leerlingen van de 
Werkplaats in Bilthoven op school 
een zelfgemaakte
Palmpaasstok.  Dit is een versierde 
stok in de vorm van een kruis waar-
aan vruchten, slingers en verschillen-
de snoepjes hangen. Bovenop kraait 
een haantje van brood. De kinderen 
kunnen deze Palmpaasstok weggeven 
of zelf houden. De meeste kinderen 
kiezen ervoor om de mooie stok aan 
een oudere te geven en togen naar De 
Bremhorst. Op verzoek werd daar-
bij een Palmpaaslied gezongen. De 
bewoners waren erg blij met de Palm-
paasstok, die een mooi plaatsje in hun 
appartement kreeg.

(Trees van Rooyen)

 De Vierklank 17 20 april 2011

Het was mooi om te zien hoe de 
kinderen uit Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Westbroek 
serieus hun ronden volbrachten. Elke 
minuut kwam de volgende de hoek 
om, gekleed in duidelijk oranje en 
nauwkeurig gadegeslagen door de 
noterende beoordelaars in hun groen 
gele hesjes op de controleposten. 
Want bij die heikele punten drei-
gen de meeste gevaren. De kinderen 
waren lichtelijk opgewonden en von-
den het spannend. Van 9.00 uur tot 

12.30 uur fietsten ze door het dorp 
en elke rit duurde zo’n twintig minu-
ten. Start en aankomstplaats was het 
speelplein van het scholencomplex 
aan de Nachtegaallaan. Ze kregen 
een flesje drinken en een kwartetspel 
mee. Dat spel mocht niet onderweg, 
maar pas thuis worden gespeeld. 

Resultaat 
Veilig Verkeer De Bilt laat bij monde 
van haar voorzitster weten, dat er dit 
jaar door de gemeente veel medewer-

king is verleend. Men is dankbaar 
voor de vaders en vooral de vele moe-
ders die er voor zorgden dat de 147 
leerlingen hun ronde konden maken, 
de medewerkers van de organisatie 
en de controleposten die met koek-
en-zopie al die uren hulp verleenden. 
Daarnaast verdient de plaatselijke 
C1000 dank en waardering voor het 
verzorgen van de drankjes.

De leerlingen waren niet minder trots. 
Het resultaat mag er dan ook wezen, 

vond de voorzitter en meldde een dag 
later het resultaat. Van de deelne-
mende kinderen uit deze vier kernen 

zijn er 133 geslaagd en dus 14 zijn 
afgewezen. Die kunnen het volgend 
jaar nog eens overdoen.

Lagere scholen houden verkeersexamen 
‘Veilig Verkeer’ is tevreden

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag werden de kinderen van de zes scholen uit de voormalige Maartensdijkse dorpen tijdens 
het zeer nuttige praktijk-verkeersexamen getest nadat ze een dag eerder het theorie examen hadden gedaan. 

Afgelopen maandag waren 592 kinderen uit De Bilt en Bilthoven aan de beurt.

Start op het schoolplein van het scholencomplex aan de Nachtegaallaan te 
Maartensdijk.

Deze week bezochten de kleuters van 
de Van Dijckschool Huize het Oosten. 
De kinderen boden alle bewoners een 
mooie zelf versierde palmpasen stok 
aan. Daarna gingen ze gezamenlijk 
knutselen en werden er paaskleurpla-
ten ingekleurd. De bewoners geno-
ten van de interactie en de gezellige 
gesprekjes met de kinderen.
Als klap op de vuurpijl verzorgden de 
kleuters een echt paasoptreden voor 
alle aanwezigen. Op school waren 8 
paasliedjes ingestudeerd en deze wer-
den uit volle borst gezongen. Sommi-
ge kleuters waren zelfs als paashaas 
verkleed. De ouderen klapten vrolijk 
mee en een aantal zong zelfs mee. 
Jong en oud genoten van elkaar! Na 
limonade met een koekje werden de 
kinderen uitgezwaaid.
 (Yvonne Pennings)

Van Dijckschool kleuters bezorgden bewoners van Huize het Oosten een 
gezellige ochtend.

Een paasfeestje bij Huize het Oosten

Op zondag 17 april werd in de stra-
lende zon de traditionele Palmpas-
enoptocht gehouden door de kinde-
ren van de Julianaschool en van de 
Protestantse Kerk in Bilthoven. 
De jongste kinderen versierden eerst 
in de school hun palmpaasstok met 
buxus, slingers, lekkers en natuurlijk 
een broodhaantje in de top. Daarna 
gingen de kinderen in een lange 
stoet door het centrum van Biltho-
ven naar de Zuiderkapel. Daar werd 
de kerkdienst opgevrolijkt. De oud-
ste kinderen brachten een versierd 
plantje naar bewoners van verzor-
gingstehuis de Koperwiek

Schoonmaakactie van  
De Rietakker

De leerlingen van groep 5/6 van meester Arend van basisschool De Rietak-
ker in Bilthoven leverden op vrijdag 15 april een mooie prestatie. Om 9.00 
uur trokken de leerlingen de wijk in om de straten tussen de Abt Ludolfweg 
en de Looydijk schoon te maken. Ongeveer 30 kinderen gingen gewapend 
met vuilniszakken, handschoenen en prikkers op pad. Snoepafval, blikjes 
en ander afval werd verzameld. De Albert Heijn aan de Looydijk juichte 
het initiatief toe en sponsorde de schoonmaakactie met drinkpakjes en een 
gezonde snack voor het schoolreisje naar de Natuurschool dat binnenkort 
plaatsvindt. (Sandy van Heerde)

Palmpasenoptocht  
Julianaschool

Paaseieren zoeken bij 
Speel-o-theek

De paashaas heeft eitjes verstopt bij de speel-o-theek. Kinderen van 0 tot 8 
jaar zijn welkom om opzoek te gaan tussen al het speelgoed naar de paas-
eitjes. Zoek tussen het speelgoed en kijk gelijk of je iets leuks ziet om mee 
te spelen in de Paasvakantie. Er is van alles te leen zoals fietsjes, stepjes, 
ripboards, skates, glijbanen en nog veel meer. En voor als het regent in de 
vakantie zijn er ook leuke gezelschapspellen en puzzels te leen. Ga langs op 
maandag, woensdag of vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur. De speel-o-theek is 
gevestigd aan de Jachtlaan 19 te Bilthoven.

Palmpasen in woonzorgcentrum De Bremhorst

Tientallen kinderen kwamen vrijdagmiddag hun zelfgemaakte Palmpaasstok 
aan ouderen in De Bremhorst overhandigen.

Zaterdag 16 april hield de Biltse 
Muziekschool in de tijdelijke huis-
vesting aan de Henrica van Erpweg in 
De Bilt haar jaarlijkse Open Dag. De 
talrijke bezoekers werden in de les-
kamers ontvangen door docenten. Ze 
gaven informatie en lieten kinderen 
ook echt met een instrument kennis 
maken. De Open Dag startte met een 
optreden van het ensemble Strijkstart, 
onder leiding van Ineke van Enk. 
Speciale aandacht was er voor het 
Open Podium waar jonge leerlingen 
speelden voor War Child. [GG]

Open Dag Biltse Muziekschool in nieuwe locatie
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Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 
betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in 
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*
Adverteren in

De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

Hartman	TUINSET	4	stoelen	in	
4	standen	verstelbaar	met	ronde	
tafel	 geel	 i.z.g.st.	 €	 150,-.	Tel.	
0346-214065

Royale	blauwe	kinderwagen	in	
zeer	 goede	 staat.	 €	 10,-.	 Tel.	
06-23109236

Eikenhout	 uitschuif	 eet-
tafel	 rond	 120cm	 uitschuif	
naar	 +40cm.	 €	 50,-.	 Tel.	
06-16276013

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	 Café	
te	A’dam	 (4D	 film	 +	 drankje)	
samen	€	20,-.	Tel.	06-16276013

Grt.	wit	vierkant	(canvas)	doek,	
sepia	 print	 van	 oosterse	 dame.	
€	20,-.	Tel	06-16276013

Tri	 Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 gesealed.	
€	12,50.	
Tel.	035-7852090	(na	18.00uur)

2	cd’s	:	Anthology	Vol.	1	Pierre	
Rapsat,	 beste	 v	 36	 chansons,	
gesealed.	€	12,50.	
Tel.	035-7852090	(na	18.00uur)

Cd	 Placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

Nieuwe	ovalen	rieten	mand	met	
bekleding	wit	€	10,-.	Luxe	rond	
nieuw	 salontafeltje	 ø	 60	 cm	
l.	 essen	 van	 €	 95,-	 nu	 €	 20,-.	
T.	030-2202996

Fleece	 jack	 zacht	 geel	 maat	
40-44	 €	 10,-.	 Nieuw	 gebreide	
pakje	voor	o.a.	baby-born	€	5,-	
in	alle	kleuren.	T.	030-2202996

Grote	zak	knikkers	in	alle	soor-
ten	 en	 maten	 6	 kg)	 €	 5,-.	 10	
nieuwe	streekromans	€	25,-.	los	
€	4,-	p/s.	T	030-2202996

Nieuwe	 keukenweegschaal	
Soehnle	 max	 2	 kg.	 wit	 van	
€	 13,99	 nu	 €	 5,-.	 Gekluerde	
hobbyscharen	 €	 5,-.	 T.	 030-
2202996

Boerenbont	 servies,	 5	 eetbor-
den,	 3	 soepborden,	 1	 platte	
schaap,	1	grote	groentenschaal.	
€	50,-.	Tel.	0346-212492

Boerenbont	 servies,	 4	 kleine	
soepkommen,	 4	 grote	 soep-
kommen,	 1	 klein	 soepkomme-
tjes	met	2	oren	+	schotel	€	40,-.	
Tel.	0346-212492

Verzameling	 koninklijk	 huis	
boeken	zien	er	netjes	uit.	Prijs	
€	20,-.	Tel.	0346-214084

Kinder	autostoeltje	kleur	blauw	
met	 hondjes.	 Weinig	 gebruikt.	
Prijs	€	20,-.	Tel.	0346-214084

Kluisje	 voor	 in	 de	 auto	
(50x45x18	 cm)	 €	 25,-.	 Tel.	
0346-211940

Nokia	houder	met	auto-oplader	
i.z.g.s.	€	15,-.	Tel.	214065

Muziekmobiel	voor	aan	de	box	
Winnie	the	Pooh.	z.g.st.	€	40,-.	
Tel.	06-29506849

Bakje	blauw	getimmerd	96	cm.	
voor	 het	 opruimen	 van	 speel-
goed	met	klep	€	20,-.	Tel.	0346-
213818

Te	 koop	 gevraagd:	 De	 wand	
koffie	 molen,	 Emaille	 keu-
kengerij,	 boerenbond	 servies-
goed,	KLM	JENEVER	huisjes	
enz.	 enz.	 Opa	 Rein,	 tel.	 030-
2627348

Wie	 heeft	 3	 KRIELKIPPEN	
voor	het	hok	in	onze	tuin?	Bel	
06-43066584

Wie	 wil	 er	 tegen	 vergoeding	
KLIMOP	uit	de	tuin	halen	met	
de	wortel.	Tel.	0346-213591

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Zelfstandig	werkend	kok	

/	aankomend	Souschef.	Kijk	op		
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	Kijk	op	www.

lokalebedrijvendebilt.nl

Klachtencommissie	 voor	 huur-
ders	van	SSW	zoekt	een	nieuw	
lid.	Zie	pag.	10

Bouwbedrijf	Nagel,	Westbroek	
zoekt	 Timmerman	 (fulltime).	
Zie	pag.	14

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	 buiten.	 Lid	 Vlok	 bedr.	 Tel.	
06-42417376	

SCHILDER	 te	 Bilthoven	 kan	
in	 de	 regio	 nog	 werk	 ver-
richten.	 Tel.	 030-2740195	 /	
06-15692297

Gevraagd	 WONINGRUIIL	
woning	met	minimaal	2	 slaap-
kamers.	 Aangeboden	 7	 jaar	
inschrijftijd	bij	Woningnet,	rea-
geren	 in	 overleg	 naar	 keuze.	
06-21864931

VERLOREN:	 Gymtas	 met	
sportkleding	 bij	 de	 Vierstee	
(parkeerplaats).	 Coen	 heeft	 ze	
graag	terug.	Tel.	0346-211648

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

De Nieuwe Bakker:

GESPECIALISEERD IN BRUIDS- 

TAARTEN, FOTO TAARTEN .

SPELT PRODUCTEN VOOR MENSEN 

MET EEN TARWE ALLERGIE.
 

Nw. Loosdrechtsedijk 117
tegenover kasteel Sypesteyn

tel. nr. 035-5823651

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Op	 je	 paasbest	 bij	 BETTY’S	
CORNER!	 Elke	 woensdag	 en	
vrijdag	 	 bij	 kapper	 Hans	 in	
Maartensdijk.	 Bel	 voor	 een	
afspraak:	 06-33722022	 Zorg	
voor	uw	haar!

HERBALIFE.	 Voeding	 voor	
een	gezonde	en	actieve	levens-
stijl.	Tel.	0346-571377	website:	
www.vinkvoorvoeding.nl

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

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

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

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296.	 Elke	 vrij-
dag	 en	 zaterdag	 verkoop:Nw.	 Weteringseweg	 34,	 Groenekan.	
Groente-,	 vaste-,	 tuinplanten/laan-,	 sier-,	 fruitbomen	 en	 klein-
fruit.	Coniferen,	Taxus,	Buxus	groot	en	klein.	Laulier	125/150	à	€	
14,-.	Taxus	60/80	à	€	8,50.	Rododendrons	50/60	à	€	12,-.	Hedera	
±	1,75	à	¼	5,-.	Er	zijn	nog	beukenhagen	en	 fruitbomen.	Zand,	
grond,	stalmest,	houtsnippers,	grind	los	gestort	of	in	zakjes.	

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.	Tel.	
0346-281444	/	06-36142989	www.kvdwmakelaardij.nl

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

GARAGEBOX	 te	 koop	 aangeboden	 in	 Maartensdijk	 Mail:	
riarobbin@casema.nl	of	tel.	0641633993	€	27.500,-	k.k.

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

Kindercursus Intuïtie en Energie.	 Ontdek	 jezelf,	 je	 talenten	
en	wensen.	Leer	meer	te	vertrouwen	op	jezelf	en	je	gevoel.	Leer	
wat	 jouw	energie	 is	 en	die	van	anderen	en	hoe	 je	 jouw	 ruimte	
inneemt.	Dmv	visualisatie,	meditatie,	knutselen,	dansen,	verha-
len,	 spelletjes	en	 tekenen.	Voor	7	 t/m	12	 jaar.	Woensdag	18-25	
mei	 en	 8-15	 juni	 van	 14.00-16.00	 uur.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	
voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie,	Bilthoven.	 Info:	www.nieuw-licht.nl	
/	06-46736993

Paaseitjes zoeken bij

pannenkoekenboerderij Groenesteijn? 
Tel: 030 2717752

Cursussen

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

Dagverzorgingscentrum voor Ouderen

zoekt:

Een medewerker dagverzorging
    min – max contract 14 – 28 uur per week

De volledige vacaturetekst 

is te lezen op onze website 

www.bethshamar.nl

Open dag bij Zorgcentrum De Bilt
De	open	dag	van	Acu-Punctuur,	de	praktijk	voor	Acupunctuur	van	Fabienne	Rey	
en	Holistic	Health	Care,	de	praktijk	voor	Natuurgeneeskunde	en	Schoonheidsver-
zorging	van	Iban	en	Eline	van	der	Linden,	beide	gevestigd	in	Zorgcentrum	De	Bilt	
aan	de	Burgemeester	de	Withstraat	59,	trok	helaas	maar	mondjesmaat	belangstel-
ling.	Een	reden	zou	kunnen	zijn	dat	maar	weinig	mensen	weten	dat	in	dit	voor-
malige	pand	van	de	Rabobank	veel	voorzieningen	op	zorggebied	gevestigd	zijn.	
Bovendien	was	er	op	zaterdag	16	april	zo	veel	te	doen	in	de	gemeente	De	Bilt,	
dat	het	waarschijnlijk	moeilijk	kiezen	was.	Gelukkig	liet	een	enkeling	zich	toch	
inlichten	over	wat	beide	praktijken	te	bieden	hadden	en	wie	dat	gemist	heeft,	kan	
een	kijkje	nemen	op	de	websites	www.acu-punctuur.nl	en	www.holistichealthcare.

nl	 of	 telefonisch	 infor-
matie	 vragen	 of	 een	
afspraak	 maken	 voor	
een	 behandeling.	 Voor	
acupunctuur	 kan	 dat	
via	 06-4246205	 en	
voor	 Holistic	 Health	
Care	 06-22227313	 of	
06-24693839.	[LvD]

Op de foto: v.l.n.r. 
Fabienne Rey, Iban en 
Eline van de Linden 
en een geïnteresseerde 
bezoekster.



Laatste kans vlaaien bestellen
De vlaaienactie van Scouting Agger Martini Groep uit Maartensdijk is ook 
dit jaar weer in volle gang. Vrijdag a.s. zullen de scouts de bestelde vlaaien 
bezorgen. Indien u nog geen bestelling geplaatst heeft of toch nog een 
vlaai extra wil bestellen is vandaag 
(woensdag) uw laatste kans. U heeft 
keuze uit 5 soorten vlaai. Dat zijn de 
Boeren Abrikozenvlaai, Gemengde 
Vruchtenvlaai, Appel de luxevlaai, 
Rijstevlaai en Kersenvlaai. De kos-
ten zijn € 9,- per stuk. Bestellen: 
0346-214074 tot 20.00 uur
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Voordaan liet zich weer eens van haar 
beste kant zien en liet Almere na een 
goede wedstrijd met 3-5 in het stof 
bijten. Toch zag dat er niet naar uit in 
het begin van de wedstrijd. 

Na een levensgrote kans van Voordaan 
was het Almere die uit de counter wel 
doel trof 1-0. Voordaan bleef sterker 
en forceerde een strafbal. Voor de 
tweede week op rij wist routinier Just 
van den Broek dit buitenkansje echter 
niet te verzilveren. Nog voor rust 
kwam Voordaan uiteindelijk wel op 
gelijke hoogte. Een strafcorner van 
Hans Claassen  bepaalde de ruststand 
1-1.

Net als vorige week had Voordaan na 
de thee een ijzersterk kwartier. Via 
weer twee corners van Hans Claassen 
en velddoelpunten van Sander Ver-
legh en Tim Belderbos liep Voordaan 

uit naar een riante 1-5 voorsprong. Er 
leek niets aan de hand maar Almere, 
dat niets meer te verliezen had, zette 
aan en kwam nog dichtbij door twee 
treffers. 

Gelukkig liet de Groenekanse defen-
sie onder leiding van de zeer sterk 
spelende laatste man Arnoud Luit-
se het niet verder komen zodat de 
belangrijke drie punten met een 3-5 
overwinning mee naar huis gingen. 

Voordaan blijft door dit resultaat 2 
punten achter Klein Zwitserland dat 
met 4-3 won van Were Di. Nummer 
1 Hurley lijkt onbedreigd kampioen 
met 7 punten voorsprong. Voordaan 
coach Peter Kalfsterman: ‘We hebben 
een goede en attractieve wedstrijd 
gespeeld. Beide ploegen moesten 
winnen en dat was goed te zien. Wij 
zijn nog in de race en houden zo druk 

op Klein Zwitserland dat zich geen 
misstap kan permitteren!’. 
De dames van Voordaan pakten een 
ogenschijnlijk gemakkelijke overwin-
ning met 1-6 uit tegen HBS uit Bloe-
mendaal.  De ruststand was 0-1 door 
een strafcorner van Barbara Hazen-
berg. De thuisclub had daarvoor wel 
veel kansen gehad om op voorsprong 
te komen maar Voordaan keepster 
Eline Rentinck was goed op dreef. Na 
rust bouwde Voordaan de voorsprong 
uit via Manon Kuipers en een zuivere 
hattrick van Anneloes Tervoert. Vlak 
voor tijd scoorde HBS uit een cor-
ner nog de eretreffer 1-6. Voordaan 
blijft de ranglijst in de eerste klasse 
aanvoeren met grote voorsprong op 
nummer 2 en 3.

Volgende week wacht de uitwedstrijd 
tegen Phoenix uit Zeist. De Heren van 
Voordaan spelen uit tegen Oss.

Voordaan Heren houden zicht  
op play offs

In de uitwedstrijd tegen nummer 3 Almere stond ‘aanhaken of afhaken’ voor Voordaan op het spel. De 
winnaar zou in het spoor van nummer 2 Klein Zwitserland blijven en zicht op play offs houden.  

Voor de verliezer zou het seizoen sportief ten einde zijn.

Voordaan strafcornerkanon Hans Claassen wist drie maal het net te vinden 
tegen Almere (foto Guido van der Burg - foto Voordaan)

Salvo had slechts een set nodig om 
verzekerd te zijn van promotiewed-
strijden. Daardoor zou het team niet 
meer ingehaald kunnen worden. Het 
belang van het winnen van de eerste 
set was natuurlijk erg hoog. 

Beide teams waren erg aan elkaar 
gewaagd. De set ging volkomen gelijk 
op. Het lukte beide teams niet om 
onderling afstand te nemen. Doordat 
er bijna geen fouten gemaakt werden 
en de aanval van Salvo en Huizen 
goed scoorden stond er aan het einde 
van de set een stand van  24-24 op 
het bord.
Het was de vraag wie van de speel-
sters de zenuwen het beste in bedwang 

kon houden. Beide teams hadden set-
points, maar na 30-30, konden de 
dames van Salvo het toch afmaken en 
de setwinst pakken met 30-32. Hier-
mee was de 2e plaats een feit. 

De tegenstand was gebroken bij Hui-
zen en de 2e set werd een makkelijke 
prooi voor de Salvo dames met 25-16. 
In de 3e en 4e set herpakten de dames 
van Huizen zich en waren de boven-
liggende partij met de setstanden 
25-21 en 25-19. In de beslissende 5e 
set begonnen de dames van Salvo niet 
goed. Ze waren niet echt scherp meer 
wat te maken had met het verlies 
van de voorgaande twee sets. Bij een 
achterstand van 2-6 nam coach Ger 

Daalmeijer een time-out en hamerde 
erop dat een overwinning belangrijk 
is om goed de promotiewedstrijden 
in te gaan. Dit namen de speelsters 
ter harte en Salvo kwam direct sterk 
terug. Na een goede servicebeurt van 
Maike Asbreuk liep het team uit en 
de set werd uiteindelijk gewonnen 
met 15-8.

Op 28 april speelt Salvo in sporthal 
de Hilt in Eemnes twee wedstrijden 
voor promotie. De eerste wedstrijd 
wordt om 20.30 uur gespeeld tegen 
Smashing. Om 21.45 uur tegen de 
dames van Nederhorst. Deze beide 
teams zijn ook als 2e geëindigd in 
hun poule.

Salvodames gaan  
promotiewedstrijden spelen

Het eerste damesteam van Salvo heeft de laatste competitiewedstrijd tegen mede-concurrent Huizen de twee-
de plaats veiliggesteld met een 2-3 overwinning. Door dit resultaat kunnen de dames zich nu gaan opmaken 

voor het spelen van promotiewedstrijden voor een plaats in de districtsklasse.

Bij Gymma is een nieuwe docent  
-Wouter- het team komen versterken. 

Speciaal voor de jongens komt hij in 
Maartensdijk breakdance geven in de 
vorm van een clinic van 8 lessen. De 
eerste les was op vrijdag 15 april van 
16.30 tot 17.30 uur. De volgende data 
zijn: 29 april, 20 en 27 mei en op 3, 
10, 17 en 24 juni. Deze lessen zijn 
voor jongens vanaf ongeveer 8 jaar. 
De kosten voor deze lessen bedragen 
in totaal € 35,00. 

De lessen worden gegeven in de 
Toneelzaal van de Vierstee, Nachte-
gaallaan 30 te Maartensdijk. 

Het is wel verplicht om je van tevoren 
aan te melden bij Lieneke Geurt-
sen, tel: 0346 214382 of mail: geurt-
sen83@zonnet.nl. Doe het zo snel 
mogelijk, want vol is vol. [HvdB]

SVM bewijst concurrent 
een goede dienst

SVM heeft zaterdag in Amersfoort concurrent VOP een goede dienst bewe-
zen, door deze uitwedstrijd niet in winst om te zetten. De kans dat VOP 
daardoor de nacompetitie gaat ontlopen is zaterdag toegenomen na de winst 
(2-1) van de degradatiekandidaat op concurrent SVM. Door de zege pas-
seerden de Amersfoorters de verliezers op de ranglijst van 3D en hebben zij 
nu een voorsprong van twee punten op de ploeg uit Maartensdijk.

Na een minuut of twintig had VOP de leiding genomen. Met een kopbal 
werd de score geopend (1-0). Met die stand gingen beide partijen ook rus-
ten. In de tweede helft moesten de Amersfoorters even hard werken om de 
voorsprong te vergroten en/of de gelijkmaker te voorkomen. Halverwege de 
tweede helft viel het tweede doelpunt. Terence Vliet van VOP krulde de bal 
fraai in de kruising van het SVM doel: 2-0. Het werd voor beide ploegen 
nog spannend toen het de Maartensdijkers een kwartier voor tijd gelukten - 
door Jeroen Geurtsen - de achterstand te verkleinen (2-1). Toen deze stand 
ook de eindstand bleek te zijn bleek VOP aan het langste eind te hebben 
getrokken en moesten de Maartensdijkers puntloos huiswaarts keren.

Gaan
Met nog drie wedstrijden te gaan staat SVM vierde van onderen met 23 
punten. Daarboven VOP (25) en Scherpenzeel en Lopik (beiden 26 punten). 
Zaterdag 23 april a.s. komt Odysseus 91 naar Maartensdijk. Twee weken 
later dienen de Maartensdijkers naar Lopik af te reizen voor de lastige uit-
wedstrijd tegen deze directe concurrent [HvdB].

Streetgolftoernooi  
voor goed doel

Op zaterdag 21 mei vindt het 1ste Bilthovense Open Streetgolftoernooi 
plaats. Op 18 originele plekken verspreid door Bilthoven liggen holes waar 
gespeeld kan worden. De startplaats is bij de Golf-& Countryclub De Biltse 
Duinen om 9.15 uur. ´s Middags is er een lunch met champagne. 
Op het Vinkenplein zijn aan het begin van de middag activiteiten voor jong 
en oud. Ook wordt er dan gegolfd door bedrijven. Aansluitend is er een 
luxe BBQ met een loterij. Deelname is al mogelijk vanaf 25 euro. Uiter-
aard gaat de opbrengst naar het goede doel: Stichting Christophorus, een 
woongemeenschap voor jongeren met een beperking. Voor meer informatie 
en inschrijven: rt163@rondetafelbilthoven.nl

Gymma start breakdance voor jongens

Welke jongen wil niet zo als Wouter kunnen dansen? Tien jongens staan stoer 
(toe) te kijken.

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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De	 restauratie	van	molen	 ‘De	Kraai’	
in	Westbroek	vordert	gestaag.	Molen-
bouwer	 Jan	 Wilten	 (58)	 is	 hard	 aan	
het	 werk.	 Momenteel	 is	 hij	 bezig	
met	 de	 kap	 terwijl	 ook	 de	 wieken	
weer	 helemaal	 worden	 opgebouwd.	
Voor	 de	 restauratie	 van	 de	 balken-

constructie	van	de	kap	wordt	gedeel-
telijk	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 origi-
nele	 onderdelen.	 Sommige	 stukken,	
zoals	 de	 zogenaamde	 voeghouten,	
die	sterk	waren	aangetast	door	vocht	
en	houtworm,	zijn	opnieuw	door	Wil-
ten	vervaardigd	uit	Deens	eikenhout.	

Machtige	loodzware	stukken	hout	die	
helemaal	 in	 de	 juiste	 vorm	 moesten	
worden	gehakt.	Een	ambachtelijke	en	
zware	klus.	
Het	heeft	 enige	 tijd	geduurd	voordat	
ze	bij	Monumentenzorg	hierover	een	
beslissing	hadden	genomen.	De	vraag	
was	namelijk	of	het	de	voorkeur	had	
om	 de	 oude	 balken	 te	 restaureren	
door	 het	 inbrengen	 van	 kunststof	 of	
het	 helemaal	 opnieuw	 vervaardigen	
van	deze	onderdelen	uit	nieuw	eiken-
hout.	 ‘Het	 eerste	 is	 duurder’,	 vertelt	
Wilten.	‘maar	maak	je	ze	opnieuw	uit	
nieuw	eikenhout	dan	gaan	ze	ook	nog	
eens	veel	langer	mee.’	Voor	hem	was	
de	keuze	niet	zo	moeilijk.	Wilten:	‘De	
principiële	vraag	is	dan:	restaureer	je	
het	bouwmateriaal	of	het	oude	bouw-
werk	zoals	het	ooit	is	ontworpen	zèlf.’	

Liefde voor molens
Wilten	heeft	een	bijzondere	band	met	
’De	 Kraai’.	 Na	 zijn	 MTS	 opleiding	
was	 zijn	 eerste	 klus	 het	 vervangen	

van	 een	 balk	 van	 de	 Westbroekse	
molen	die	toen	nog	volop	in	gebruik	
was.	 Wilten,	 van	 huis	 uit	 Biltenaar	
woonde	in	zijn	jeugd	naast	een	maal-
derij	 aan	 de	 Soestdijkse	 Straatweg.	
Hij	 speelde	 als	 kind	 op	 het	 terrein	
van	 deze	 maalderij.	 Uit	 die	 periode	
komt	zijn	interesse	voor	het	maal-	en	
molengebeuren.	 Hij	 werd	 in	 1968	
vrijwillige	molenaar	op	’De	Geesina’,	
die	 toen	 ook	 eigendom	 was	 van	 de	
familie	Schuurman.	Daar	werd	voor-
namelijk	koren,	tarwe	en	rogge	gema-
len.	 Uiteindelijk	 besloot	 hij	 molen-
bouwer	 te	 worden.	 Bij	 molenmaker	
Beckers,	 in	de	Achterhoek	 leerde	hij	
de	fijne	knepen	van	het	vak.	Nu	heeft	
hij	al	jaren	zijn	eigen	molenbouw-	en	
onderhoudsbedrijf	in	Dongen	in	Bra-
bant.	 Een	 goede	 plek	 want	 veel	 van	
zijn	klanten	zitten	daar	en	in	Zeeland.	
Zelf	is	Jan	Wilten	sinds	1987	ook	nog	
molenaar	 op	 de	 bekende	 Utrechtse	
stadsmolen	'Rijn	en	Zon’	aan	de	Ade-
laarstraat.	 De	 klus	 in	 Westbroek	 is	
voor	hem	dus	bijna	‘om	de	hoek’.	

Op schema
‘De	 restauratie	 ligt	 op	 schema’,	 ver-
telt	 Wilten.	 Als	 het	 allemaal	 meezit	
gaan	 rond	 de	 bouwvakvakantie	 de	
onderdelen	van	de	kap	met	een	kraan	
omhoog.	 Daar	 worden	 ze,	 als	 een	
enorme	houten	puzzel,	op	de	origine-

le	wijze	met	houten	pennen	in	elkaar	
gezet.	Eind	2011	moet	de	 restauratie	
beëindigd	zijn.	De	molen	wordt	opge-
leverd	met	twee	maalstenen	zodat	hij	
weer	graan	kan	malen.	In	‘De	Kraai’	
staat	ook	nog	de	oude	generator	uit	de	
tijd	dat	de	molen	elektriciteit	opwek-
te.	 Deze	 blijft	 wel	 als	 bezienswaar-
digheid	 in	 de	 molen	 staan	 maar	 zal	
niet	 meer	 in	 bedrijf	 worden	 gesteld.	
Eigenaar	Jan	Schuurman	hoopt	dat	er	
een	vrijwillige	molenaar	kan	worden	
aangetrokken.	 Die	 moet	 op	 veertig	
zaterdagen	 per	 jaar	 de	 molen	 laten	
draaien.	 Het	 staat	 als	 voorwaarde	
vermeld	 in	 de	 overeenkomst	 met	 de	
gemeente	 De	 Bilt	 voor	 het	 krijgen	
van	subsidie.	‘De	gemeente	zal	er	ook	
voor	zorgen	dat	er	op	die	zaterdagen	
genoeg	 wind	 is’,	 voegt	 Schuurman	
er	lachend	aan	toe.	Om	een	molen	in	
goede	conditie	te	houden	is	het	nood-
zakelijk	dat	deze	regelmatig	draait.	

Hoe	 het	 allemaal	 precies	 verder	 zal	
gaan	 met	 de	 exploitatie	 wanneer	 de	
restauratie	 van	 de	 molen	 is	 afge-
rond	 is	 overigens	 nog	 niet	 bekend.	
Gemeente,	Rijk	en	Provincie	hebben	
in	ieder	geval	gezamenlijk	voldoende	
subsidie	toegezegd	om	dit	monument	
in	de	toekomst	in	stand	te	houden.	Tot	
meerdere	 glorie	 van	 het	 mooie	 dorp	
Westbroek.

Molen de Kraai komt er weer 
helemaal bovenop

door Martijn Nekkers

Na het positieve nieuws over de onlangs gestarte restauratie van molen ‘De Geesina’ in Groenekan in de 
vorige Vierklank, is er al weer goed nieuws over die andere molen die vlak in de buurt staat, ‘De Kraai’

Ook de wieken worden in oude luister hersteld.

Molenbouwer Jan Wilten aan het werk met enorme stukken hout.

Zorgboerderij	 Nieuw	 Toutenburg	
biedt	 inmiddels	dagbesteding	aan	12	
deelnemers.	 In	 een	 huiselijke	 sfeer	
wordt	 hen	 een	 fijne	 dagbesteding	
geboden,	 waarbij	 ze	 zich	 speciaal	
richten	 op	 groenteteelt,	 plantenteelt	
en	veehouderij.	Daarnaast	 bieden	 zij	
ook	 de	 mogelijkheid	 om	 een	 leer-
werktraject	te	doorlopen.

Dierenwei
De	dierenwei	is	aangelegd,	het	konij-
nenhok	geplaatst	en	het	 terras	 ligt	er	
mooi	bij.	Hier	kunnen	de	deelnemers	
bij	mooi	weer	hun	pauzes	doorbren-
gen.	 De	 konijnen	 maken	 nog	 even	
geen	 gebruik	 van	 het	 hok,	 zij	 ver-
blijven	 nog	 even	 binnen,	 omdat	 het	
ook	 een	 mooie	 plek	 is	 voor	 de	 pas-
geboren	 lammetjes.	 Wim	 en	 Wouter	
van	Oostrum	zijn	elke	dag	druk	bezig	
om	 hun	 Zorgboerderij	 verder	 uit	 te	

bouwen.	 ‘Giften	 zijn	 zeker	 in	 een	
opbouwfase	altijd	van	harte	welkom.	
Zo	 kunnen	 we	 sneller	 mooie	 zaken	

regelen	 voor	 de	 deelnemers.	 Het	 is	
mooi	om	hiermee	bezig	te	zijn’,	sluit	
Wouter	van	Oostrum	enthousiast	af.

Dierenwei en terras voor zorgboerderij
door Marijke Drieenhuizen

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg aan de Dorpsweg nummer 85 in Maartensdijk heeft vorig jaar een 
geldbedrag ontvangen uit de opbrengst van de Rommelmarkt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 

Maartensdijk-Hollandsche Rading. Met dit geld wilden Wim en Wouter van Oostrum graag een dierenwei en 
terras realiseren. Met hulp van Henk van Oostrum van De Twaalf Gaarden is dit onlangs aangelegd.

Shanna Zwenger met de pasgeboren lammetjes in de dierenwei die mogelijk 
werd gemaakt door een gift en inzet van de Protestantse Gemeente Maartens-
dijk-Hollandsche Rading en De Twaalf Gaarden.

Open Boerderijdag in 
Westbroek

Iedereen	 is	 op	 25	 april	 (Tweede	 Paasdag),	 welkom	 op	 de	 boerderij	 van	
de	familie	Blaauwendraad	in	Westbroek	aan	de	Kooijdijk	9	van	10.00	tot	
16.00	 uur.	 Op	 deze	 Campina	 Open	 Boerderijdag	 openen	 zij	 hun	 deuren	
voor	iedereen	uit	de	buurt,	 jong	en	oud.	Zo	kunnen	geïnteresseerden,	via	
allerlei	 leuke	 en	 leerzame	 activiteiten,	 ontdekken	waar	 de	melk	vandaan	
komt.

Een	 rondleiding	 over	 de	 boerderij	 door	 de	 boer	 zelf	 en	 een	 kijkje	 in	 de	
stallen	staan	centraal.	Daarnaast	zijn	er	vele	activiteiten	zoals	een	skippie	
koe	 race	 en	 schminken	 die	 de	 dag	
tot	een	leuke	belevenis	met	een	leer-
zaam	tintje	maken.	Lekker	buiten	in	
de	natuur.	Beleef	en	proef	de	natuur	
ter	plekke!

In	het	hele	land	openen	27	melkvee-
houders	hun	deuren	tijdens	de	Cam-
pina	 Open	 Boerderijdag.	 Geniet	
samen	met	je	familie	van	een	leuke	
en	leerzame	dag	in	de	natuur	en	stel	
al	 je	 vragen	 aan	 de	 veehouder	 zelf	
tijdens	de	rondleiding	om	te	ontdek-
ken	 waar	 jouw	 glas	 melk	 vandaan	
komt.	
Alle	 activiteiten	 gaan	 de	 hele	 dag	
door	en	wie	trek	heeft	gekregen	kan	
zich	 tegoed	 doen	 aan	 lekkere	 en	
gezonde	zuivel	op	het	terras.	

advertentie

De	 rotonde	 aan	 het	 begin	 van	 de	
Koningin	Wilhelminaweg	in	Groe-
nekan	 is	 bijna	 klaar.	Van	 Oostrum	
uit	Westbroek	is	daar	maanden	mee	
bezig	 geweest.	 Door	 de	 nieuwe	
situatie	wordt	 de	 ‘snelheid’	 uit	 het	
verkeer	 gehaald	 en	 is	 het	 voor	 de	
fietsers	 veiliger	 geworden.	 Voor	
hen	is	er	ook	een	nieuwe	fietsbrug	
aangelegd	naar	het	Dagrecreatiege-
bied	Ruigenhoekse	Polder.	Nieuwe	
landschapselementen	 verfraaien	
deze	 toegang	 tot	 Groenekan.	 Ook	
onder	 het	 viaduct	 en	 bij	 de	 afslag	
naar	 de	 Bastionweg	 is	 de	 situatie	
sterk	gewijzigd.	[MN]

Rotonde bijna klaar

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
28-04

Woe.
27-04

Vrij.
29-04

Zat.
30-04

Do.
21-04

Vrij.
22-04

11,00

10,00
5,00

11,00

Woe.
20-04

gebakken zalmforel met 
ravigottesaus of

lamskoteletjes van de grill

Sate met friet en sla of
Hamburger met friet en sla

Wraps gevuld met pittige kip 
en artisjoksalade

of
Vispalet met voorjaarssalade en 

groenten crudité

Tevens aanschuiven in de feesttent 
17.30-19.00 uur. Vrijdag is het 
restaurant v.a. 21.00 u gesloten.
Zaterdag 30 april gehele dag gesloten!


