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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Iedereen sport mee
door Henk van de Bunt

Doe Mee De Bilt en het Gehandicaptenplatform De Bilt bieden alle inwoners uit alle kernen van 

deze gemeente op zaterdag 25 mei de gelegenheid kennis te maken met aangepast sporten. Doel van 

‘Iedereen sport mee!’ is o.a. naast begrip krijgen voor ook het kennismaken met aangepast sporten. 

In het kader van 900 jaar De Bilt is 

de meimaand sportmaand en deze ‘Ie-

dereen sport mee sportdag’ georgani-

seerd. Een citaat uit de Sportagenda 

2016 van NOC-NSF: ‘Sport inspi-

reert, sport verbindt, sport verandert 

de wereld. Met sport maken we de sa-

menleving een beetje beter. Gezonder 

en dynamischer. Vol kleur, fair play 

en positieve spanning. Daarom willen 

we van Nederland een echt sportland 

maken’. Wat opvalt in die woorden is 

‘verbinden’, ‘veranderen’ en ‘samen-

leving’: allemaal thema’s, die op 25 

mei a.s. in jubilerend De Bilt hopelijk 

starten en in de Kees Boekehal, het 

Sportcentrum Kees en de accommo-

datie van SCHC worden vervolgd en 

gerealiseerd worden.

Ander

Sebastiaan Klok is als Combinatie-

functionaris Sport bij de Gemeente 

De Bilt samen met een aantal col-

lega’s, werkzaam op alle mogelijke 

vlakken en facetten van sport in de 

gemeente De Bilt. Hij organiseert ‘Ie-

dereen sport mee! ‘ met het Gehandi-

captenplatform De Bilt en CIOS-stu-

dente Marita van Dam, die het project 

ook aangrijpt als afstudeerscriptie 

verderop in dit kalenderjaar. Sebas-

tiaan: ‘De doelgroepen zijn verschil-

lend. Uiteraard voor mensen met een 

beperking, maar ook voor mensen 

zonder, om samen te ontdekken hoe 

het is om aangepast te sporten. Ben 

je benieuwd hoe zitvolleybal in zijn 

werk gaat of wil je een potje tennissen 

tegen een rolstoeltennisser? Wil je 

eens uitproberen hoe je een teambal-

sport doet, terwijl je weinig kunt zien 

of wil je klimmen op een aangepaste 

klimwand? Heb je een beperking of 

wil je ervaren hoe dat is? Dan heb je 

nu een unieke kans om samen met je 

zoon, dochter, partner of buurman te 

ontdekken hoe dat deel van de sport-

wereld er voor hem of haar - dus voor 

die ander - uit ziet’

Samen Verder

Marita van Dam: ‘De begeleiding is 

goed geregeld. In De Bilt zelf heb je 

weinig sportverenigingen, die ook 

aangepast sporten ‘aanbieden’; vaak 

ook omdat er geen vraag naar is. Net 

over de gemeentegrens heen - vooral 

in het Utrechtse – vonden we genoeg 

kennis en ervaring bij verenigingen 

om ons op die zaterdag bij de uitvoe-

ring ook te willen helpen. We konden 

ook terugvallen op de organisatie en 

het netwerk van plm. twee jaar terug, 

toen het Gehandicaptenplatform dit 

ook organiseerde. Uiteraard hadden 

we vooraf al contact gezocht met be-

staande organisaties als bijvoorbeeld 

De Sportstichting Samen Verder De 

Bilt-Bilthoven en werken wij daar-

door ook prettig samen met hun pro-

fessionele sportleerkrachten en hun 

vaste kern van deels gediplomeerde 

vrijwilligers die daar de activiteiten 

begeleiden. 

Scala

Er is een breed scala van sporten 

verdeeld over meerdere blokken: 

klimmen, judo, basketbal, hockey, 

zitvolleybal, voetbal, handboog-

schieten. Daarnaast is er een aanbod 

van Climbstation (een computer ge-

stuurde automatische draaiende en 

kantelende klimmuur), Club Extra 

(valt onder Sportvereniging Irene en 

is speciaal voor kinderen met een mo-

torische achterstand), van Samen Ver-

der (sporten met speciieke begelei-
ding en op een aangepast tempo voor 

mensen met een verstandelijke be-

perking), van Forza Friends Utrecht 

(ongeveer 50 spelers en speelsters 

van 7 tot 25 jaar met een lichamelijke 

of geestelijke beperking die voetbal-

len onder leiding van ervaren trainers 

en begeleiders) en van Handboog-

schuttersvereniging Artimes ’79 uit 

Utrecht, waar het mogelijk is om bin-

nen de vereniging mee te doen met 

veel disciplines en op verschillende 

niveaus). LSGS ‘Gewoon’ sporten 

voor mensen met een lichamelijke 

functiebeperking onder professionele 

begeleiding houdt haar reguliere bij-

eenkomsten iedere zaterdag (dus ook 

deze) in Sportcentrum Kees. 

Aanmelden voor één of meerdere 

sporten (bij voorkeur i.v.m. de orga-

nisatie) kan via iedereensportmee@

gmail.com. 

Sebastiaan en Marita hopen op een berg aanmeldingen voor de sportdag op de 25e.

Heropening molen  

‘De Kraai’ in Westbroek

Na een lange restauratieperiode werd de Westbroekse korenmolen De Kraai 

op 11 mei, de nationale molendag feestelijk heropend tijdens een echte boe-

renmarkt. De openingshandeling bestond uit het ‘lichten van de vang’, waar-

na de wieken gingen draaien. Wethouder Gera Helling (van de gemeente 

Stichtse Vecht namens de stichting De Nieuwe Hollandse Waterlinie), gede-

puteerde Ralph de Vries (portefeuillehouder recreatie en toerisme Provincie 

Utrecht) en wethouder Arie-Jan Ditewig (gemeente De Bilt) verrichtten de 

ceremonie protocollaire en vertelden daarbij over de belangrijke plaats die 

de molen heeft in of bij de Hollandsche Waterlinie, de Provincie Utrecht en 

in de dorpsgemeenschap van Westbroek. Bij de feestelijke opening werden 

de bezoekers kofie of thee met een echt molenkoekje aangeboden. [HvdB]

V.l.n.r. Gera Helling, Arie-Jan Ditewig en Ralph de Vries op de omloop van 

De Kraai. (foto Reyn Schuurman)

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Leyenseweg 18, Bilthoven
Tel. 030 228 39 23
www.vanhugten.nl

Van Alfa tot Volvo

Gespecialiseerd in

Onderhoud en reparatie van alle merken

Hessenweg 111  |  De Bilt

030-2204033

Twijnstraat 26  |  Utrecht 

030-2102020

info@toupies.nl  |  www.toupies.nl
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

19/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos  
en Ds. P.L. Wansink

20/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos  
en mevr. pastor A. v.d. Boogaard

Pr. Gem. Zuiderkapel

19/5 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
19/5 • 18.30u - Ds. M. Aangeenbrug
20/5 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

19/5 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

19/5 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

19/5 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

19/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
19/5 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/5 • 10.00 en 19.00u - Ds. G.J. Codée
20/5 • 10.00u - Ds. J. Ouwehand

Pr. Gem. Immanuelkerk

19/5 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

19/5 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

19/5 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

19/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

19/5 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

19/5 • 10.00u - Kand. J.A. de Kruijff
19/5 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel
20/5 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij

Herst. Herv. Kerk

19/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk
20/5 • 10.00u - Kandidaat K. van Olst

Onderwegkerk, Blauwkapel

19/5 • 10.30u - Prof. Dr. B. Smalhout

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

19/5 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

19/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
19/5 • 18.30u - Ds. J.F. Schuitemaker

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

19/5 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

18/5 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
19/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

19/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

19/5 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan

20/5 •   9.30u - Ds. A.D.J. Wessels
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Opbrengst collecte

Meer dan zevenhonderd mensen 
uit alle kernen van de gemeen-
te hebben zondag 5 mei 2013 de 
openluchtdienst op ‘het diepe plein’ 
van de Martin Luther Kingschool 
in Maartensdijk bijgewoond. De 
dienst was, in het kader van 900 
jaar De Bilt, georganiseerd door 
de Raad van Kerken De Bilt en 
voorbereid door het Convent van 
Pastores. 
Van de collecteopbrengst  van 2844 
euro was de helft voor de Voedsel-
bank De Bilt bestemd en de andere 
helft voor de bestrijding van de 
onkosten. De onkosten zijn groten-
deels gedekt en de Voedselbank is 
ook erg blij; zij laten hiervan het 
busje rijden dat voedsel ophaalt en 
wegbrengt.
 

Verstel- en naaiwerk

Al jaren vindt er in Dijckstate in 
Maartensdijk een gratis service 
plaats. Rok korter maken, rits in 
broek zetten enzovoort. De huidige 
2 vrijwilligers willen er na 14 jaar 
mee stoppen. Kunt u goed met 
naald en draad omgaan en heeft u 
enkele uren in de maand wat tijd? 
Neem dan contact op met het Ser-
vicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 in Maartensdijk. Tel: 
0346 214161. 

Kinderinstuif

Op woensdag 15 en woensdag 29 
mei is er weer een kinderinstuif 
in Servicecentrum ’t Hoekie. Alle 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn 
van harte welkom! Leuke activitei-
ten waaronder, sport en spel. Voor 
€ 1,00 inclusief wat lekkers en 
limonade, van 14.00 uur tot 16.00 
uur. Neem gerust je vriendjes en 
vriendinnetjes mee.

Weeksluiting Dijckstate

Op initiatief van de Hervormde 
Gemeente van Maartensdijk (PKN) 
wordt op vrijdag 17 mei a.s. in de 
recreatiezaal van Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk een 
weeksluiting gehouden. Ds. G.H. 
Kruijmer uit Lage Vuursche zal 
de bijeenkomst leiden. Er wordt 
een Bijbelgedeelte gelezen, daar-
over wordt een korte meditatie 
gehouden en er wordt gezongen. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting met koffie of thee. Voor 
eventueel vervoer zorgt de heer 
Hans Steenbeek (0346 213592). 
Aanvang 19.30 uur, einde rond 
21.00 uur.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 mei is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles 
fair-trade ingekocht, dus maximaal 
rendement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.
 

Plantenbeurs bij WVT 

Zaterdag 18 mei organiseren Groei 
& Bloei De Bilt/Bilthoven en WVT 
(Talinglaan) de jaarlijkse planten-
beurs. Naast ruil en verkoop van 
vaste planten, heesters, stekjes en 
tuingereedschap zijn er diverse 
workshops over gereedschapson-
derhoud, verticaal tuinieren etc. 
etc. Kortom, te veel om op te noe-

men en zeker de moeite waard om 
te komen bekijken. Gratis toegang. 
De plantenbeurs is open van 10.00 
tot 13.00 uur. Meer informatie is 
verkrijgbaar via 030 2284973.
 

Open dag gemeenschappelijk 

wonen

Op zaterdag 18 mei is de vijfde 
jaarlijkse Open Gemeenschap-
pelijkwonendag. Op deze dag is 
er extra aandacht voor gemeen-
schappelijk wonen in zijn vele 
varianten: groepswonen, centraal 
wonen, gemeenschappelijk wonen 
van ouderen, woonwerkprojecten, 
ecodorpen, leefgemeenschappen, 
gestippeld wonen, etc. Aandacht 
voor zowel individuele woonge-
meenschappen als de beweging 
als geheel. Ook Woongroep van 
Ouderen Lugtensteyn, Orionlaan 
31, Bilthoven, opent haar deuren 
om belangstellenden een indruk te 
geven van deze vorm van wonen. 
Men is welkom van 13.00 tot 
16.00 uur. Enkele woningen en de 
gemeenschappelijke ruimten zijn te 
bezichtigen.

Optreden van Agua Azul

Agua Azul speelt Braziliaanse 
muziek, vrolijke Latijns-Ameri-
kaanse liedjes, herkenbare, swin-
gende liedjes uit de jaren’30-’50 
en wat Nederlandstalige muziek. 
Zangeres Maybelline (zang en 
bluesharp) wordt begeleid door 
pianist Gerard Vogel. Vrijdag 24 
mei in restaurant ‘Maertenshoek’ 
van Dijckstate vanaf 19.45 uur. Zie 
ook www.mensdebilt.nl

Zonnebloemloterij 2013 van start 

Vrijwilligers van Zonnebloemafde-
ling De Bilt-Bilthoven maken zich 
op voor de Nationale Zonnebloem-
loterij 2013. Vanaf medio april zijn 
de loten weer te koop. Met de 
opbrengst organiseert de Zonne-
bloem activiteiten die het sociaal 
isolement van mensen met een 
fysieke beperking drastisch helpen 
verminderen. 

Een belangrijk deel van de 
opbrengst van de loten is bestemd 
voor de activiteiten die in deze 
regio worden georganiseerd. De 
Zonnebloem De Bilt-Bilthoven zal 
op 25 mei a.s. tijdens de jaarmarkt 
op de Hessenweg in De Bilt weer 
vertegenwoordigd zijn met een 
kraam waar u o.a. de loten kunt 
kopen. (Klaas Rem)

KBO bustocht naar Ridderkerk 

 

De Katholieke bond voor Ouderen 
organiseert op woensdag 29 mei 
a.s. een bustocht naar Ridderkerk. 
Er wordt een bezoek gebracht aan 
het Chocolade-atelier Van Noppen. 
Later wordt er een bezoek gebracht 
aan het Johannes Post Schoolmu-
seum en het Zeiss-Planetarium. In 
de voormalige school werd aan 
het begin van de 2e wereldoorlog 
de capitulatie van Nederland gete-
kend. Verder is er nog veel authen-
tiek materiaal zoals schoolbanken, 
prentplaten, leesplankjes aanwezig. 
Ook het Planetarium en de tijdma-
chine zijn verbluffend gemaakt met 
3D simulatie en projecties van 360 
graden op de koepel van Apollo 
11 tijdens de landing en het bom-
bardement van Rotterdam. Laatste 
opstap in De Bilt is om 08.40 uur 
bij de Koperwiek en om 08.50 uur 
bij Dijkstate in Maartensdijk. Voor 
inlichtingen en/of aanmelding tel. 
06 36044271. 

Kindermiddag in Dorpskerk

De missionaire werkgroep van de 
Dorpskerk in De Bilt organiseert op 
woensdag 29 mei een kindermid-
dag in De Voorhof (gebouw naast 
de kerk). Om 14.00 uur begint er 
een voorstelling van het poppen-
theater ‘het @penstaartje’ met de 
voorstelling ’Jan Kalebas’. 
Deze voorstelling zal een uur en 
drie kwartier duren. Na de voorstel-
ling krijgen de kinderen nog wat te 
drinken en te eten en om 16.00 uur 
is de middag afgelopen. Kinderen 
vanaf vier jaar zijn van harte wel-
kom vanaf half 13.30 uur twee en 
de toegang is gratis.

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Geboren

3 mei 2013

Casper

Zoon van Fleur Smout  
& Patrick Schewe
Planetenbaan 41

Bilthoven

Geboren

7 mei 2013

Milou

Dochter van Sargoll en Michel 
Broos

Kon. Wilhelminaweg 247
Groenekan

Geboren

11 mei 2013

Lea

Dochter van Arie en Nienke  
van der Vlies
Dorpsweg 65a
Maartensdijk

Geboren

13 mei 2013

Lisa

Dochter van Freek en Wenny  
de Bruijn-Nagel

P.C. Hooftstraat 29
Maarssen
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Nieuw orgel vol mogelijkheden voor 
Ned. Ger. Kerk in Westbroek

door Martijn Nekkers

Op 23 maart heeft de Nederlands Gereformeerde Kerk in Westbroek haar  

nieuwe orgel in gebruik genomen. Hieraan ging een lange periode van noeste arbeid  

door tal van gemeenteleden vooraf. Er moest in de kerk nogal wat worden verbouwd  

en aangepast voordat het nieuwe orgel geplaatst kon worden.

Het ‘Van Oeckelen orgel’ is ove-

rigens niet echt nieuw. Het is ge-

bouwd in 1903 en afkomstig uit de 

Hervormde Kerk van Musselkanaal 

in Groningen. Omdat deze kerk 

werd gesloten was het orgel te koop. 

Nu heeft het een plaats gevonden in 

Westbroek en de leden van de Ned. 

Ger. Kerk zijn daar heel blij mee.

Het orgel waarmee we eerst de sa-

menzang in de kerk begeleidden 

was hard aan vervanging toe’, ver-

tellen organist Rick Grootendorst 

en lid van de orgelcommissie Rijer 

van Dijk. ‘Het oude orgel was van 

slechte kwaliteit. Er moesten steeds 

meer reparaties aan worden uitge-

voerd. 30 Jaar geleden is daarvoor 

al het orgelfonds opgericht om geld 

in te zamelen voor dat doel. In janu-

ari 2011 is de orgelcommissie opge-

richt.’ Er waren nogal wat voorwaar-

den waaraan het nieuw orgel moest 

voldoen. Zo mocht het niet te groot 

zijn en het moest ook passen op de 

plaats waar het oude orgel stond. Er 

zijn door de commissie zes orgels 

die te koop waren bekeken, daarbij 

geadviseerd door Korné Juffer van 

Orgelbouw en Advies. Deze heeft 

het hele project begeleid. Na enig 

speurwerk kwam men uiteindelijk in 

april 2012 in Musselkanaal terecht. 

‘Het orgel heeft een ‘eclectische 

stijl’ ofwel een vlak front en dat is 

uniek voor een Van Oeckelenorgel’, 

vertellen Rijer en Rick trots. Na enig 

onderhandelen werd op 23 juni de 

koopovereenkomst gesloten. Het af-

breken, transporteren en opbouwen 

van het orgel is door de leden van 

de commissie met de hulp van vele 

gemeenteleden zelf gedaan. Wel on-

der de begeleiding van  Korné Juffer 

Orgelbouw en Advies.

1300 pijpen

Op 23 juli zijn de Westbroekers in 

Musselkanaal begonnen met de 

afbraak van het orgel. Sommigen 

bleven ook slapen in de kerk. Met 

de hulp van 15 gemeenteleden is 

het orgel in twee dagen afgebroken 

en vervolgens naar Westbroek ver-

voerd. Daar is het op twee locaties 

opgeslagen en inwendig nagezien. 

Op 23 september 2012 werd het 

oude orgel in de avonddienst voor 

het laatst bespeeld. Het is daarna in 

twee dagen gedemonteerd en opge-

slagen in de DoeHetZelf Garage van 

Kees Plooy. Toen kon de plaatsing 

van het ‘nieuwe’ van Oeckelenor-

gel beginnen. De uitsparing in het 

dak boven het orgel moest worden 

verbreed en verhoogd voordat men 

met de eigenlijke plaatsing kon gaan 

beginnen. Het balkon werd even-

eens aangepast net als het trapgat. 

Er moest ook krachtstroom worden 

aangelegd. Het orgel zelf werd uit-

gebreid van 14 naar 17 stemmen met 

een tremulant. De laatste zorgt voor 

de vibraties in de tonen tijdens het 

spelen. Het orgel telt nu ruim 1300 

pijpen. Het was alles bij elkaar een 

linke klus. ´Maar we konden het 
allemaal zelf doen met onze vrij-

willigers, maar ook door de hulp 

van Westbroekse ondernemers die 

geheel belangeloos hun vakkennis, 

materialen en faciliteiten beschik-

baar hebben gesteld’, vertellen de 

mannen.

Meer mogelijkheden

´Het is een relatief groot orgel voor 
een betrekkelijk kleine kerk´, voe-

gen ze er aan toe. Ze omschrijven 

het geluid van het orgel als ‘fors 

en draagkrachtig’. Dat komt goed 

uit want in deze gemeente zingen 

ze goed maar ook heel hard. ´Zeg 
maar uit volle borst!´, melden ze. 
Het orgel heeft daarnaast een warme 

klankkleur en natuurlijk een veel be-

ter pijpwerk. Rick: ´Nu zijn er mo-

gelijkheden om veel meer muziek-

stukken te spelen. Mogelijk wordt er 

in de toekomst iets extra’s rondom 

het orgel georganiseerd zoals een 

doordeweekse zangavond of een or-

gelconcert.’ Zo is de komst van het 

nieuwe orgel nu al een verrijking 

voor de kerk gebleken. Zeker nadat 

ook de kleurstelling van de kerkzaal 

ingrijpend werd aangepast. Er zijn 

heel wat potten witte verf gebruikt 

om de kleur van het orgel en de 

kerk op elkaar af te stemmen. Op 23 

maart (die 23 komt steeds weer te-

rug is het hele project) is het orgel in 

gebruik genomen, met een delegatie 

uit Musselkanaal erbij. Die was en-

thousiast over het uiteindelijke re-

sultaat. Ook de gemeenteleden zijn 

erg tevreden met hun nieuwe orgel. 

Zo beschikt de kerk van de Neder-

lands Gereformeerde Gemeente van 

Westbroek nu over een geweldig or-

gel in een mooie lichte kerk waar ze 

weer vele jaren mee vooruit kan.

 Rijer van Dijk (l) en Rick Grootendorst bij het nieuwe orgel in de Nederlands 

Gereformeerde Kerk in Westbroek.

Verbetering busvervoer eind 2013
In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan staan duidelijke ambities opgenomen  

met betrekking tot het versterken van de openbaar vervoerstructuur in De Bilt.  

In de stadsregio Utrecht gaat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) over de invulling van  

het openbaar vervoer, de gemeentes hebben geen directe bevoegdheid. Daarom zijn de  

wensen van de gemeente De Bilt bij het BRU nadrukkelijk kenbaar gemaakt en 

is gekeken wat er bij de start van een nieuwe dienstregeling in december 2013 mogelijk is.

Wethouder Arie-Jan Ditewig: ‘Ik 

ben blij dat onze inspanningen zich 

uitbetalen in een goede dienstrege-

ling die de bereikbaarheid van De 

Bilt vergroot. Ondanks de bezuini-

gingstaakstelling van het BRU blij-

ven de OV voorzieningen in De Bilt 

op peil en worden deze op sommige 

punten zelfs versterkt. Nadat de af-

gelopen jaren sterk bezuinigd is op 

het OV in De Bilt, zijn wij blij met 

deze investering!’ Op donderdag 2 

mei is deinitief bekend geworden 
dat Qbuzz met ingang van 8 decem-

ber 2013 het openbaar vervoer in de 

regio Utrecht gaat verzorgen. Hier 

hoort ook een nieuwe dienstregeling 

bij. Naast de nieuwe dienstregeling 

heeft het BRU ook het goede nieuws 

gemeld dat de lijnen 58 en 77 de ko-

mende jaren niet zullen wijzigen. 

Ontsluiting Bilthoven Zuid

Door eerdere bezuinigingen rijdt 

buslijn 77 sinds eind 2011 niet meer 

door de wijk De Leijen. Met ingang 

van september, rijdt de bus ook niet 

meer in de omgeving Koperwie-

klaan in Bilthoven. Voor minder 

mobiele reizigers is het dan niet mo-

gelijk om gebruik te maken van het 

openbaar vervoer omdat de afstand 

tot een halte te groot is. Op verzoek 

van de gemeente komt er een ser-

vicebus, lijn 78. Dit is een kleine 

bus voor maximaal 8 passagiers die 

door De Leijen en Centrum II gaat 

rijden en speciiek gericht is op 
die groep reizigers die niet kunnen 

ietsen of lange afstanden kunnen 
lopen. De servicebus brengt deze 

reizigers van en naar station Bilt-

hoven zodat ze vanuit daar verder 

kunnen reizen. Tussen 1 september 

en 8 december 2013 wordt, vooruit-

lopend op de nieuwe dienstregeling, 

een alternatieve kleine bus gebruikt 

waarbij rolstoelvervoer helaas niet 

mogelijk is. 

Snelle verbinding Uithof

Om de verbinding tussen station 

Bilthoven en de Uithof in Utrecht 

te versterken komt er een extra bus-

lijn, lijn 72. Deze rechtstreekse ver-

binding via de Soestdijkseweg rijdt 

in de spits vier keer per uur en daar-

buiten 2 keer per uur en vervangt 

daarmee lijn 284 die nu alleen in de 

spits rijdt. Na de Uithof rijdt deze 

lijn door naar Nieuwegein. Buslijn 

58 rijdt nu vanuit Zeist, via Biltho-

ven en Maartensdijk naar Hilver-

sum. Op deze route ligt bij Berg en 

Bosch een knelpunt omdat de bus 

maar 1 keer per uur rijdt. Vanaf 3 

juni start een proef met een spits-

bus, lijn 258, die minimaal 1 keer 

per uur tussen station Bilthoven en 

Berg en Bosch rijdt. Lijn 58 blijft 

gewoon rijden, wat betekent dat er 

elk half uur een bus stopt bij Berg 

en Bosch. 

De proef die tot december 2013 

duurt, wordt geinancierd door on-

dernemers die gevestigd zijn op het 

Berg en Bosch terrein, het BRU en 

de gemeente. Na aloop van de proef 
vindt evaluatie plaats. 

Optimale bereikbaarheid

‘Met de nieuwe dienstregeling komt 

het OV weer naar de wijk toe en 

kunnen meer inwoners hier gebruik 

van maken. Daarnaast wordt met de 

nieuwe lijnen 72 en de proef voor 

lijn 258 invulling gegeven aan de 

wens voor een hoog frequente ver-

binding over de Life Science As,’ 

aldus wethouder Ditewig.

Boekenbeurs trekt vele 

honderden bezoekers

De jaarlijkse Boekenbeurs van WVT aan  

de Talinglaan in Bilthoven had op vrijdag 10 mei al  

vanaf het begin niet te klagen over bezoekersaantallen. 

Honderden mensen waren in de eerste uren al  

op zoek naar lectuur, literatuur, hobbyboeken,  

wetenschappelijke werken, cd’s, dvd’s of videobanden.

Door alle vier de grote zalen schuifelden rijen mensen en soms was het even 

geduld hebben voordat je voorganger klaar was met het doorzoeken van een 

doos. De keuze, zo’n 15000 boeken, was gigantisch. Gelukkig was alles op 

categorie gerangschikt en elke zaal had zijn eigen thema’s, zoals leesboe-

ken, studieboeken, kinderboeken, etcetera. Bij de ingang en op een paar 

plekken in de centrale ruimte was een plattegrond te raadplegen waarop bij 

elke zaal vermeld stond wat voor soort boeken er te vinden waren. Wie wil-

de betalen, ging eerst langs de “rekenwonders”, die vaak zonder hulp van 

een rekenmachine uit het hoofd moeiteloos en foutloos uitrekenden hoe-

veel de stapels boeken kostten die hun werden voorgelegd. Het was soms 

wel even in de rij staan, want hoe snel de vrijwilligers achter de tafels ook 

werkten, het was niet altijd bij te benen, zo veel mensen kwamen tegelijk 

hun gekozen boeken presenteren. Ten slotte belandde de aspirant koper bij 

de centrale kassa met een briefje waarop het totaalbedrag stond genoteerd. 

Daar kon zowel met pinpas als met contant geld worden afgerekend. Alle 

stoelen rond de kofietafel waren bezet met mensen die genoten van kof-
ie, thee of fris, en ondertussen al in hun nieuwe aankopen aan het lezen 
waren. Die konden duidelijk niet wachten totdat ze thuis waren. Hulde voor 

de goed geoliede organisatie met vakkundige vrijwilligers, die er alles aan 

deden om iedereen zo snel en adequaat mogelijk van dienst te zijn. [LvD]

Hele gezinnen kwamen leesvoer inslaan, wellicht al voor de zomervakantie. 

Tegen een luttel bedrag konden ouders en kinderen stapels mooie, 

interessante en leuke boeken meekrijgen. 



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

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain

Eiersalade

Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Rosbief

Fricandeau

Boerenham

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

DIVERSE SMAKEN 
HUISGEMAAKTE 
SNACKBALLETJES

100
gram 1.25

Filetrollade

Varkenshaas
naturel, katenhaas of 
Bourgondisch

heerlijke 
boerderij kip

500
gram 4.98

500
gram 7.98

1 Kg. 6.98

DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 16 mei 
t/m woensdag 22 mei

Varkensschnitzels

Kipschnitzels

Runderschnitzels
6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
JAKARTAMIX

BOERENGRASKAAS

VERSGEBRANDE 
SMOKEHOUSEMIX 

ASPERGEKAAS 100
gram 1.25100

gram 1.98

100
gram 1.25500

gram 5.98

Frambozen, bramen 

of blauwe bessen
3 bakjes naar keuze

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gewassen

Hollandse
spinazie

•  Pasta NIEUW - NIEUW - NIEUW

MET ZALM EN ASPERGES ___ 100 GRAM 1,25

•  Verse Aspergesoep
 __________________ LITERBAK 3,95

•  DIVERSE LEUKE GERECHTEN 
VOOR PINKSTEREN

ZATERDAG VERSE SUSHI!

Luxe

Pluksla 

zak 150 gram

0,69

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden  

Ananas

_________________________VOLLE BAK  0,99
Hollandse 
Komkommers

____________________________ 2 VOOR  0,99

Spaghetti Bolognese

_________________________ 100 GRAM  0,99

(MAANDAG 20 MEI GESLOTEN)
DINSDAG 21 MEI EN WOENSDAG 22 MEI

4,99

Volop Hollandse 

Aardbeien
en 

Asperges

GRATIS geschild

0,99

Scherpe 

Dagprijzen

zak 300 gram

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60



 De Vierklank 5 15 mei 2013

advertentie

Buurt-breed verzet bij realisatie 
Gebiedsvisie Buys Ballotweg 

door Henk van de Bunt

Het Buurtcomité La Plata maakt zich al zo’n zes jaar druk over de manier  

waarop de gemeente De Bilt omgaat met het project Buys Ballotweg. Met name de komst  

van Small Society, een kinderopvang die nu in de naburige wijk naar de mening van  

het buurtcomité voor verkeeroverlast zorgt, baart zorgen.

Het speelt allemaal in de leefomge-

ving van de wijk op en rond het voor-

malige La Plataterrein. De hele wijk 

gelegen tussen de Hessenweg, de 

Waterweg, de Groenekanseweg en de 

Looydijk wordt wel als La Plata aan-

geduid. De gemeente heeft dat gebied 

in 1950 gekocht van de N.V. Handels-

compagnie La Plata uit Amsterdam. 

Naar de mening van het buurtcomité, 

heeft de gemeente De Bilt geen ge-

degen plan hoe om te gaan met par-

keren en verkeer wanneer de nieuwe 

Regenboogschool en Small Society 

klaar zijn. Bart van Gerwen namens 

het comité: ‘De gemeente gaat voor-

bij aan de rustige 30 km zone waarin 

wij wonen door de landelijke maat-

staf van 250 auto’s per uur te gebrui-

ken als maximum. 

De gemeenteraad heeft zich hierbij 

al eerder buitenspel gezet door het 

nemen van een project-afwijkings-

besluit, waardoor het mogelijk is af 

te wijken van een geldend bestem-

mingsplan voor een concreet project’.

Afwijking

Op 23 mei 2012 hebben kinderdag-

verblijf Small Society en gemeente 

De Bilt een koop- en ontwikkelings-

overeenkomst ondertekend. In deze 

overeenkomst zijn afspraken gemaakt 

over de verkoop van een stuk grond 

naast basisschool De Regenboog aan 

de Aeolusweg in De Bilt. In deze 

overeenkomst zijn ook voorwaarden 

opgenomen voor de bouw van een 

nieuw kinderdagverblijf op die lo-

catie. Aanleiding voor de verhuizing 

van het huidige kinderdagverblijf, dat 

momenteel gevestigd is aan de Groen 

van Prinstererweg 15-17, vormden 

klachten van omwonenden over ge-

luidsoverlast vanaf 2002. Naar even-

tuele geluidsoverlast op de nieuwe 

locatie is onderzoek verricht door de 

Milieudienst Zuidoost-Utrecht. Uit dit 

onderzoek blijkt dat direct omwonen-

den aan de Aeolusweg en Cirrusweg 

in de toekomst zelfs minder overlast 

van geluid zullen ervaren dan nu het 

geval is. De nieuwe locatie van Small 

Society vormt namelijk voor deze be-

woners een buffer voor het geluid van 

de spelende kinderen van basisschool 

De Regenboog. Het nieuw te bou-

wen kinderdagverblijf, dat tegelijk 

met de verplaatsing en passant uit-

gebreid wordt van 5 naar 8 groepen, 

past niet helemaal binnen het huidige 

bestemmingsplan. Daarom is op het 

moment dat het kinderdagverblijf een 

aanvraag voor een bouwvergunning 

indiende een procedure voor WABO 

project-afwijkingsbesluit gestart. 

Onthefing
Volgens het comité is dit afwijkings-

besluit genomen om Small Society te 

kunnen ontheffen van de verplichting 

haar klanten op eigen terrein te laten 

parkeren. Hiervoor is geen plek. 

Comitélid Anne Marie Gout: ‘Gelet 

op de leegstand van andere gebou-

wen is het ons inziens onverstandig 

nu nieuwbouw te plegen op deze te 

kleine plek, zeker gecombineerd met 

een uitbreiding. De Gemeente heeft 

geen oor voor onze zorg omtrent ver-

keer, geluidsoverlast en ijnstof. Het 
blijft binnen landelijke normen, maar 

wij vinden dat de gemeente de over-

last onderschat en dat de landelijke 

norm veel te grof is. Samengevat: 

De Gemeente houdt op deze manier 

weinig rekening met de belangen van 

de buurtbewoners en bedrijft met dit 

plan slechte ruimtelijke ordening’. 

Zienswijzen

Gert van Nek: ‘Wij hebben als be-

woners Zienswijzen over deze on-

derwerpen ingediend. Hierop kregen 

wij van de gemeente vooral reacties 

in de sfeer van: Het valt allemaal 

wel mee. Deze reacties kwamen ons 

inziens van ambtenaren die niet on-

derzochten óf het kinderdagverblijf 

er wel moet komen, maar hóe het er 

zal gaan komen. Uiteindelijk hebben 

we nu besloten de bestuursrechter te 

laten kijken of de Gemeente De Bilt 

haar werk goed gedaan heeft en ook 

de maatschappelijke noodzaak van de 

komst van het kinderdagverblijf naar 

La Plata te onderzoeken. Er zullen in 

de buurt zoveel mogelijk handteke-

ningen worden opgehaald ten einde 

de rechter te laten weten niet uit ei-

genbelang, maar werkelijk buurt-

breed een zorg te delen’.

Anne Marie Gout en Bart van Gerwen op het enige stuk groen in de wijk, dat 

ook nog bebouwd gaat worden.

Flitsexpositie van werk Paul Werner 
bij Ruimte voor de Kunst

Na vier succesvolle verkoopexposities organiseert Ruimte voor Kunst, de nieuwe galerie in De Bilt, 

een litsexpositie van keramiek van Paul Werner in het weekend van 17, 18 en 19 mei.

Paul Werner (1961) is vanaf 1980 be-

zig met pottenbakken en is lid van de 

NVK. De basis is gelegd door de les-

sen van Attie Eissen. Daarnaast heeft 

hij verschillende cursussen in Neder-

land, België en Frankrijk gevolgd. 

Vanaf 1990 is zijn werk regelmatig te 

zien op keramiekmarkten en galeries 

in Nederland, Duitsland en België. 

Ook hebben verschillende winkels en 

galeries zijn werk in voorraad. Hij is 

winnaar van de Keramuze- en de Pa-

relboomprijs. 

Paul geeft keramieklessen en verzorgt 

workshops in zijn atelier in Groene-

kan. Een techniek die hij voor het 

maken van potten gebruikt, heet na-

ked raku. De potten worden gedraaid, 

gepolijst en eventueel voorzien van 

een gekleurde porselein slib. Daarna 

worden ze op 920 graden biscuit ge-

bakken. Met tape worden eventueel 

decoraties aangebracht. Op de pot 

komt nu eerst een sliblaag. Is die laag 

droog, dan komt de glazuurlaag er-

over. De tape wordt er nu afgehaald 

met als resultaat ongeglazuurde stuk-

ken. De potten worden in een gas-

oven verhit tot 800 graden. Met een 

lange tang worden de hete potten uit 

de oven gehaald en in een vat met 

zaagsel gestopt. Het vat wordt snel 

afgesloten. Door het snelle afkoelen 

scheurt het glazuur. De rook van het 

smeulende zaagsel dringt door de 

scheuren van het glazuur en komt 

ook op de ongeglazuurde stukken. Na 

vijftien minuten wordt de pot in water 

gestopt. De sliblaag zorgt ervoor dat 

het glazuur loslaat. Wat overblijft is 

de pot zonder glazuur (naked), maar 

met de rooksporen. Tot slot worden 

de potten voorzien van een laagje 

was. Daarnaast werkt Paul ook met 

andere technieken, onder meer voor 

urnen en schalen. De openingstijden 

van de litsexposities bij Ruimte voor 
Kunst, Dorpsstraat 42 in De Bilt, zijn: 

vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur, zater-

dag van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 

van 11.00 tot 17.00 uur. [LvD]

Jolanda van Hulst 

lijsttrekker VVD
De leden van de Biltse VVD-afdeling hebben op 20 april met ruime meer-

derheid Jolanda van Hulst gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsver-

kiezingen. Die vinden plaats op 19 maart 2014. Jolanda van Hulst woont 

sinds 1989 in Bilthoven waar ze vrijwel meteen actief werd bij de plaatselij-

ke VVD. In 2006 werd ze raadslid. Ze is vicefractievoorzitter en voorzitter 

van de raadscommissie Openbare Ruimte. Van Hulst heeft een eigen bedrijf 

dat tandartsen en huisartsen ondersteunt op het gebied van hygiëne. [GG]

Jolanda van Hulst.

Dankzij speciale technieken ontstaat een fraai lijnenspel in de keramische 

voorwerpen van Paul Werner.

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

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

Jan Erik KantGroenekan

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In bos Voordaan ligt een verstild 

vennetje. Er straalt een serene rust 

van uit. Het is mijn favoriete plekje 

van Groenekan waar ik bijna heel mijn 

volwassen leven woon. Sinds enkele 

jaren worden door Theater in ‘t Groen 

toneelstukken opgevoerd.

Voor mij aanleiding om mijn oude 

hobby fotogra� e weer op te pakken. 

De unieke locaties waar gespeeld 

wordt, de schitterende kostuums en 

goed acteerwerk leveren prachtige 

beelden op.

In het kader van 900 jaar de Bilt was er 

het weekend van de vergeten kunst. 

Ik heb toen zelf mogen meespelen in 

een toneelstuk wat zich afspeelde in 

de “vergeten” herberg de Groene Kan.

Doordat ik me bezig houd met deze 

gemeenschapsactiviteiten heb ik 

veel meer contact gekregen met 

dorpsgenoten van verschillende 

generaties.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

DE BASIS VOOR UW TUIN

BASIS VERANDA 
polycarbonaat dak 
300 x 250 cm

TOPLINE VERANDA 

polycarbonaat dak op 2 
staanders 600 x 300 cm 

PREMIUM VERANDA 
glas dak 
500 x 300 cm

BLOKHUT 

DUSSELDORF 
300 x 250 cm 

BLOKHUT 

STUTTGART 
300 x 300 cm

HOEKBLOKHUT 

KARLSRUHE 
300 x 300 cm

€1095,-

€999,-

€2995-

€1095,-

€3195,-

€1195,-

SIERBESTRATING • BLOKHUTTEN • TUINHOUT • TUINVERLICHTING • VERANDA’S

Dokweg  2 •  Industrieterrein Noordersluis •  8243 PT Lelystad • Telefoon 0320 220 324

Tolakkerweg 138 (bij Groenrijk)• 3739 JT Hollandse Rading • Telefoon 088 010 6603

 per m2 vanaf

€26,95

 per st. vanaf

€1,95 €11,25

 per m2 vanaf  per m2 vanaf

€12,95

BIJ AANKOOP VAN EEN VERANDA GRATIS SET LED VERLICHTING TWV €195,-

2E PINKSTERDAG 

GEOPEND
TOP 

KWALITEIT 

VOOR EEN 

SCHERPE 

PRIJS!

STAPEL

BLOKKEN 
diverse maten 

STRAKKE 

BESTRATING 

diverse maten

GETROMMELDE  

BESTRATING 
diverse maten 

 NATUURSTEEN 

TEGELS 
diverse soorten 
en maten 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

15 Kunst Kaarten voor € 5,95
Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en ‘DierenKunst’

bij onderstaande adressen verkrijgbaar. 

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien BeenenImke Beek
Cobi Dierikx

Lei Hannen
Romee Kanis

Barbara KluiverPeter de KoningJoan LichtenbeltPaul ReeskampAnsèl SandbergHenk Slomp
Hans Volten

Paula WithagenKarel Zoete

15x Kunst in beweging

Aardbeienslof
van € 8,25

nu slechts € 6,95
Pinksterslof
met amandelspijs
klein € 4,25
groot € 6,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Spaarpas

Likken
hoeft niet meer!

Vraag snel je spaarpas aan

bij Primera Maartensdijk!

Vanaf nu pak je de Primera spaarpas en maak je 

niet alleen kans op miljoenen maar profiteer je 

ook van extra aanbiedingen en acties.
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PROGRAMMA MEI 2013

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

21 t/m  De groepen 5, 6 en 7 ietsen in de eigen kern een korte route. 

31 mei   Alle kinderen krijgen een boekje mee met de route + informatie 

over de geschiedenis van De Bilt en haar zes kernen. Zij 

krijgen op één plaats in de eigen kern informatie over de 

betreffende kern. Het is de bedoeling dat onderweg en op 

de historische plaats foto’s worden gemaakt. Iedere school 

wordt gekoppeld aan een school in een andere kern. Beide 

scholen maken een Power Point Presentatie en sturen deze 

presentatie naar de aan hen gekoppelde school. Zo verbinden 

we verschillende kernen. Het is de bedoeling dat de scholen 

de boekjes bewaren en de komende jaren deze ietstocht weer 

doen!

22 mei  In de zes kernen lopen 900 kinderen van de groepen 6 een 

estafette. Er zal vanuit de lucht een foto gemaakt worden, 

zodat te zien is dat er overal wordt gelopen. Aanvang 10.30 

uur.

25 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van  

Maartensdijk naar De Groene Daan in Groenekan.

25 mei  Doe Mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt bieden 

alle inwoners van De Bilt de gelegenheid om kennis te maken 

met aangepast sporten, zodat we elkaar beter leren kennen 

en meer begrip voor elkaar hebben want: ‘Iedereen sport 

mee!’

 Kom dan langs! van 10.00 tot 16.00 uur in en rond:

- Sportcentrum Kees, Kees Boekelaan 3, Bilthoven

- Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18, Bilthoven

 Hockeyvelden SCHC, Kees Boekelaan 1, Bilthoven

25 mei Jeugdweekend scoutinggroepen 

 Hessenweg, Biltse Meertje, Maertensplein, WC Kwinkelier 

26 mei  Optreden van de Marinierskapel in Beerschoten, va 14.00 uur

26 mei Opening Kaap

t/m   Op Fort Ruigenhoek in Groenekan, avontuurlijke kunst 

14 juli

1 juni  Oficiële opening tentoonstelling kunstkastjes.

1 juni  Demonstratie brandweer 

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

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

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

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

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

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

WWW.900JAARDEBILT.NL

  

Goodwill concert Marinierskapel
Zondag 26 mei a.s. is de Mariniers-

kapel uitgenodigd voor een goodwill 

concert in De Bilt. De Marinierskapel 

is het absolute top-beroeps harmonie-

orkest van Nederland. ‘Daarom zijn 

wij zeer vereerd, dat zij op zondag 

26 mei dit concert voor de Stichting 

Zomerconcerten De Bilt willen ver-

zorgen. Het concert vindt mede plaats 

in het kader van het 900-jarig bestaan 

van de gemeente De Bilt’, aldus Jan 

Meeuwsen, voorzitter Stichting Zo-

merconcerten De Bilt.

Het concert is op zondag 26 mei van 

14.00 tot 16.00 uur, achter paviljoen 

Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De 

Bilt en is gratis toegankelijk (vrijwil-

lige bijdrage). Stoelen zijn beschik-

baar. Bij het concert van de Mari-

nierskapel wordt er klein bedrag aan 

parkeergeld gevraagd. Parkeren kan 

plaatsvinden in het weiland, parkeren 

is niet toegestaan op de toegangslaan 

naar Bosgebouw Beerschoten. 

Wethouder schenkt Fairtrade thee
Zaterdag 11 mei kwam wethouder 

Herman Mittendorff naar de Wereld-

winkel in De Bilt om daar alle klan-

ten een gratis kopje Fairtrade-thee te 

schenken, waarbij hij een stukje van 

de speciale chocola, die de Wereld-

winkel heeft laten maken ter gelegen-

heid van 900 jaar De Bilt serveerde. 

Daarna ‘opende’ hij de geheel ver-

nieuwde website debilt.wereldwin-

kels.nl en wees daarbij op de moge-

lijkheid via de webshop thans ook 

digitaal producten te bestellen. 

De ‘900 Jaar De Bilt’ chocoladerepen 

zijn afkomstig van Tony Chocolonely 

en gegarandeerd zonder de bijsmaak 

van kinder- of slavenarbeid. Niet al-

leen de Wereldwinkel verkoopt de 

repen (in vier smaken). Dankzij de 

Werkgroep Fairtrade De Bilt zijn 

ze ook te koop bij tennisvereniging 

Meijenhagen, bij Bonbon Margo en 

bij FC De Bilt.[HvdB] 

Wethouder Herman Mittendorff schonk in de Wereldwinkel in De Bilt een 

gratis kopje Fairtrade-thee.

Tentoonstelling in Dijckstate
De tentoonstelling van de Historische 

verenigingen in De Bilt is verhuisd 

naar Maartensdijk. De door de kernen 

rondtrekkende tentoonstelling staat 

vanaf zaterdag 11 mei opgesteld in 

Dijckstate aan het Maertensplein en 

werd die dag geopend door dorpshis-

toricus Koos Kolenbrander. Tot en 

met dinsdag 21 mei is deze nog in 

Maartensdijk te bewonderen en van-

af 25 mei is vervolgens de tentoon-

stelling te zien in het Groenekanse 

Dorpshuis De Groene Daan. [HvdB]

Koos Kolenbrander met een klein 

deel van de belangstellenden tijdens 

de opening van de tentoonstelling. 

Alom werd zowel de expositieruimte 

als de inhoud van de tentoonstelling 

in Dijckstate geroemd.

Brandweerdag 

De brandweerposten uit de kernen Bilthoven en De Bilt houden op zaterdag 1 juni 

de ‘Brandweerdag 2013’. De dag zal plaatsvinden op en rond de Kwinkelier en de 

Julianalaan tussen 10.00 en 17.00 uur. Thema is ‘Brandveiligheid thuis’.

Aanleiding voor het evenement is het 900-jarig bestaan van de gemeente De Bilt. 

Op het grote plein op de Kwinkelier wordt gedemonstreerd hoe een vlam in de 

pan geblust kan worden. Op de Vinkenlaan vindt regelmatig een demonstratie van 

het hedendaagse brandweerwerk plaats. Daarnaast worden er op diverse plekken 

brandweervoertuigen ten toon gesteld en kunnen bezoekers meerijden met een 

oud brandweervoertuig.

Kinderspelen

Ook zijn er voor de jeugd brandweerkinderspelen. Er is ook ruim aandacht voor 

vragen over brandpreventie, vluchtroutes, rookmelders en alle andere zaken 

rondom brandveiligheid. Op de Vinkenlaan is een team van brandweer, gemeente 

en politie aanwezig om bezoekers te adviseren. Gedurende de hele dag zijn er 

demonstraties van een speciaal brandweer-hoogte-reddingsteam.

Opening 

De dag begint om 10.00 uur met een spectaculaire opening op de Vinkenlaan en 

eindigt om ongeveer 17.00 uur. De dag is georganiseerd in samenwerking met de 

Stichting 900 jaar De Bilt en de winkeliersvereniging Kwinkelier. Tijdens deze dag 

zal er op de Kwinkelier ook een zeepkistenrace zijn die wordt georganiseerd door 

de Ronde Tafel Bilthoven. 



Weekendaanbieding
17 en 18 mei

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Geraniums
diverse kleuren / 4 voor € 5,-

op = op

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

Nou meneer, uw vrouw wil kennelijk wel héél graag onze  
hortensia’s in de tuin. Terecht, want ze zijn weergaloos mooi en 
we hebben ze in tal van kleuren en maten.
Gelukkig heeft uw vrouw nogal wat overtuigingskracht. 
Wij ondersteunen haar graag met een superkorting van 

25%
Geldig t/m dinsdag 21 mei a.s.

Attentie!
Maandag 

20 mei, 
2e Pinksterdag 

zijn wij 
geopend

10.00-17.00 uur

op alle tuinhortensia’s.

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Word 
Vierklankbezorger! 

De volgende wijken komen of zijn 

vrij:
Bilthoven

-  Dwarsweg, Jan Steenlaan,  

Kees Boekelaan, Rubenslaan, 

Jan van Eijklaan (Huize het Oosten)

-  Gezichtslaan + Prof. Bronkhorstlaan

Hollandsche Rading

-  Schepersveld in het bos tot  

aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef),  

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl
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Cursussen muziekgeschiedenis  
blijven doorgaan

door Guus Geebel

In 1986 begon Pieter Bakker met het geven van cursussen en lezingen over muziekgeschiedenis bij 

de SWO. Daarbij maakt hij gebruik van muziekvoorbeelden. ‘Die leid ik in, schrijf er syllabi over en 

werk analyses uit.’ Per 1 januari is de SWO opgehouden te bestaan en aanvankelijk leek het erop dat 

de nieuwe Stichting Mens de muziekgeschiedenislessen meteen zou gaan schrappen. 

De stichting wil zich wat subsidies 

betreft toeleggen op mensen die 

kwetsbaar zijn. ‘De huidige direc-

teur van Stichting Mens wil daar wat 

pragmatischer mee omgaan en hoe-

wel de lessen niet helemaal voldoen 

aan de uitgangspunten van de nieuwe 

stichting, zou ik niet meteen hoeven 

te stoppen’, vertelt docent Pieter Bak-

ker. Omdat de toekomst voor hem 

toch wat onzeker is geworden heeft 

Bakker besloten deze zomer ontslag 

bij de stichting te nemen. Onder de 

naam Musica Docet neemt hij met 

ingang van het nieuwe seizoen als 

ZZP’er de organisatie van de cur-

sussen en lezingen zelf ter hand. Hij 

blijft dit voorlopig wel in de Jasmijn-

straat in De Bilt doen, maar met een 

organisatorisch andere opzet en zon-

der subsidie. Stichting Mens is alleen 

verhuurder van de SWO-ruimte.

Docent

‘Muziek is al heel lang mijn grote 

liefde en in de loop der jaren heb ik 

heel veel cursussen en lezingen ont-

wikkeld.’ Pieter Bakker studeerde 

in Utrecht Engels en Nederlands als 

hoofdvakken en deed muziekgeschie-

denis als bijvak. Hij was jarenlang 

docent bij het ROC Midden-Neder-

land in Utrecht. Naast Nederlands, 

Engels en muziekgeschiedenis gaf 

hij daar ook wereldoriëntatie en com-

puterles. ‘Die variëteit was op zich 

boeiend, maar na verloop van tijd 

ook vermoeiend en ik wil nu meer de 

diepte in door me op één vak te con-

centreren.’ 

Bakker woont sinds acht jaar in Dor-

drecht, maar is steeds les blijven ge-

ven in De Bilt. Om ook zelf met mu-

ziek bezig te zijn speelt hij viola da 

gamba, een renaissance-instrument 

dat een beetje op een cello lijkt. Op 

dit moment heeft Pieter Bakker 95 

cursisten in vier groepen. ‘Komend 

seizoen bied ik weer een basiscursus 

inleiding muziekgeschiedenis aan en 

een aantal vervolg- en verdiepings-

cursussen. De ene cursus is wat meer 

algemeen, de andere wat meer speci-

iek.’ De cursussen zijn op maandag 
de hele dag en vrijdagmiddag. Als 

zelfstandige gaat hij in de Woudkapel 

in Bilthoven ook op donderdagmor-

gen cursussen geven. 

Eigen weg

Thea Poortenaar volgt al geruime tijd 

cursussen bij Bakker. Zij begon met 

de basiscursus. ‘Dat vond ik heel inte-

ressant omdat het niet alleen over mu-

ziek ging, maar ook de ontwikkelin-

gen in Europa verbond. Daarna deed 

ik een cursus symfonieën, volgde zo-

merlezingen en deed ik een Bachcur-

sus. Ter voorbereiding daarop heb ik 

het gebied van Bach bezocht en dan 

herken je ook heel veel van waarover 

Pieter vertelt. Nu ga ik de Petersburg 

cursus doen. Toen wij in november 

hoorden dat de cursussen zouden 

stoppen viel ons dat rauw op het lijf. 

Een aantal cursisten is toen met de 

gemeente gaan praten met als doel de 

cursussen behouden. Dit is heel an-

ders dan de muziekschool waar je een 

instrument leert bespelen. Dit is leren 

over muziek, hoe luister je naar mu-

ziek, wat voor soorten heb je en hoe is 

het opgebouwd. De situatie was voor 

iedereen in het begin erg warrig, maar 

wij wilden dat Pieter het zou blijven 

doen. Hij heeft daarin nu zijn eigen 

weg gekozen.’ 

Opbouw

Pieter Bakker is druk bezig met de 

opbouw van Musica Docet. ‘Ik moet 

als zelfstandige nu zelf de werving 

en de inanciën regelen. Ik bied een 
pakket aan voor een bepaalde prijs. 

Dat moet de komende maanden dui-

delijk worden. Je bent nu ook niet 

meer gebonden aan leeftijd, dus ook 

jongeren kunnen de cursussen gaan 

volgen.’ Een groep krijgt twee uur 

les met een pauze. Tot nu toe bestond 

een cursus uit dertig lessen, maar ik 

ga ook cursussen van twaalf lessen 

aanbieden. Daarnaast houd ik drie of 

vier lezingen.’ Op de website www.

musicadocet.nl staat het aanbod voor 

komend seizoen en een inschrijvings-

formulier.’ Je hoeft nergens lid van te 

zijn, je schrijft gewoon in voor een 

cursus.’ Bakker wordt ook regelmatig 

als gastspreker gevraagd. Hij deed dit 

onder andere voor de Anbo en Probus 

Bilthoven. Thea Poortenaar is blij 

dat Pieter hier door wil blijven gaan 

en mensen in de gemeente de kans 

biedt de cursussen te blijven volgen. 

Door de lessen gaat zij nu vaker naar 

concerten en luistert zij anders naar 

muziek. ‘Ik combineer nu veel meer 

de dingen die ik al wist met de ken-

nis die ik erbij krijg. Daardoor krijg je 

verbreding en verdieping.

Muziekgeschiedenisdocent Pieter Bakker met cursiste Thea Poortenaar.

Spektakel op Eyckenstein
 

door Henk van de Bunt

Een kijkje nemen achter de schermen bij de repetities voor de opvoering van de komedie van 

Shakespeare ‘Wat u maar wilt’ op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk levert het beeld op van 

hard werken en vooral genieten van en door de spelers van het toneelgezelschap Theater in  

het Groen uit Groenekan. Vooral dat genieten valt op.

‘Wat u maar wilt’ is de Nederlandse 

titel voor de bekende komedie ‘As 

You like it’ van Shakespeare. De spe-

lers van Theater in ’t Groen hebben 

in dit stuk meerdere rollen te spelen. 

Dubbelrollen en persoonsverwisse-

lingen zijn hierbij kenmerkend. Oor-

spronkelijk werd toneel alleen door 

mannen gespeeld en namen mannen 

dus ook de vrouwenrollen op zich. 

Op Eyckenstein spelen meer vrouwen 

dan mannen, maar ook hier wordt 

voortdurend van kostuum gewis-

seld. Het lijkt daarmee op een waar 

kostuumdrama. Alleen de drie jonge 

hoofdrolspelers blijven bij hun rol: 

Orlando, Rosalinde en Celia. Hoewel 

ook Rosalinde zich halverwege als 

stoere man verkleedt om op reis niet 

in gevaar te komen. 

Droom

De droom van elke toneelspeler: Niet 

alleen de vele kostuums en verbeel-

dingsvolle aankleding maakt dit thea-

terstuk tot een spektakel. ‘Wat u maar 

wilt’ is de meest uitdagende theater-

productie van Theater in ’t Groen tot 

nu toe. Er kan genoten worden van 

scherpe dialogen, van humor en wijs-

heid, maar ook van zang en dans. Met 

elke repetitie voelen de acteurs hoe 

uniek het is om als amateurgezel-

schap in zo´n uitgebreide productie 

op een toplocatie te mogen spelen. De 

acteurs ondervonden, dat de manier 

van toneelspelen afhangt van waar de 

opvoering plaats vindt. Een buitenop-

treden vraagt totaal andere kwaliteiten 

dan een klein theatertje. Daar is het 

intiem en kun je met kleine gebaren 

en oogcontact diepgang in je karakter 

brengen. Op een groot terrein als rond 

de vijver van landgoed Eyckenstein 

gaat het totaalbeeld en de choreogra-

ie een grotere rol spelen. De acteurs 
moeten letterlijk en iguurlijk grote 
afstanden overbruggen. Dat vergt een 

andere techniek. Maar het gezelschap 

heeft veel geleerd sinds de oprichting 

in 2008 toen ze Shakespeare’s ‘A 

Midsummer night’s dream’ speelden 

op Fort Ruygenhoek. 

Hertje

De spelersgroep is vooral inventief, 

zo blijkt telkens weer. Zowel op het 

gebied van acteren, kostuums en 

tekst, als op het gebied van decor en 

verrassende details. Dit keer levert de 

vijver achter en van Eyckenstein de 

mogelijkheid om gebruik te maken 

van bootjes. Elke nieuwe inbreng is 

weer een kolossale uitdaging voor de 

spelers, alleen al om te ontdekken hoe 

contact te houden met het publiek. 

Landgoed Eyckenstein bij Maar-

tensdijk leent zich goed voor zo’n 

openlucht-opvoering. Toen ze er re-

peteerden stond er een hertje langs 

de bosrand, terwijl er in de tekst 

juist werd gesproken over dieren in 

het bos: ‘Op die momenten voel je 

je als speler dicht op de tekst en ben 

je zó met de omgeving verbonden!’ 

De voorstellingenreeks is van 3 t/m 

9 juni a.s., zie voor meer informatie 

www.dorpspleingroenekan.nl

Drie oefenende spelers: Froydis Ihle in de rol van de Hertogin Fredericka met 

twee van haar hofdames: Brigitte Kant en llja Raspe

Tentoonstelling  

bij MaCLOUD
Gedurende de zomermaanden zal in MaCLOUD Gallery de tentoonstelling 

`NIK&Co zomer-expo´ te zien zijn waar men kennis kan maken met het 

werk van de kunstenaars die lid zijn van NIK&Co. De tentoonstelling is te 

bezoeken van 24 mei t/m 3 augustus. Dat is een bezoekje waard want men 

ziet er het werk van de meest gerenomeerde kunstenaars uit de regio, waar-

onder fotograie, schilderijen, beeldhouwwerken, sieraden van een edelsmit 
en tassen van een tassenontwerpster en men kan er ook genieten van de niet-

beeldende kunstenaars van NIK&Co die muziek, dans en theater beoefenen. 

Bij de oficiële opening, op vrijdag 24 mei vanaf 17.00 uur, zal zangeres 
Wanda Peters de tentoonstelling ‘NIK&Co zomer-expo’ muzikaal inluiden. 

De entree is vrij. MaCLOUD Gallery is te vinden op Julianalaan 1, Biltho-

ven.

Zing mee met AZM 
Op zaterdag 22 juni organiseert het 

Algemeen Zangkoor Maartensdijk 

van 13.30 tot 15.30 uur in het H.F. 

Wittecentrum een workshop.

Noten lezen is niet nodig, er wordt niets meer gevraagd dan aanwezigheid, 

goede zin en de wil om mee te doen en mee te zingen. Deze workshop 

brengt pure ontspanning: muziek kent geen tijd en geen grenzen. Zingen 

dus ook niet. Heb je nog nooit met een koor gezongen en wil je dat wel eens 

meemaken? Dit is de gelegenheid!

Deze gratis cursus zonder enige verplichting wordt gegeven onder leiding 

van de inspirerende docent en dirigent van AZM. Fouten maken is niet erg. 

Dat komt ook bij ervaren koorleden wel eens voor en dat is geen probleem, 

zeker niet als de sfeer ontspannen is en er ook gelachen kan en mag wor-

den.Meld je aan via azmworkshop900@gmail.com, of telefonisch tel: 0346 

212501 Ingrid Doedens of 0346 281057 Ido Huitenga.



De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Nu ter kennismaking

€ 5,- korting
op alle kleuringen
en permanenten*

Dorpsstraat 20, 3732  HJ De Bilt
030-7512967 | www.knip-knapkapsalon.nl

Prijslijst 2013
Dames:   Kort haar / lang haar
Knippen:  ............................................................................... €15,00 / €17,50
Wassen, knippen, föhnen:  .......................................... €27,50 / €32,50
Wassen, föhnen:  .............................................................. €19,50 / €25,00
Wassen, watergolven:  ................................................... €19,50 / €25,00
Kleuren uitgroei: ..................................................................................  €27,50
Kleuring v.a:  ...........................................................................................  €32,50
Spoeling v.a:  ..........................................................................................  €25,00
High lights v.a:  ......................................................................................  €25,00
Low lights v.a:  .......................................................................................  €27,50
Verven lang haar toeslag:  ...............................................................  €10,00
Deelpermanent incl.:  .........................................................................  €55,00
Geheel permanent incl.:  ..................................................................  €70,00

Heren:
Wassen, knippen, drogen:  ..  €15,00
Tondeuse:  .....................................  €13,50
Baard scheren:  ...........................  €10,00
Baard trimmen:  ............................  €5,00

Kinderen t/m 12 jaar:  .............  €12,50 *Actie geldig van 17 mei t/m15 juni 2013

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

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

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

www.koningtuinen.nl

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

T U I N E N

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje koie of voor de lunch.
Zaterdag 25 mei sfeerdiner in het teken van het 

witte goud, kosten € 15,- pp op geven tot 22 mei.

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Van Loo mega topper: super malse rosbief

met o.a. spek & stroganoffkruiden; ca 25 min. baden

PINKSTERGEBRAAD   .......................100 GRAM € 2,00

Voor in de pan, oven of op de bbq, op een stokje:

met o.a. varkenshaas, katenspek, pesto kruidenolie

VARKENSHAAS TRIO SPIES .........100 GRAM € 1,98

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd en gekruid

PINKSERSTEAKS ............................... 4 STUKS NU € 7,00

Voor op de barbecue of kort in de pan, 4-5 min, pure smaakmaker

COTE DE BEOUFF ................................100 GRAM € 1,75

Van ons bekende rundvlees, bakken als biefstuk; topper op de barbecue

RUNDERRIBEYE ....................................100 GRAM € 2,15

Uit de kleine pannetjes, met o.a. biefstuk, kipfilet, kalfsbiefstuk, 

varkenshaas, tartaar, cordonbleu, runderfrites

GOURMET EXLUSIEF ...............PER PERSOON € 6,25

Uit onze poeliershoek; ca 90 min. op 175C in de oven

lekker gekruid, met o.a. groenten & kruidenboter in een braadzak

KIP IN BRAADZAK ..............................100 GRAM € 0,75

Voor de liefhebbers voor op de barbecue of in de pan;

lekker gemarineerd

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

Om kort te bakken; lekker gekruid, met o.a. champignons, paprika

WOKBIEFSTUKPUNTJES ................100 GRAM € 1,75

Iets feestelijks op uw pinksterdis; even kort bakken,

met o.a. varkensschnitzel, Parmaham en salie

SALTIMBOCCA  .....................................100 GRAM € 2,45

Met o.a. biefstuk, kruidencreme, rucola, pijnboompitjes

CARPACCIO ROLLADE ....................100 GRAM € 2,25

Om te wokken, met  o.a. varkenshaas, champignons en bospaddenstoelen

VARKENSHAAS IN BOSPADDENSTOELEN SAUS

.............................................................................100 GRAM € 1,75

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 18 mei. Zetfouten voorbehouden.

De fairtrade cadeauwinkel

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

     

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl



 De Vierklank 11 15 mei 2013

advertentie

Themabijeenkomst over  
uitvaart en erfrecht

door Guus Geebel

Notariskantoor Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg verzorgen op zaterdag 1 juni van 11.00 

tot 13.00 uur gezamenlijk een themabijeenkomst over uitvaart en erfrecht. De bijeenkomst bestaat 

uit twee sessies van elk een uur. In het notariële gedeelte komen onderwerpen als erfrecht en 

executeurschap aan de orde. Bij Tap Uitvaartzorg gaat het om regelingen en wensen rond de uitvaart.

‘We hebben deze bijeenkomsten al 

enkele keren eerder gehouden en con-

stateerden dat de behoefte om geïn-

formeerd te worden bijzonder groot 

is’, vertelt notaris Frans van Beek. 

Hij licht toe waarom voor de samen-

werking met Tap is gekozen. ‘Er zijn 

klanten die wij gezamenlijk bedienen. 

Als ik voor een klant een testament 

maak waarbij ook een executeur be-

noemd wordt, dan wil ik graag meer 

details weten over de wensen van die 

persoon. Crematie, begrafenis, vanuit 

een rouwcentrum of vanuit een kerk. 

Voor die zaken verwijs ik dan naar 

Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg 

bij Tap. Omgekeerd komt bij het be-

spreken van wensen voor een uitvaart 

het gesprek vaak op hoe het erfrech-

telijk geregeld is. Dat zie je vooral als 

mensen alleenstaand zijn, geen kinde-

ren nalaten en eigenlijk toch wel iets 

testamentair geregeld willen hebben. 

Zo vullen we elkaar over en weer aan.’ 

Informatie

De themabijeenkomst op 1 juni is 

kosteloos. Aanmelden kan via info@

houwingvanbeek.nl of telefonisch 

via 030 2290811. De totale aanmel-

dingsgroep wordt in tweeën gedeeld. 

De ene groep begint om elf uur bij 

Tap en de andere bij Houwing van 

Beek  Elke aanmelder ontvangt een 

bevestiging waarin staat of ze de bij-

eenkomst beginnen bij Tap of het no-

tariskantoor. Na een uur wisselt dat. 

Bij Tap Uitvaartzorg geeft Martine 

uitleg over wensen, mogelijkheden 

en kosten van een uitvaart. Ook geeft 

zij informatie over verzekeringen. 

‘Ik zie vaak dat mensen oude verze-

keringspolissen hebben en geen idee 

hebben van de waarde of wat de dek-

king ervan is. Tijdens dat uur wordt 

verder algemene informatie gegeven 

en worden vragen beantwoord. Daar-

na lopen ze naar het notariskantoor 

en de groep die daar informatie heeft 

gekregen komt hierheen.’ 

AWBZ

‘Bij mij krijgen ze met name uitleg 

over het erfrechtelijke aspect, maar 

ik zal ook een en ander vertellen over 

de recente AWBZ-problematiek’, al-

dus Frans van Beek. ‘Vanaf 13.00 uur 

kunnen deelnemers in het notariskan-

toor met een hapje en een drankje nog 

wat napraten. Mensen kunnen dan 

ook wat persoonlijkere vragen stel-

len, bijvoorbeeld of een testament 

nog klopt. We noemen dat een testa-

mentscan, een check of het nog ak-

koord is. We kunnen dan meestal wel 

beoordelen of het verstandig is een 

vervolgafspraak met ons te maken.’ 

Martine vertelt dat Tap hetzelfde doet 

op het gebied van polissen. ‘Mensen 

kunnen hun oude verzekeringspapie-

ren meenemen. Die scannen we dan, 

vergelijkbaar met de testamentscan. 

Als het heel erg druk is kunnen we 

een afspraak maken om op een ander 

moment terug te komen om er over te 

praten.’ 

 

Waardevol 

Martine Eggen: ‘Onze werkzaamhe-

den liggen ook na een overlijden erg 

in elkaars verlengde. Nadat iemand 

is overleden komen nabestaanden bij 

de notaris voor het opmaken van een 

verklaring van erfrecht. Dan komen 

ook de kosten die een uitvaart met 

zich meebrengt aan de orde. Als men-

sen verzekerd zijn hebben ze soms 

geen notie van wat die verzekering 

precies inhoudt. Ik merk in mijn werk 

dat mensen daar vaak een heel andere 

voorstelling van hebben. Met alle ge-

volgen van dien en die zijn dan uit-

eindelijk voor de nabestaanden. Dus 

je ontzorgt ook je nabestaanden door 

naar de themabijeenkomst te komen 

of aan een van je kinderen vraagt er-

heen te gaan, want je steekt er wel wat 

van op. Kortom iedereen die op dit 

gebied wat geregeld wil hebben is op 

1 juni welkom. Het kost niets en ver-

plicht tot niets. Het kost alleen tijd, 

maar het kan tijd zijn die je waardevol 

investeert omdat je beter op de hoogte 

bent.’ Ten slotte biedt Houwing van 

Beek de geïnteresseerden nog iets bij-

zonders. Alleen op die zaterdag 1 juni 

zal Minke Buikema uit Alphen aan 

den Rijn een aantal van haar schilde-

rijen exposeren in het notariskantoor.

Martine Eggen en Frans van Beek verzorgen de themabijeenkomst.

Toosten op geslaagde Oranjefeesten
Het gemeentebestuur ontving op dinsdag 7 mei in de oude raadzaal van Jagtlust  

bestuurders van de Biltse Oranjeverenigingen en het Rode Kruis De Bilt-Maartensdijk  

om hen te bedanken voor de organisatie van de festiviteiten rond 30 april. 

Het is inmiddels traditie de vrijwil-

ligers van de Oranjeverenigingen 

en het Rode Kruis na aloop van de 
festiviteiten in het gemeentehuis met 

oranjebitter te ontvangen. Burge-

meester Arjen Gerritsen zegt onder de 

indruk te zijn van wat er allemaal is 

georganiseerd. ‘In Westbroek houden 

ze bijna een week lang een feest in de 

lucht.’ De burgemeester heeft wel het 

Oranjeconcours bij Jagtlust gemist. 

Dat werd dit keer vanwege de troons-

wisseling afgelast. ‘De organisatoren 

van het Oranjeconcours waren eigen-

lijk de enige slachtoffers die dag. U 

heeft niet het risico willen nemen dat 

de rijders zouden afhaken, maar het 

was wel heel stil zonder dit concours. 

Ik hoop dat ze er op 26 april volgend 

jaar als we Koningsdag vieren weer 

bij zijn.’ 

Voor Maas van Apeldoorn betekende 

deze laatste Koninginnedag tevens 

het einde van zijn voorzitterschap van 

het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven. 

Na twaalf jaar draagt hij het stokje 

over. Voor zijn jarenlange inzet bood 

de burgemeester hem namens het 

gemeentebestuur een boeket oranje 

bloemen aan. Enkele jaren geleden is 

op de terugblikdag begonnen om de 

Oranjeverenigingen wat te laten ver-

tellen over hun aanpak bij de organi-

satie van het feest. Oranjevereniging 

Prins Willem-Alexander uit Maar-

tensdijk was dit keer aan de beurt. 

Met een diapresentatie werd inzicht 

gegeven in het werk dat daarvoor met 

heel veel vrijwilligers wordt verzet. 

Ook het Rode Kruis De Bilt-Maar-

tensdijk presenteerde zich. [GG]

Natuurlijk werd er oranjebitter geserveerd.

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

GroenRijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrĳ k.nl

Kilometerknallers

* Niet voor handelaren. Max. 20 per klant.

Fuchsia*
Fuchsia hangend of staand. 

Diverse soorten. 

Potmaat 10,5 cm. Per stuk

5 voor

GroenRijk Hollandsche RadingGroenRijk Hollandsche RadingGroenRijk Hollandsche Rading

Zomerbloeiers
Petunia, Lobelia, Impatiens 

of Begonia. Potmaat 9 cm.

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

Franse 

Geranium
Pelargonium grandifl ora.

Diverse kleuren.

Potmaat 12 cm. 

2 voor

5,-Kilometer
knaller

5,-



Bij aankoop van deze woning krijgt u een 
10-daagse vliegreis met hotel naar Bonaire

Versteeglaan 118, 3737 XC Groenekan    Vraagprijs € 182.000 k.k.
Heerlijk 3-kamer appartement aan groen plein met speelweide 

Een doodlopende weg, weilanden die achter het huis beginnen… 

Dit kleinschalige appartementencomplex (‘95) is de perfecte keuze voor 

iedereen die - alleen of met z’n twee - op zoek is naar rust en schoonheid. 

Ook tennisbanen en uitgestrekte bossen vindt u op een steenworp afstand.

M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen

T 0346 281444 | 06 36142989

E info@kvdwmakelaardij.nl

www.kvdwmakelaardij.nl

ZATERDAG 25 MEI ‘LENTECONCERT’

IN DE WOUDKAPEL!

Op zaterdagavond 25 mei speelt het duo 
Alexey Naumenko en Misha Fomin 
(viool-piano) een prachtig concert in 
De Woudkapel, Bilthoven-Nrd. Op het 
programma staan werken van Prokojev, 
Rachmaninof, Stravinsky en Schubert. 
Het afgelopen jaar verscheen er van deze 
bijzondere musici een prachtige nieuwe 
Schubert CD  waarvan zij uiteraard werken 
zullen uitvoeren tijdens dit concert. 

Alexey Naumenko won als eerste violist van het Atrium String Quartet grote prijzen 
zoals de London String Quartet Competition (2003) en de zeer prestigieuze Bordeaux 
International String Quartet Competition (2007). Met het ASQ geeft hij concerten in 
de USA, Azië en Europa.

Misha Fomin maakt met zijn solo-carrière furore in zalen zoals de Musikverein in 
Wenen, Het Concertgebouw, Amsterdam, Carnegie Hall, New York en Fairield Halls 
in London.Voor het komende seizoen staat het Konzerthaus in Berlijn op de agenda.

In het kader van het Nederlands-Russische bilaterale jaar 2013 speelt het duo de vol-
gende dag in de Hermitage. Dit najaar zijn zij uitgenodigd om deel te nemen aan het 
Festival International de Musique de Wissembourg in Frankrijk. 

Aanvangstijd: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Prijs (incl. drankje): € 20,- / jongeren tot 18 jr € 10,-
Kaartverkoop: Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1 Bilthoven
 he Read Shop Dolderseweg 91a Den Dolder
 Boekhandel Bouwman Hessenweg 168 De Bilt
Reserveren: 06 543 970 74 / mezzofortepiano@gmail.com / www.mfpiano.nl

De Bilt is een Italiaanse IJssalon rijker

Op zaterdag 11 mei opende op de Dorpsstraat 60 Gelato Burano haar deuren. Vrijdag was nog met veel 

mankracht de ijsvitrine door het raam naar binnen gebracht. Vrijdagmiddag kregen de 9 nieuwe medewerkers 

een workshop ijsscheppen en tot laat in de avond werd er nog gewerkt aan het interieur. Trots poseren de 

nieuwe eigenaren Friso Hennings Backer en David Kalkman voor de ijssalon die wellicht de eerste van een 

nieuwe landelijke keten is.

Repair Café bij WVT
Op zaterdag 25 mei organiseert Transition Towns De Bilt in samenwerking met 

wijkvereniging WVT het laatste Repair Café van dit seizoen. Tussen 11.00 en 

15.00 uur kan men met kapotte spullen terecht bij WVT (Talinglaan 10) in Bilt-

hoven. Reparatiedeskundigen helpen bij het repareren van kleding, elektrische 

apparaten, computers, ietsen, houtwerk en speelgoed. De praktijk leert dat het 
aantal geslaagde reparaties groot is. Gereedschap en materialen zijn aanwezig.

Repair Café’s blijken in een grote behoefte te voorzien; ze worden althans erg 

goed bezocht. In geval van grote drukte moet daarom soms de dienstverlening 

beperkt worden tot één reparatie per bezoeker. 

Voor kinderen is er een knutseltafel waar zij, onder deskundige begeleiding, 

met recyclemateriaal de mooiste dingen kunnen knutselen. De toegang is gra-

tis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Meer informatie op www.repaircafe.nl/

Bilthoven

De werkgroep energie van Tran-

sition Town De Bilt stimuleert 

bewust gebruik van energie en 

gebruik van duurzame energie op 

lokaal niveau. De afgelopen maan-

den organiseerde de werkgroep al 

voorlichtingsavonden over zon-

nepanelen en over autodelen. Op 

22 mei a.s. om 20.00 uur zal de 

werkgroep een avond over energie 

besparen organiseren in de WVT, 

Talinglaan 10 in Bilthoven.

Tijdens deze avond zullen alle as-

pecten van energie besparen in en 

rond het eigen huis worden be-

sproken en toegelicht, en is er ook 

kort aandacht voor zonnepanelen. 

De avond wordt geleid door en-

kele deskundigen uit de werkgroep 

Energie van Transition Town De 

Bilt. Er zal ruime gelegenheid zijn 

voor het stellen van vragen.

U kunt zich aanmelden en/of meer 

informatie verkrijgen via wico.

eernst@tip.nl.  Aan deelnemers 

wordt gevraagd de jaarrekening 

van het energiebedrijf (elektriciteit 

en aardgas) mee te nemen.

Voorlichtingsavond Energie Besparen



 De Vierklank 13 15 mei 2013

Vliegveld Hilversum  
en de provincie Utrecht

door Guus Geebel

Gedeputeerde Ralph de Vries woont in Hollandsche Rading en wordt in het dorp regelmatig 

aangesproken door mensen met vragen over ontwikkelingen rond Vliegveld Hilversum. ‘Aan de 

andere kant van de provinciegrens verschijnen verhalen in de krant en ik wil in De Vierklank graag 

mijn verhaal vertellen, want er gaat wel wat gebeuren met het vliegveld. 

Kort geleden ontving De Vries een 

brief van zijn Noord-Hollandse col-

lega Tjeerd Talsma. Daarin schrijft 

hij niet verder te komen met de ge-

meente Hilversum met een besluit 

over het vliegveld. ‘Talsma schrijft 

dat hij nu zelf op provinciaal niveau 

een Luchtvaartregeling wil organise-

ren. Dat kan een provincie doen door 

een Luchtvaartnota. Het vliegveld 

Hilversum is een regionaal vliegveld 

en daarom gaat de provincie er ook 

over. De provincie Utrecht heeft bij 

het begin van mijn periode ook een 

Luchtvaartnota vastgesteld.’ 

Betrokken

De Vries vindt het belangrijk te mel-

den dat de provincie Utrecht heel erg 

betrokken is bij het dossier. ‘Ik krijg 

wel eens de indruk dat mensen den-

ken, wat doet die provincie er feite-

lijk aan.

Er zijn regelmatig brieven naar de 

provincie Noord-Holland gestuurd 

met vragen als, wat zijn jullie eigen-

lijk van plan, wat zijn de plannen 

voor de verharding, hoe gaat het er-

uit zien en wat zijn de consequenties 

voor de stiltegebieden bij Westbroek 

en Tienhoven. Maar het bleef heel 

lang liggen op het bordje van de ge-

meente Hilversum, die eigenaar van 

het vliegveld is. In de gemeenteraad 

van Hilversum blijkt geen meerder-

heid te zijn om het actief op te pak-

ken en nu wil de provincie Noord-

Holland dat wel doen.’

Gevolgen

‘Al eerder heb ik het belang dat we 

hechten aan het stiltegebied aange-

geven. Hoe gaat er over dit gebied 

gevlogen worden en wat brengt een 

wijziging van de start- en landings-

banen met zich mee. Op dit moment 

liggen er plannen om verharding aan 

te brengen. Het is nu een grasbaan 

en verharding zal tot gevolg hebben 

dat er zwaardere vliegtuigen en meer 

vliegbewegingen komen. Dat geeft 

meer lawaai en betekent verslechte-

ring voor de leefomgeving. We zitten 

er bovenop en hebben goed contact 

met de gemeenten De Bilt en Stichtse 

Vecht. Die ik heb geadviseerd in bre-

der verband met elkaar te gaan praten 

over al die plannen en wat die voor 

hen betekenen.’ 

Kosten

Mocht er een wijziging van de start- 

en landingsbanen plaatsvinden dan 

zal dat ook gevolgen hebben voor de 

veiligheidscirkel rond het vliegveld. 

Die ligt deels op Utrechts grondge-

bied, wat betekent dat wij als pro-

vincie  zeggenschap hebben over een 

eventuele wijziging van de start- en 

landingsbanen. Provinciale Staten 

van Utrecht moeten zich daar dus 

over uitspreken. Wij hebben al jaren 

een duidelijk standpunt dat we geen 

aanpassing willen, vanwege de aan-

tasting van de stilte en het eventueel 

gebruik van zwaardere vliegtuigen.

Die verlegging heeft ermee te maken 

dat de gemeente Wijdemeren graag 

de wijk Ter Sype wil bouwen. Er 

lag eerst een plan voor 600 wonin-

gen, dat nu is teruggebracht tot 200. 

Je kunt je afvragen of je die enorme 

aanpassingen aan het vliegveld wel 

moet doen voor maar 200 woningen. 

De kosten daarvan brengen wij ook 

in bij de besprekingen. Het plan Ter 

Sype staat al meer dan tien jaar op 

de rol in Wijdemeren en er is grond 

aangekocht. Ik kan me dus wel voor-

stellen dat ze er eindelijk werk van 

willen maken.’

 

Verkeersafwikkeling

Een bijkomend belang voor onze 

provincie is de verkeersafwikkeling. 

‘Daar heb ik bij Wijdemeren en de 

provincie Noord-Holland ook aan-

dacht voor gevraagd. De ontsluiting 

van Ter Sype betekent meer verkeer 

over de N417 in de gemeente De Bilt. 

Daar moeten we goede afspraken over 

maken. Ik maak me minder zorgen 

wanneer het 200 woningen worden, 

want dat is toch substantieel minder, 

maar dan nog vind ik dat je daar als 

goede buren met elkaar over moet 

spreken. We zitten er bovenop, want 

we laten de belangen van Utrecht of 

De Bilt niet zo maar lopen. De con-

tacten met de gemeente De Bilt zijn 

goed en we spreken regelmatig met 

elkaar over dit dossier. Brieven die ik 

naar Noord-Holland verstuur krijgen 

zij in afschrift te zien, zodat ze weten 

dat we er heel goed mee bezig zijn. 

Ik ben actief bezig om er voor onze 

provincie het beste uit te halen.

Gedeputeerde Ralph de Vries houdt 

ontwikkelingen rond Vliegveld 

Hilversum scherp in de gaten.

Open dagen bij Restaurant Floyds 
Het is alweer 15 jaar geleden dat Wilma en Frank van Ingen hun restaurant Floyds op de Noodweg 

in Hilversum openden. Aanvankelijk begon het als restaurant, dat 6 dagen in de week geopend was 

voor lunch en diner, maar door een zwaar ongeluk en revalidatie moest er bijna een jaar het bordje 

‘gesloten’ worden geplaatst. 

Toen het restaurant weer open ging, 

bleek na enige tijd dat Frank van In-

gen door blijvend letsel niet meer 

volledig kon functioneren. Besloten 

werd het concept drastisch om te 

gooien en alleen open te gaan voor 

elke (feest-)gelegenheid, zoals brui-

loften, verjaardagen, recepties, maar 

ook samenkomen na de dienst van 

een crematie/begrafenis behoort tot 

de mogelijkheden. Hierbij is veel mo-

gelijk en alles wordt op afspraak naar 

wens uitgevoerd. 

De knusse sfeer en het gegeven dat 

er geen andere gasten aanwezig zijn, 

staat garant voor een onvergetelijk 

moment.

Ook door de week

Dit concept bestaat nu alweer bijna 

6 jaar en is een succes. Wilma van 

Ingen: ‘De meeste activiteiten zijn 

in het weekend, vandaar dat Floyds 

er door de weeks rustig bijligt. Maar 

goed, gasten zijn ook dan welkom 

hoor. Vaste gasten vonden het erg 

jammer dat ze niet meer bij ons kon-

den komen eten; vandaar dat we 2 da-

gen in de maand à la carte avonden 

hebben. Iedere 1ste woensdag en de 

daaraan sluitende donderdag is er die 

mogelijkheid. 

Open dagen

Op zaterdag 18 mei en zondag (1ste 

Pinksterdag) 19 mei tussen 14.00 en 

17.00 uur zijn er t.g.v. het 15-jarig be-

staan open dagen en kan er onder het 

genot van een drankje kennis worden 

gemaakt en informatie worden uitge-

wisseld over de mogelijkheden. Dit 

alles in de informele gemoedelijke 

sfeer, die kenmerkend is voor Restau-

rant Floyds. Zie ook www.restaurant-

loyds.nl [HvdB]

1001 vrouwen in de spotlight
Ooit gehoord van Trijntje Keever? Van Marie du Moulin? Van Judith Leyster, Maria Gartman,  

Trix Terwindt? In hun tijd stuk voor stuk spraakmakende vrouwen die een opmerkelijke  

rol hebben gespeeld in het verleden van Nederland. 

Els Kloek ontrukte hun levensver-

halen aan de vergetelheid. Tien jaar 

werkte ze met meer dan driehonderd 

deskundigen aan de biograieën van 
1001 beroemde, beruchte, opmerke-

lijke, geliefde, slechte en invloedrijke 

vrouwen. Het resultaat is een monu-

mentaal naslagwerk, dat leest als een 

spannende dwarsdoorsnede van 1000 

jaar Nederlandse geschiedenis. Irma 

Boom, internationaal vermaard vorm-

geefster en icoon van ‘Dutch Design’, 

tekent voor de vormgeving van 1001 

vrouwen.

Els Kloek komt op donderdag 16 

mei a.s. om 20.00 uur naar de Bilt-

hovense Boekhandel Julianalaan 1 te 

Bilthoven. Voor aanmelding of meer 

informatie tel. 030 2281014. Zie ook 

www.bilthovenseboekhandel.nl/acti-

viteiten [HvdB]

Bridge voor het goede doel
Woensdag 22 mei organiseert Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven voor de 

16e maal een bridgedrive; ditmaal in het clubhuis van Hockeyclub SCHC 

aan de Kees Boekelaan 1 te Bilthoven. De opbrengst van deze bridgedag is 

geheel bestemd voor het project Kiran Namaste. Kiran Namaste gaat voor 

het leven en die groei, voor een hoopvol perspectief voor alleenstaande Ne-

palese moeders en hun kinderen.

Er is een Bridgesessie van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.45 tot 14.45 uur. 

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

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

2287416, efcatering@hotmail.com. Zie ook www.soroptimist.nl

Nieuwe kunst bij FlexCentraal 
De komende 8 weken is er een nieuwe expositie met een variatie aan kunst-

werken bij Flex Centraal. De kunstenaars zijn Niels Kiené, fotograie (di-
gitale portretten van landschappen), Desiré Haverkamp, monoprints en as-

semblages, Luuk ten Bokum, tekeningen en etsen en GJM van Snelrewaard 

(Gert Jan Meijer), schilderijen. Alle werken zijn te bezichtigen tijdens ope-

ningstijden van Flexcentraal tussen 9.00 en 16.30 uur aan de Jan Steenlaan 

5 te Bilthoven. 

Open Kerkenroute

Sinds 1 januari 2011 is na een fusie van 8 katholieke 

geloofsgemeenschappen uit Baarn, Soest, Soesterberg, 

Eemnes, De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk de nieuwe 

parochie H.H. Martha en Maria ontstaan.

Op 2e Pinksterdag (20 mei 2013) wordt er een Open Kerkenroute georga-

niseerd, waarbij een aantal van deze kerken voor iedereen te bezichtigen is. 

De kerken zijn de gehele dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzon-

dering van de St. Nicolaas in Baarn, de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven en 

de Familiekerk in Soest.

In de St Nicolaas te Baarn is men welkom om de Eucharistieviering bij te 

wonen, waardoor tussen 10.00 en 11.30 uur de kerk niet toegankelijk is. De 

Onze Lieve Vrouw in Bilthoven neemt deel aan een Oecumenische viering 

in de Noorderkerk, waardoor daar eerst vanaf 12.30 uur de deuren geopend 

zullen zijn. Ook in de Familiekerk te Soest is er eerst een eucharistieviering 

van 10.00 tot 11.00 uur; vandaar dat ook eerst daarna de kerk te bezichtigen 

zal zijn. 

In alle kerken is er de mogelijkheid voor een rondleiding en overal staat de 

kofie/thee klaar. Er is een ietsroute (ca. 65 km !!) beschikbaar; de route en 
adressen zijn verkrijgbaar zijn bij de St. Maartenskerk. Voor meer informa-

tie pastoraat@sintmaartenmaartensdijk.nl of telefoon: 035 5770924.

Om je uiterlijk worden geprezen?

ga de vorige Vierklank maar lezen

daarin staan heel veel tips

hoe je ook tijdens trips

deze zomer nog mooier kan wezen

Guus Geebel Limerick

Vooraankondiging Fietstocht

De traditionele Landgoederenietstocht van Lionsclub de Bilt - Bilthoven, 
wordt op zondag 9 juni a.s. verreden. De 30 en 45 km. lange tochten gaan 

o.a. over de Soester duinen; een zeer mooi deel van de provincie Utrecht. 

En voor de 15 km is er een mooie foto-puzzel-tocht.

Zie verder landgoederenietstocht.nl 
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MENS neemt afscheid van Dick 
Kronemeijer en Piet Steegman

door Marijke Drieenhuizen

Dick Kronemeijer (79 jaar) en Piet Steegman (80 jaar) hebben als vrijwilligers vele senioren in de 

gemeente De Bilt wegwijs gemaakt op de computer. Dick Kronemeijer startte 15 jaar geleden met het 

geven van computercursussen via de organisatie SeniorWeb en schreef zelf al het cursusmateriaal. 

Piet Steegman assisteerde, vulde aan en hielp de cursisten. Beiden zijn onlangs gestopt.

De cursussen werden in het begin 

gegeven onder de noemer van Senior-

Web. Dick Kronemeijer kreeg via 

de Rabobank drie goede computers. 

De cursussen werden gegeven in De 

Bilt en Maartensdijk in ruimtes van 

SWO nu Stichting MENS. Niet lang 

na het begin zijn de cursussen opge-

nomen in het programma van SWO. 

Nog steeds worden cursussen gege-

ven.

Goede sfeer, rustig tempo

In 1994 is Dick Kronemeijer met 

pensioen gegaan. Tijdens zijn werk-

zame leven had hij al kennis opge-

daan van het werken met computers. 

In 1997 is hij samen met Jaap van 

der Zijpp op verzoek van de toen pas 

opgerichte club SeniorWeb gestart 

met het geven van computercursus-

sen in de gemeente De Bilt. Jaap van 

der Zijpp startte met de cursussen 

in Maartensdijk en Dick Kroneijer 

in De Bilt. De computers regelde ze 

via de Rabobank en de ruimten via 

SWO. Vanaf de start was het animo 

onder de senioren groot. Zij wilden 

graag leren wat er zoal kon op een 

computer. ‘Nu is dat niet meer voor 

te stellen, maar er was een groep se-

nioren die geen kennis had van de 

mogelijkheden van een computer. 

Wij zorgden voor een goede sfeer, 

een rustig tempo en een betaalbare 

prijs. De bestaande computerboe-

ken waren echter te dik en te moei-

lijk, vandaar dat ik zelf het cursus- 

materiaal ging samenstellen. Er werd 

gestart met Word, later ook Excell, 

Internet en E-mail, PowerPoint en 

Websites maken. Gemiddeld gezien 

hadden we evenveel mannen als 

vrouwen op de cursussen’. 

De beide heren kenden elkaar van 

de Raad van Kerken De Bilt. Om-

dat Dick Kronemeijer assisten-

tie nodig had bij het geven van de 

cursussen was Piet Steegman be-

reid dat te doen. ‘Op mijn werk op 

de universiteit kregen we op een  

gegeven moment allemaal een Ap-

ple computer. Voor thuis kocht ik 

een computer met het besturings- 

systeem Windows. Ik heb wat cursus-

sen gedaan en wist ik er dus iets wel 

van. Daarbij samen iets met en voor 

andere mensen doen is leuk als je  

gepensioneerd bent’. Met een glim-

lach vervolgt hij: ‘Het was leuk werk 

en beter dan aardappels schillen’. 

Wat zo primitief begon in 1997 is 

uitgegroeid tot een grote organisatie.  

SeniorWeb is nu een landelijke orga-

nisatie met 130.000 leden, duizenden 

vrijwilligers en honderden cursus-

sen en cursusplaatsen. Eén van die 

cursusplaatsen is dus Maartensdijk 

voor de gemeente De Bilt, binnen 

de Stichting MENS. Maartensdijk 

heeft een uitstekend geoutilleerd 

cursuslokaal, waar inmiddels zo’n 

20 docenten en assistenten ongeveer 

15 computercursussen geven. De  

basiscursus voor beginners bestaat 

nog wel, maar er zijn ook cursus-

sen voor gevorderden, zoals fotobe- 

werking, videobewerking en tablets.

Techniek gaat door

Beiden kijken terug op een mooie 

en gezellige periode. Dick Krone-

meijer: ‘Piet Steegman en ik ga-

ven de laatste jaren samen nog cur-

sussen Website maken, Excel en  

PowerPoint. Daarvoor kwam steeds 

minder belangstelling. Ouderen wil-

len nu Skype, Wordfeud, Facebook, 

iTunes, internetbankieren, games, 

iPad en Twitteren. In zekere zin heb-

ben we de oorspronkelijke doelstel-

ling overleefd: meer ouderen hebben 

de computer leren gebruiken. We zijn 

geleidelijk uit de organisatie ge-

groeid. En dan is het tijd om te stop-

pen’. De techniek gaat maar door. Hij 

vertelt verder: ‘Ik hoef bijvoorbeeld 

nu niet meer zo nodig Windows 8; 

ik ben tevreden met wat ik heb’. Hij 

blijft nog wel elke vrijdagmorgen de 

telefoon bemannen van de Helpdesk 

van SeniorWeb. Piet Steegman is nog 

voorzitter van het Platform Respect-

vol Samenleven De Bilt. Maar ze 

missen de onderlinge samenwerking 

al wel. Piet Steegman: ‘Misschien 

moeten we toch nog maar iets gaan 

bedenken wat we samen kunnen 

gaan doen’. 

Dick Kronemeijer (links) en Piet Steegman hebben als vrijwilligers vele 

senioren in de gemeente De Bilt wegwijs gemaakt op de computer en zijn 

onlangs na 15 jaar gestopt.

Instructie- en oefenmiddag 
scootmobiel

Veilig Verkeer Nederland Afd. De Bilt en de gemeente De Bilt zetten zich in om ook de bezitters van 

scootmobielen letterlijk en iguurlijk veilig op weg te helpen en te houden.

Op woensdag 12 juni 2013 is er een 

instructie- en oefenmiddag in en bij 

het H.F. Witte Centrum, Henri Du-

nantplein 4 te De Bilt. Het program-

ma duurt van 13.00 tot ca. 16.15 uur. 

Voor ervaren en beginnende scoot-

mobielers woonachtig in de gemeente 

De Bilt wordt dit jaar één trainings-

middag georganiseerd. De volgende 

onderdelen komen aan bod: kennis 

van de verkeersregels, oefenen in 

het juiste gebruik van de scootmo-

biel in een speciaal opgezet parcours 

en het rijden van een wegparcours 

met diverse omstandigheden. Alle 

onderdelen staan onder leiding van 

zeer ervaren instructeurs. Tussen de 

verschillende onderdelen zal telkens 

een korte pauze zijn, waarin gezorgd 

wordt voor de inwendige mens.  Ook 

zal een deskundige van Welzorg aan-

wezig zijn met een serviceauto. Er 

wordt een eigen bijdrage van € 5,- 

p.p. gevraagd.

Aanmelden

Aanmelden kan schriftelijk, telefo-

nisch of per e-mail bij VVN Afdeling 

De Bilt, Mevrouw N. Reitsma, Sper-

werlaan 11,  3738 EH Maartensdijk, 

tel: 0346 213658, e-mail: vvnsecreta-

risdebilt@hotmail.nl. De aanmelding 

sluit uiterlijk op 31 mei 2013.

Dementie en rechtsbescherming
Op dinsdag 21 mei a.s. is er een Alz-

heimer Café in het restaurant van 

woon- en zorgcentrum De Koperwiek 

in Bilthoven. Een Alzheimer Café is 

de benaming voor een laagdrempe-

lige ontmoetingsplaats voor mensen 

met (beginnende) dementie, hun fa-

milieleden, vrienden en andere be-

langstellenden. Het thema van deze 

avond is: ‘dementie en rechtsbescher-

ming’. Spreker: mevr. M. Haasbroek, 

medewerker van Alzheimer Neder-

land. Er is daarna gelegenheid om 

met deze medewerker in gesprek te 

gaan en vragen te stellen. Vanaf 19.30 

uur staat de kofie klaar. Het program-

ma begint om 20.00 uur en eindigt 

om 21.30 uur. Daarna is er nog gele-

genheid om een drankje te nemen en 

even na te praten. De toegang is altijd 

gratis. Voor meer informatie over het 

Alzheimer Café  en over vervoer er 

naar toe kunt u contact opnemen met 

Willemien Hak, tel.nr. 030-2203490. 

Tina Geels verlaat De Woudkapel
Met ingang van 1 juli 2013 verlaat 

ds. Tina Geels De Woudkapel als 

predikant/voorganger. De komende 

tijd werkt zij samen met ds. Hans Le 

Grand aan de verschijning van hun 

boek Het gaat om jouw zoektocht, 

een publicatie over de toekomst van 

de Vrijzinnigheid. Daarnaast slaat 

Tina Geels een nieuwe weg in door 

een opleiding tot coach te volgen. 

Binnen de Vrijzinnigheid blijft zij 

werkzaam als (gast-)predikant. Op 9 

juni vindt een afscheidsdienst plaats 

om 10.30 uur in de Woudkapel. Deze 

dienst wordt geleid door Tina Geels 

en De Zangkring verleent haar mede-

werking. 

Na aloop van de viering is er tijdens 
de kofie voor vrienden en relaties 
gelegenheid om persoonlijk afscheid 

van haar te nemen.

Optreden Shantykoor 

Westenwind
Op vrijdag 24 mei 2013 om 19.30 uur is er een optreden in de foyer van De 

Akker, Soestdijkseweg zuid 87 in De Bilt van het Shantykoor Westenwind. 

De entreekosten zijn 2,50 euro. Bij het koor staat het plezier in zingen voor-

op met als resultaat dat het zingen alle leden stimuleert hun best te doen. 

Westenwind wordt ondersteund door twee accordeonisten en een bassist.

Shantykoor Westenwind

Fietsclub 
Op dinsdag 21 mei is er een tochtje naar de tuinen van Gooilust in  

’s-Gravenland. Om 9.45 uur wordt gestart met een kopje kofie/thee in res-

taurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate waarna om 10.00 uur de tocht begint. 

Bent u graag buiten en vindt u met elkaar ietsen ook zo leuk, ga dan mee. 
Voor meer informatie, aanmeldingen en het volledige programma: MENS 

De Bilt, Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96 Maartensdijk. tel: 

0346-214161 of www.mensdebilt.nl 

SEBOSO heeft nieuw 

onderkomen
De SEnioren BOwling SOcieteit bestaat ruim 25 jaar en speelt inmiddels 

weer dichter bij huis op de nieuwe locatie van het Mitlandhotel. SEBOSO 

bowlt daar elke donderdag van 10.30 tot 12.30, na een gezellige inloop van 

10.00 tot 10.30 in de comfortabele lounge. De competitie, die in september 

begint heeft niets oficieels, hoewel de punten nauwkeurig worden bijge-

houden en in mei leiden tot een feestelijke prijsuitreiking voor dames en 

heren. Voor verdere info: Warner Belger, tel. 030 2291454 of Jan v.d. Berg, 

tel. 030 6955206
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Hulp voor kinderen met 
leerproblemen 

door Martijn Nekkers

Lerares Wendy Disseldorp helpt kinderen van de basisschool die leerproblemen hebben.  

Ze probeert door gerichte ondersteuning, samen met het kind en hulp van de ouders,  

het kind weer aan te laten sluiten bij het niveau van de groep waarin het zit.  

Wendy doet dat met haar bedrijf ‘Hoek 11’, Praktijk voor Remedial Teaching.

Die laatste Engelse term is bij veel 

ouders wel bekend. Wendy Dissel-

dorp, die zelf drie dagen per week 

leerkracht is op een basisschool in 

Maarssen heeft zich er in gespeciali-

seerd. Ze heeft een tweejarige oplei-

ding gedaan aan de hogeschool van 

Utrecht. 

Wendy komt van oorsprong uit Lei-

den, waar ze ook al voor de klas 

stond, en sinds vijf jaar woonach-

tig in Westbroek. In juli 2012 is ze 

begonnen met haar activiteiten om 

kinderen met leerachterstanden of 

andere problemen te ondersteunen. 

Op maandag, dinsdag en zaterdag 

is ze hiervoor beschikbaar. Ze heeft 

hiervoor een speciale praktijkruimte 

ingericht aan de Dr. Welfferweg 11 in 

Westbroek. Daarmee is de naam van 

haar bedrijf meteen verklaard. ‘Op de 

basisschool is er door de bezuinigin-

gen steeds minder tijd om binnen de 

school kinderen met leerachterstan-

den extra aandacht te geven. Ouders 

willen toch dat hun kinderen de extra 

aandacht krijgen die ze nodig hebben 

om goed mee te kunnen komen in hun 

groep.’ Ze hanteert hiervoor een sys-

teem dat uitgaat van een periode van 

acht weken. In die periode krijgt het 

kind wekelijks een uur extra les. ‘Dat 

is genoeg, meent ze. Je moet kinderen 

ook niet te veel belasten. Naast het 

huiswerk van de school geef ik het 

kind ook nog extra taken. ’ 

Hulpmiddelen

Ze noemt zelf de acht weken een kor-

te termijn doelstelling. Na die periode 

wordt er in overleg met de ouders be-

sloten of er een vervolgtraject moet 

komen. ‘Deze benadering is het meest 

doelmatige en voor de ouders ook de 

minst kostbare’, vertelt Wendy. De 

opzet is om in zo kort mogelijke tijd 

de kinderen weer op weg te helpen. In 

haar praktijk beschikt ze over een uit-

gebreide bibliotheek en veel hulpmid-

delen om dat doel te bereiken. Wendy 

noemt het haar ‘orthotheek’. 

De kinderen die zij begeleidt komen 

uit een wijde kring rond Westbroek. 

Wendy Disseldorp biedt hulp zowel 

op het gebied van rekenen als taal. 

Spelling en lezen zijn daarbij speer-

punten. ‘Ik wil kinderen vooral hand-

vatten geven om ook vanuit zichzelf 

de leerproblemen op te lossen. Dat is 

de basis van waaruit ik samen met het 

kind aan het werk ga. Ik wil graag dat 

de ouders meehelpen, bijvoorbeeld 

door samen te huiswerk maken en 

overhoren, maar doe dit altijd in over-

leg.’

Open huis

Op zaterdag 25 mei houdt Wendy 

Disseldorp open huis van 14.00 tot 

17.00 uur. Belangstellenden kunnen 

dan in alle rust kennis komen maken 

onder het genot van een kopje kofie 
en thee. Ze zal dan uitgebreid vertel-

len over haar aanpak. Daarover is op 

haar website www.hoek11.nl ook al 

veel te lezen.

Wendy Disseldorp voor haar woning waar de praktijk voor remedial teaching 

ook is gevestigd.

Voor- en vroegschoolse educatie 
Voor het overgrote deel van de kinderen is het geen probleem om op hun vierde te starten op de 

basisschool. Er is ook een groep kinderen die bij voorbaat al een achterstand hebben door bijvoorbeeld 

een andere achtergrond. Deze kinderen kunnen gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE). Tot augustus 2013 kunnen zij hiervoor terecht bij verschillende peuterspeelzalen in de 

gemeente. Daarna neemt Stichting Kinderopvang De Bilt de uitvoering van VVE over. 

In april 2012 heeft de gemeenteraad 

besloten om de subsidie voor de uit-

voering van peuterspeelzaalwerk te 

stoppen en alleen nog maar subsidie 

te verstrekken voor uitvoering van 

de wettelijke taak op het gebied van 

voorschoolse voorzieningen. Voor de 

Stichting Peuterspeelzalen De Bilt 

betekent het beëindigen van de sub-

sidie dat zij in de huidige vorm niet 

langer voort kan bestaan. De stichting 

heeft dan ook besloten haar werk te 

stoppen en daarmee de peuterspeelza-

len met ingang van augustus 2013 te 

sluiten. Dit betekent ook dat zij vanaf 

dan geen VVE meer aanbieden.

VVE

Het Rijk heeft bepaald dat er bin-

nen de gemeente 46 plaatsen voor 

VVE moeten zijn. Hiervoor krijgt 

de gemeente subsidie. In september 

2012 heeft de gemeenteraad de nota 

onderwijsachterstanden-beleid vast-

gesteld waarin opgenomen is dat de 

gemeente zelf geld beschikbaar stelt 

om nog 7 extra plaatsen aan te bieden. 

Zo kunnen kinderen die wel extra be-

geleiding nodig hebben, maar die op 

basis van de door het Rijk gestelde 

criteria niet voor VVE in aanmerking 

komen, extra worden geholpen. 

Organisatie

Begin dit jaar heeft de gemeente 

vanuit drie bestaande kinderopvang-

organisaties in de gemeente een sub-

sidieaanvraag ontvangen. Om kwa-

liteit van VVE te waarborgen en de 

subsidiegelden goed te besteden zijn 

er selectiecriteria opgesteld. Een be-

langrijk onderdeel daarvan was dat de 

voorkeur uit gaat naar één uitvoerende 

organisatie met zo’n groot mogelijke 

spreiding van locaties over de kernen. 

Stichting Kinderopvang De Bilt vol-

doet het meest aan alle voorwaarden 

en ontvangt dan ook de subsidie voor 

het uitvoeren van VVE tot eind 2014. 

Daarna moet opnieuw bekeken wor-

den hoe er verder invulling gegeven 

gaat worden aan VVE.

Stichting Kinderopvang De Bilt 

kan met ingang van augustus 2013 

48 plaatsen realiseren in De Bilt en 

Bilthoven. De gemeente gaat nog in 

gesprek met een kinderopvangorga-

nisatie in Maartensdijk om te bezien 

of het mogelijk is om de resterende 5 

plaatsen daar te realiseren en zo ook 

tot een betere spreiding over de ker-

nen te komen. 

Informatie

Ouders van kinderen die gebruik ma-

ken van VVE worden over dit besluit 

nog nader persoonlijk geïnformeerd. 

Uiteraard worden er tussen Stichting 

Peuterspeelzalen De Bilt, Stichting 

Kinderopvang De Bilt en de betref-

fende ouders goede afspraken ge-

maakt over de overdracht van de kin-

deren. 

Inspiratieavond ‘Lekker Slapen’ 
Op 23 mei organiseert Kindercentrum 

Weltevreden een avond om bij wak-

ker te blijven. Het is bedoeld voor 

ouders die verlangen naar een gezond 

evenwicht tussen slapen en wakker 

zijn, zodat hun kinderen niet over-

matig moe zijn. Peuters kunnen niet 

worden gedwongen in slaap te vallen. 

Kan er wat worden gedaan om hen te 

helpen om zich over te geven aan de 

slaap? Er zijn geen pasklare oplossin-

gen voor het thema slaap. Sommigen 

zeggen dat kinderen moeten huilen 

voordat ze ontspannen genoeg zijn 

om te kunnen slapen. Anderen zeg-

gen dat kinderen die huilend alleen 

worden gelaten zich angstig en afge-

wezen voelen. Terwijl de experts kib-

belen, gaan onze peuters vaak niet of 

moeilijk slapen en worden de ouders 

doodmoe. 

De avond wordt verzorgd door Nanja 

van der Horst, directeur van het kin-

dercentrum. Aan het einde van de 

avond krijgt men een handige hand-

out met tips mee. De toegang is gratis. 

Start om 20.00 uur op het Kindercen-

trum Weltevreden, Weltevreden 6, De 

Bilt. Voor meer informatie zie www.

kcweltevreden.nl.

Kaap, avontuurlijke kunst 

voor kinderen
Vanaf 26 mei is op Fort Ruigenhoek in Groenekan weer 

avontuurlijke kunst te zien speciaal gemaakt voor kinderen. 

Kaap wordt dit jaar voor de 8e keer georganiseerd.  

Kaap is speels, absurd, direct, verrassend en interactief  

en vindt plaats op misschien wel een van de mooiste  

forten van Utrecht: Fort Ruigenhoek. 

Het historische Fort Ruigenhoek in Groenekan maakt deel uit van de Hol-

landse Waterlinie en is door de militaire architectuur en prachtige natuur 

een uitdagende, niet alledaagse en spannende locatie. Het is al een bele-

venis om in en over het fortcomplex te dwalen. Het fort zal tijdens Kaap 

omgebouwd worden tot een levendige, speelse en dynamische gemeen-

schap vol survival-workshops, gezamenlijke bouwactiviteiten, creatieve 

rondleidingen, vreemde verhalen en vooral eigen ontdekkingen.

Kunstenaars

Curator Frank Koolen (kunstenaar, docent Hogeschool voor de Kunsten) 

heeft voor de editie van 2013 vijf kunstenaars en een kunstenaarsduo uit-

genodigd. De kunstenaars zullen op het buitenterrein van Fort Ruigenhoek 

architectonische werken maken die geïnspireerd zijn op het kunstproject 

New Babylon van de Cobra-kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Dit uto-

pische architectuur en kunstproject dat hij van 1954 tot 1969 ontwikkelde 

had tot doel een ideale situatie te creëren waar iedereen zich kon richten 

op creatieve processen en het naar eigen inzicht vormgeven van de directe 

omgeving.

Kaap is een avontuurlijke beeldende kunsttentoonstelling voor kinderen 

en hun familie. Kaap is van 26 mei t/m 14 juli elke zaterdag en zondag 

van 11.00 tot 18.00 uur open voor publiek. Kijk voor meer informatie op 

www.kaapweb.nl

Lekker in slaap vallen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.
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43e Maartensdijkse Acht
door Jan Westbroek

Aanstaande zaterdag 18 mei wordt voor de 43e keer de wielerronde Maartensdijkse Acht gehouden. 

De wielrenners zullen hun weg weer vinden over het 1600 meter lange parkoers. Er staan twee 

wedstrijden op het programma. Om 17.00 uur bindt de Sportklasse met elkaar de strijd aan in een 

wedstrijd over 50 kilometer. De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Ook dit jaar worden de wedstrijden 

weer verreden op de traditionele 

‘Acht’. De start- en inishlocatie is 
op de Prins Bernhardlaan, tussen de 

Patrijslaan en de Spechtlaan. De route 

leidt vervolgens de renners door de 

Prinses Marijkelaan, Koningin Juli-

analaan, Prinses Beatrixlaan, Prins 

Bernhardlaan, Prinses Marijkelaan, 

Fazantlaan, Valklaan om weer op de 

Prins Bernhardlaan uit te komen.

Sportklasse

Om 17.00 uur start de Sportklasse 

voor hun wedstrijd over 31 ronden. 

Brian Burggraaf grossiert de afgelo-

pen weken in overwinningen. De an-

deren weten dus dat ze op hem moeten 

letten. Dat gebeurde vorig jaar ook in 

Maartensdijk. Veel aanvalspogingen 

kleurden het koersverloop. Burggraaf 

miste daardoor de beslissende ont-

snapping en werd uiteindelijk vierde. 

Gaat dat komende zaterdag weer ge-

beuren? In het peloton bevindt zich 

een aantal renners die goed overweg 

kunnen met het bochtige parkoers. 

Zoals oud-winnaar Xander Moerman, 

Roderik Egberink, Roger Korevaar 

en Erik Satter. 

Amateurs

In de wedstrijd voor Amateurs staan 

diverse favorieten aan de start. Eddy 

Hermsen stond de afgelopen drie jaar 

steeds op het podium in Maartens-

dijk. Concurrentie krijgt hij van Mar-

cel Alma en Thom van Beek. Beiden 

wonnen in de afgelopen drie weken 

meerdere wedstrijden en zijn dus in 

vorm. 

Ook Gijs Nederlof en Douwe Schou-

ten moeten daarbij genoemd worden. 

Lars Rietveld werd in 2011 tweede en 

bewees toen dat de aanval loont.

Parkeerverbod

Als gevolg van bovengenoemde wielerronde zijn op zaterdag 18 mei a.s. 

tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen ten aanzien van de Prins Bern-

hardlaan, Prinses Marijkelaan, Koningin Julianalaan, Prinses Beatrixlaan, 

Fazantlaan en Valklaan, voor zover tot het parkoers van de wielerronde be-

horend. In verband hiermee is het verboden om tussen 15.00 en 22.00 uur 

op genoemde wegen voertuigen te parkeren. De organisatie verzoekt u om 

tijdig de straat autovrij te maken.

Het wielerpeloton kleurt zaterdag weer de straten van Maartensdijk.

Open Talentendag FC De Bilt
Vind jij jezelf een goede voetballer? Ben je nog geen lid van FC De Bilt en wil je graag in één van de 

selectieteams voetballen? Ga naar de talentendag die FC de Bilt op 21 mei in samenwerking met FC 

Utrecht organiseert en laat de scouts van FC De Bilt en FC Utrecht zien wat je kunt!

FC De Bilt wil met zijn jeugdselec-

tieteams op een hoog niveau spelen. 

De ambitie is om met deze teams 

minimaal in de 1ste klasse uit te ko-

men. Dit seizoen speelt de E1-selec-

tie bijvoorbeeld in de hoofdklasse, 

terwijl de selecties F1, D1, C1 en 

A1 in de 1ste klasse spelen. Om de 

selectieteams verder te versterken 

organiseert FC de Bilt op dinsdag 

21 mei een talentendag voor alle 

voetballers die geboren zijn vóór 

01-01-2006. 

De talentendag staat onder leiding 

van Ron Groenewoud en Koos van 

Tamelen. Groenewoud was in het 

verleden trainer van ondermeer 

Sparta, Heerenveen en FC Gronin-

gen. Ook was hij bondscoach van 

het Nederlands Amateurelftal. Van 

Tamelen speelde jarenlang als prof 

bij FC Utrecht, was jeugdtrainer en 

Hoofd opleiding bij die club en runt 

sinds enkele jaren Voetbalschool 

Utrecht. Tijdens de talentendag kun 

jij de trainers van FC de Bilt (waar-

onder Gerrit Plomp, trainer van 

Zaterdag 1 van FC De Bilt en ex-

prof van FC Utrecht, Feyenoord en 

Vl Bochum) en de scouts van FC 
Utrecht je kwaliteiten laten zien. 

Misschien levert het je een plekje 

op in één van onze selectieteams 

van volgend seizoen. Daarnaast is 

het natuurlijk ook gewoon leuk om 

lekker een paar partijtjes te voetbal-

len.

Programma

Je wordt om 18.00 uur op het sport-

complex aan de Laan van Welte-

vreden in De Bilt verwacht. Na een 

korte kennismaking en uitleg wor-

den er tot 20.00 uur per leeftijdsca-

tegorie verschillende wedstrijdjes in 

wisselende samenstelling gespeeld.

Heb je er zin in en ben je geboren 

voor 01-01-2006? Schrijf je dan 

in door vóór 18 mei een e-mail te 

sturen naar mjveldhuizen@gmail.

com. Vermeld in je e-mail je voor- 

en achternaam, je geboortedatum en 

het e-mail adres en telefoonnummer 

waarop jij en/of je ouders te berei-

ken zijn. 

Deelname aan de talentendag is gra-

tis. Heb je nog vragen? Neem dan 

contact op met Martin Veldhuizen 

via mjveldhuizen@gmail.com of 

tel. 06 10965695.

42 keer Avondwandelvierdaagse  
in Maartensdijk

Op maandag 27 mei a.s. trekken de liefhebbers de wandelschoenen aan voor de eerste dag van de 

42e Avondvierdaagse Maartensdijk, editie 2013. Deze wordt nu al voor de 70e keer mede mogelijk 

gemaakt door de Sticht Gooise Wandelsport Bond.

Na de eerste drie dagen tot en met 29 

mei, zal dag vier, donderdag 30 mei 

vooral in het teken staan van de traditi-

onele intocht met bloemen en muziek. 

Jaarlijks mag de organisatie zo rond 

de 600 wandelaars verwelkomen van 

alle leeftijden, die door bewegen en 

het buiten zijn de dagelijkse beslom-

meringen even laten voor wat ze zijn 

en genieten van de omgeving, maar 

ook van spontane ontmoetingen en ge-

sprekken die een extra bijdrage aan dit 

geslaagde evenement kunnen geven.

Inschrijving

Een deelnemer dient op 30 september 

2012 tenminste 6 jaar te zijn, of tot 

groep drie van de basisschool te beho-

ren. Deelnemers van de basisschool-

groepen drie en vier kunnen slechts 

inschrijven als er onder begeleiding 

van een volwassene wordt gelopen. 

De Vierstee aan de Nachtegaallaan is 

zowel het start- als eindpunt op de vier 

avonden. Het inschrijfgeld bedraagt 5 

euro per deelnemer.

De inschrijving vindt eveneens plaats 

in de Vierstee op dinsdag 14 mei en 

donderdag 16 mei tussen 19.00 en 

20.30 uur. Er bestaat nog een beperkte 

mogelijkheid tot na-inschrijving. In 

dat geval zal om administratieve en 

organisatorische redenen het inschrijf-

geld worden verhoogd tot 7 euro per 

persoon.

Variatie

De tien kilometerlopers vertrekken 

iedere avond om 18.00 uur en de vijf 

kilometergangers gaan om 18.15 van 

start. Er wordt naar gestreefd zo veel 

mogelijk variatie in de routes rond Hol-

landsche Rading, Groenekan en Lage 

Vuursche aan te brengen. Er wordt ook 

de mogelijkheid geboden om op de 

Planetenlaan het deelnemersveld op de 

slotavond in de ‘bloemetjes’ te zetten, 

waarna de stoet op weg gaat voor het 

laatste stuk naar de Vierstee, alwaar de 

verdiende medailles klaarliggen. Voor 

inlichtingen: Ad Nieuwenhuis, Grut-

tolaan 28, 3738EW Maartensdijk, tel. 

0346 212424 en/of 06 55508733. E-

mail: adenanjo@online.nl

Jeugd Eerste Hulp 
diploma’s

Eind september vorig jaar zijn de Jeugd Eerste Hulp 

cursussen van het Rode Kruis afd. De Bilt weer gestart.  

Een heel seizoen is er aandacht besteed aan de werking  

van het lichaam, het aanleggen van verbanden, 

werd er kennis opgedaan van reanimatie en  

werd de stabiele zijligging aangeleerd.

Begin maart van dit jaar waren op de boerderij van de familie Lam diverse 

ongevallen gebeurd in de stal, de werkplaats en bij de schapen. Door de 

cursisten werd vakkundig eerste hulp verleend. In april vond het examen 

plaats, dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. 

Vervolg

In september wordt weer gestart met een nieuwe cursus Jeugd Eerste Hulp. 

Iedereen die in het voorjaar van 2014 elf jaar is, is welkom. Naast Jeugd 

Eerste hulp worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Zo zijn dit jaar 

alle jongeren van de afdeling naar de Hoge School van Utrecht geweest, 

waar in de praktijk geleerd werd hoe een zieke medemens verzorgd kan 

worden, een leerzame les. Meer info over activiteiten: AvanHeeringen@

gmail.com.worden. 

Het Jeugd EHBO A diploma werd behaald door: Stefan Mondė, Dennis de 
Kruijff, Stan Elderhorst, Geraline van Voorst en Renske Plug. Het B-diploma 
werd behaald door voor Jozien Copier, Adriënne Roest, Jacquelien van 
Woudenberg en Mirjam van Ginkel.
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Marieke Dijkstra aan het roer  
bij Voordaan

Heren 1 van Voordaan staat komend seizoen onder leiding van Marieke Dijkstra.  

De 34-jarige oud-international is hiermee de opvolger van Peter Kalfsterman  

en Bastiaan Bunnik, die vorige week afscheid namen in Groenekan.

Dijkstra is enthousiast over haar 

eerste klus als hoofdcoach bij een 

herenteam: ‘Een mooie stap bij een 

club met een positieve uitstraling 

en waar ik ook al een aantal spelers 

ken. Ik heb er erg veel zin in en zit 

al vol ideeën om het team verder te 

ontwikkelen.’ 

Afgelopen twee seizoenen was ze 

assistent bij Kampong Dames 1 

en ook komend seizoen is Dijkstra 

bondscoach van de Nederlandse 

zaalhockeysters.

Ambitie

Commissaris Tophockey Maarten 

Groenen is erg blij met de komst 

van Marieke Dijkstra. ‘Ze heeft een 

behoorlijke staat van dienst en een 

duidelijke ambitie, die uitstekend 

past bij onze plannen voor Heren 

1. De kern van de huidige selectie 

blijft in tact en met Marieke hopen 

we de weg in te slaan naar nieuwe 

successen.’ Marieke zal de komende 

tijd in samenspraak met Voordaan 

de rest haar begeleidingsteam sa-

menstellen.

Centrals Dames 1 goed van start
Centrals dames 1 heeft uit de eerste 14 wedstrijden 12 punten gehaald. Dat is  

een goede start voor het team, dat vorig jaar, na 1 jaar overgangsklasse, weer promoveerde 

naar de Hoofdklasse. Bij deze 14 wedstrijden zaten de 3 toppers van vorig jaar: Sparks,  

waar dik aan werd verloren, Alcmaria, de kampioen van vorig jaar, waar 1 keer  

van werd gewonnen en Terrasvogels, waar ook 1 keer van werd gewonnen. 

Eerst werd de dubbel tegen UVV 

gespeeld, de 1e wedstrijd werd door 

Centrals met 3-1 gewonnen, met de in 

de ochtend uit de USA aangekomen 

pitcher Tiffany Mills, terwijl de 2e 

wedstrijd met 3-0 verloren ging. De 

dames kregen geen enkele slagruimte 

van de UVV-pitcher.

Afgelopen weekeinde werd kansloos 

met 12-0 en 12-1 verloren van Olym-

pia Haarlem, terwijl in het weekeinde 

daarvoor Tex Town Tigers (TTT) uit 

Twente twee keer werd verslagen. De 

eerste wedstrijd werd gewonnen met 

10-0 in 5 innings, terwijl de tweede, 

wat moeizamer met 12-8 werd ge-

wonnen. In de eerste wedstrijd gooi-

de Richelle van Gennip een no-hit-

ter: niemand van TTT kwam tot een 

honkslag; dat komt niet zo vaak voor 

in het softbal.

Ontwikkelingen

Nu de rust is weergekeerd, na het 

gedwongen vertrek van coach Teu-

nissen, speelt het team weer frank en 

vrij en foutloos! Bas Langezaal is nu 

Hoofdcoach, terwijl oud speelster en 

oud coach van dit team, Petra van El-

teren, assistent coach is geworden.

Met USA-pitcher Tiffany Mills erbij 

komt Centrals langzamerhand weer 

op sterkte. Pitcher Eva Voortman 

komt 23 mei , samen met nog een 

speelster, terug uit de USA. Eva komt 

14 dagen later terug dan ze verwacht-

te. Daar is een reden voor: afgelopen 

weekeinde werd Eva met haar team 

Chipola Indians, kampioen van Flo-

rida. Ze gooide drie volle wedstrijden 

en 4 innings van de in totaal vijf wed-

strijden. Van 15 tot 18 speelt ze om 

het kampioenschap van de USA in St. 

George, Utah. Zaterdag 18 mei spelen 

alle Hoofdklassers bij Centrals. Een 

unieke mogelijkheid om op een dag 

alle dames-hoofdklassers te zien spe-

len. Centrals speelt tegen Gryphons.

400ste Lid Golfclub De Biltse Duinen
Jan Krems heeft, als langst-spelend 

lid van de Golfclub De Biltse Duinen, 

op zaterdag 11 mei het 400ste (jeugd)

lid, Stefie Smit verwelkt. Hij hield 
een korte toespraak, waarin hij o.a. 

opmerkte dat het hem speet pas op 

latere leeftijd de Golfsport te hebben 

ontdekt en dat hij hoopt dat Stefie 
vooral zal genieten van het golfspel. 

Zij ontving een waardebon en een 

link aantal golfballen, zodat ze voor-
lopig vooruit kan.

De Golfclub De Biltse Duinen groeit 

erg hard en is nu misschien wel de 

snelst groeiende golfclub in Neder-

land. De golfclub is in 10 maanden 

gegroeid van 180 naar 400 leden. Ook 

het aantal jeugdleden is enorm toege-

nomen, van 25 naar 52. De golfclub 

verwacht dat deze groei zich voorlo-

pig zal voortzetten. Informatie over 

de Golfclub De Biltse Duinen: op 

http://www.golfclubbiltseduinen.nl  

(Fred Bos)

Van links naar rechts, Jan Krems, Bert van Klingeren (voorzitter) en Stefie 
Smit.

Westbroek tegen kanker
Getine van der Toom en Virgenie Hoogendoorn weten  

als geen ander wat het is om met de ziekte kanker om te gaan. 

Allebei hun echt¬genoten strijden op dit moment tegen de 

ziekte. Zij hebben besloten om niet lijdzaam toe te kijken, 

maar onmacht om te zet¬ten in kracht. 

Op 5 juni zullen zij eenmaal de Alpe d’Huez beklimmen voor het KWF 

kanker¬fonds. Daarnaast zullen zij tijdens de andere dagen vrijwilligers-

werk doen voor de deelnemers van de Alpe d’HuZes. Naast het fysiek iet-
sen willen zij met zo veel mo¬gelijk sponsorgeld de berg op. Om dit te 

realiseren is er op vrijdag 17 mei in de Bilt en in Westbroek een spinning 

marathon geor¬ganiseerd. Voor tien euro kan iedereen boven de 15 jaar een 

spinningbike reserveren en 30 minu¬ten onder professionele begeleiding 

spinnen voor het goede doel. 

Naast het spinnen is de organisatie ook druk bezig om andere activiteiten te 

ontwik¬kelen waar iedereen aan mee kan doen. Een spon¬sorwandeltocht 

georgani¬seerd door de Oranje Nas¬sau school in Bilthoven en Skelter-

ring-rijden in Westbroek. Voor het spin¬nen in De Bilt tussen 17.00 uur 

en 22.00 uur: Eetcafe Qwibus, Hessenweg 169. In Westbroek wordt de 

spinningmarathon tijdens de dorpsborrel gehouden. Locatie het Dorpshuis, 

Prinses Christinastraat 2. Inschrijven kan via www. aanmelder.nl/westbroek

Hockeysters Voordaan verliezen

In de strijd om een veilige plek moesten de Voordaandames punten pakken 

tegen Union, dat tweede staat. Na een goede trainingsweek was iedereen er 

klaar voor. Toch stond er na twintig minuten spelen al een 2-0 achterstand 

op het scorebord. De laatste tien minuten van de eerste helft wist Voordaan 

zich te herpakken en kon Dido Prins de 2-1 scoren na een mooie opbouw 

over verschillende schijven op het veld. Na rust was het uitgangspunt zo 

snel mogelijk zelf het spel te maken en te scoren. Helaas scoorde Union 

heel snel door een aanval over rechts. Na de 3-1 en 4-1 wilde Voordaan 

nog iets terugdoen, maar het lukte allemaal net niet. Over twee weken staat 

de belangrijke uitwedstrijd tegen Groningen op het programma, Voordaan 

staat vijfde, Groningen zesde. Het gat is nu vijf punten.

SVM 7 Kampioen 

SVM 7 is kampioen geworden in de 6e klasse. Naaste concurrent VSC werd 

in de kampioenswedstrijd overtuigend met 5-1 verslagen. (foto Jeroen 

Kemp)

SVM Dames Kampioen 

De Dames van SVM zijn kampioen in de 4e klasse. De kampioenswedstrijd 

tegen CJVV werd eenvoudig met 3-0 gewonnen. (foto Jeroen Kemp)
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Te koop aangeboden

STA-OP-STOEL. Tel. 0346-

212657

4 Eiken houten 

EETTAFELSTOELEN, bruin 

met leer bekleed. € 150,-. Tel. 

06-53439352

Complete KEUKEN, incl. vaat-

wasser, koelkast, diepvries en 

keramische kookplaat. € 130,-. 

Tel. 06-11124376 graag bellen 

na 18.00 uur

Zwarte schuif hordeur, z.g.a.n. 

€ 30,-. Tel. 06-11124376 graag 

bellen na 18.00 uur

Zonneschermen, zelf afhalen. 

€ 50,-. Tel. 06-11124376 graag 

bellen na 18.00 uur

Dia-projector met scherm. 

€ 40,-. Tel. 030-2286775
  

Tv-insteekkaart voor Ziggo 

HD-tv: € 45,- i.p.v. € 80,-. Tel. 

030-2286775

Nieuwe poortdeur kleur groen 

1.80 meter hoog, 90 cm breed. 

€ 50,-. Bellen na 15.00 uur op 

06-13109742 

Een vogelparadijs voor terras, 

balkon of tuin met een vogel-

bad, voederbakje en bloembak. 

Smeedijzerlook. Nieuw. € 10,-. 

Tel. 06-25466708.

Wil je ook de Kikker indui-

ken, maar vrees je de kou? Te 

Koop een wetsuit: Dames maat 

M (38-40). € 20,-. Groenekan: 

06-26494941/ 0346-210003. 

(Ik had hem vorig jaar iets te 

groot gekocht). 

Glazen TV/audio meubel draai-

baar. € 20,-. Tel. 06-13553544

Kroonluchter hanglamp. € 10,-. 

Tel. 06-13553544

Zinken teil diameter 70 cm 

voor € 29,50. Zinken teil dia-

meter 60 cm voor € 24,50. Tel. 

030-2204505

Uniek hout gesneden Indisch 

schaakspel en koffer. € 48,-. 

Tel. 030-2286775

Satelliet ontvanger voor canal-

digital. € 25,-. Tel. 06-19963053    

Mooie computertafel voor de 

weggeefprijs van € 10,-. Tel. na 

18.00 uur, 06-19691119
 

Solide legergroene Samsonite 

koffer, met wielen en cijfer-

slot. € 20,-. Tel. na 18.00 uur, 

06-19691119

Mooie zwarte canvas-koffer (h. 

70 cm), met wielen. € 15,-. Tel. 

na 18.00 uur, 06-19691119

Kruiwagen i.z.g.s. € 20,-. 

3-Poot schoffel. € 6,-. Tel. 

0346-212436

Skottelbraai, 2 keer gebruikt. 

€ 30,-. Tel. 0346-212950

Biertender Philips, 2 keer 

gebruikt. € 30,-. Tel. 0346-

212950

Computerscherm Philips 33x24 

cm. oud model. € 10,-. Tel. 

0346-212492

2 Jaargangen ‘Bloemen en 

planten 2010+2011 per jaar-

gang. € 2,-. Tel. 0346-212492

Leuke pitrieten mand, kleur 

naturel met 2 handgrepen 

30x31x61cm. € 5,-. Tel. 0346-

212492

Mobiele airco delongho. 

€ 49,95. Tel. 06-30860344

Zwembad + afdekhoes + pomp 

rond 366 cm en hoogte 75 cm. 

€ 40,-. Tel. 06-30860344

Fietsen/brommers

SNORFIETS (Spartamet) 

i.z.g.s , kleur Bermuda, prijs 

€ 190,00. Tel 06-25466708.

Personeel gevraagd

Voor mijn SPORTPAARDEN 

zeer professionele hulp 

gevraagd. ( bijbaan ) Alleen 

reageren op deze advertentie 

als u een ruime ervaring heeft 

met sportpaarden en met de 

sport. Eigen paard(en) geen 

probleem om deze eventueel te 

stallen. Dienstwoning aanwe-

zig. Inl. 06-14232756

AUTOBEDRIJF B.v.d.Linden  

(Tienhoven, Utr.) is op zoek 

naar een monteur met APK. 

Bel voor meer informatie 

06-18755313.

Beth Shamar, Groenekan zoekt 

huishoudelijk medewerkster, 

zie pag. 18

Personeel aangeboden

REPARATIE zonneschermen, 

rolluiken, markiezen, Luxaflex. 

Verkoop nieuwe en gebruikt. 

Tel. Hans 06-26604779 

Groenekan

Diversen

Let op! Deze week is  BETTY'S 

CORNER alleen vrijdag+avond  

geopend Woensdag 15 

Mei gesloten. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel. 06-54753516

Ik kom graag in contact met de 

dame die op Hemelvaartdag is 

GEVALLEN op het fietspad 

in het bos in Holl. Rading door 

toedoen van twee honden. Tel. 

06-55712456

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Raaijen 

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Algemeen christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar verzorgt professionele, 

kleinschalige en gastvrije dagopvang

voor ouderen!

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan. 

Wij maken graag kennis met u!

Zorg en begeleiding gericht op zo lang mogelijk

thuis blijven wonen van mensen.

Mantelzorgers worden ontlast: even ademruimte.

Kleinschaligheid: er heerst geen instellingsklimaat.

BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg.

Groene ligging met een grote bostuin.

Gezelligheid, persoonlijke aandacht en eigen 

inbreng staan bij ons voorop.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Dagverzorgingscentrum Beth Shamar 
verzorgt professionele, kleinschalige 
en gastvrije dagopvang voor ouderen!

Wij zoeken een:

Huishoudelijk medewerkster

die ook assisteert in de zorg

min – max contract

14 – 28 uur per week

Bekijk a.u.b. eerst de volledige vacaturetekst op 

www.bethshamar.nl

Ga naar www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 

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

metuwdorpsmakelaar.nl

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

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

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

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

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan www.vanvliettuinservice.nl. coniferen 100/120 

à € 5,-. 140/150 à € 6,50. 200/225 à € 22,50. Taxus 30/40 à € 

4,50. 180/200 à € 55,-. Buxus 20 cm à € 1,-. Laulier 120/140 à € 

11,50. De laatste fruitbomen 15% korting, mestkorrels Cultera 

à € 18,50. 25 kg. Groenten, planten, tuinplanten etc. Bemeste 

tuinaarde € 1,85, 6 voor € 10,-. Potgrond 40 ltr. € 2,75, 4 voor 

€ 10,-. Zomergoed, verder voor al uw voorkomende tuinwerk-

zaamheden.

Senioren trimgroep is heel erg blij met de nieuwe Industrieweg, 

maar vooral met de renovatie van de sportschool “ITS“ Kom 

zelf even kijken en meesporten. Voordeel tarief op maandag – 

woensdag – vrijdagochtend aanvang 9.00 uur

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony 

pensionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. 

Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather out-

door baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/

koud water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of 

bel met 06-54753516 voor meer info.

Zaterdag 25 mei grote garageverkoop met veel oude/nieuwe 

spullen en een tafel met gratis spullen. Van 10-14 uur. Op 

Dorpsweg 6, Maartensdijk.

Zomeractie: 22 rijlessen + theoriebox + eigen verklaring + 1 

praktijkexamen. € 1050,-. Proefles of offerte? Kijk op www.

andersonrijopleidingen.nl of bel 06-46177169

Cursussen/Trainingen

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op een 

draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 12 

personen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek op 

aanvraag (tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen Paul 

Werner 030-2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. www.

pwkeramiek.nl

Workshop: Loslaten & opnieuw verbinden! 2 Middagen: 

8 en 29 juni. 4-6 deelnemers. In een rustige en veilige omge-

ving. Kosten: € 75,-  Voor info en opgave: 06-48509921 www.

maelique.nl

Viva la vida, een theatervoorstelling van JTS Masquerade 

voor en door kinderen. Na jaren van voorspoed raakt een land 

in crisis, de koning weet niet meer hoe hij moet regeren. Prinses 

Vita gaat op zoek naar een oplossing en ontmoet de kleine 

prins. Samen met hem maakt ze een reis langs bijzondere plane-

ten. Zal het haar lukken om haar vader te helpen? Waar: Theater 

de Kom, Nieuwegein (reserveren www.dekom.nl) Wanneer: 18 

mei 19.30, 19 mei 15.00 u.

Kindermiddag in Dorpskerk
De missionaire werkgroep van de Dorpskerk in De Bilt organiseert op woens-

dag 29 mei een kindermiddag in De Voorhof (gebouw naast de kerk). Om 14.00 

uur begint er een voorstelling van het poppentheater ‘het @penstaartje’ met de 

voorstelling ’Jan Kalebas’. 

Deze voorstelling zal een uur en drie kwartier duren. Na de voorstelling krijgen 

de kinderen nog wat te drinken en te eten en om 16.00 uur is de middag afgelo-

pen. Kinderen vanaf vier jaar zijn van harte welkom vanaf half 13.30 uur twee 

en de toegang is gratis.
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Sensationele overwinning voor Tweemaal Zes 

Als gevolg van grote belangen bij de 

A1 en het tweede en derde team van 

Tweemaal Zes durfde Tweemaal Zes 

1 het aan zonder reserveheren af te 

reizen naar Tjoba in Zeeland. Voor-

afgaand aan dit weekend waren de 

titelkansen voor Tweemaal Zes enkel 

nog theoretisch. En dan slaat al na 20 

minuten spelen het noodlot toe…..

aanvoerder Bart Drost gaat na een re-

boundduel zwaar door zijn enkel en 

kan niet verder spelen. Bij een stand 

van 6-4 voor Tjoba verlaat hij gedes-

illusioneerd het veld. Tweemaal Zes 

lijkt kansloos met 7 man tegen een 

sterk Tjoba. 

Tjoba heeft vanaf dat moment altijd een 

man over die de rebound en ondersteu-

nende functies kan verzorgen. Verde-

digend kan hij het spel van Tweemaal 

Zes continu ontregelen. Mentaal lijkt 

Tweemaal Zes echter onaangedaan en 

ziet deze bijna onmogelijke situatie als 

een mooie uitdaging om eruit te halen 

wat mogelijk is. Lianne Meijers scoort 

direct in de eerste aanval met een vak 

van 3 mensen waarna met hangen en 

wurgen een 7-7 ruststand wordt be-

reikt. Tijdens de pauze worden de mo-

gelijke tactische strategieën besproken 

en benadrukt dat er niets te verliezen 

valt. Keihard werken, slim zijn en ho-

pen op hier en daar wat geluk.

Na rust pakt echter Tjoba het voortouw 

en neemt via hun hoofdaanvaller di-

rect een voorsprong van 2 doelpunten. 

Luke van Kouterik, wederom in de 

basis voor Tim Meijers, maakt het de 

spits van Tjoba link lastig en weet zelf 
ook 3 keer te scoren in deze fase. Dit 

vak met Joep Gerritsen, Carlijn Vos en 

Daphne Bos zorgt voor een overwicht 

waardoor het incomplete vak zich ge-

sterkt voelt. Normaliter komt zo’n vak 

met drie mensen nauwelijks tot doel-

punten. Met een keihard werkende 

Bob Gerritsen als ondersteuner wisten 

de dames het onwaarschijnlijke moge-

lijk te maken. Met Nawal Legouit van 

afstand, opnieuw Lianne Meijers en 

daarna de sterk invallende Anouk van 

Breda (3) scoorde dit vak nog 5 doel-

punten in de tweede helft. Een unieke 

prestatie die nog lang zal heugen. Eind-

stand 16-17.

Doordat koploper Rust Roest onver-

wacht verliest bij Top Arnemuiden 

blijven de titelkansen intact. Een span-

nend einde van de competitie nadert, 

nog onduidelijk is of aanvoerder Bart 

Drost dit mee zal kunnen maken.

De keuzes voorafgaand aan dit week-

end hebben het tweede en derde team 

helaas niet geholpen. Zij verloren hun 

wedstrijden. De A1 deed goede zaken 

voor lijfsbehoud met een overwinning.

Ruime overwinning voor DOS
Het was zaterdag voor de vierde maal 

dat DOS en Hebbes elkaar dit seizoen 

in competitieverband tegenkwamen. 

De eerste drie wedstrijden werden 

ruim gewonnen door DOS. Bij een 

echte wedstrijd is spanning een essen-

tieel onderdeel. Deze ontbrak zaterdag 

in de wedstrijd tegen Hebbes. DOS 

startte de eerste tien minuten rommelig 

en probeerde met ingewikkelde oplos-

singen doelpunten te scoren. Gelukkig 

hadden de spelers snel door dat het iets 

eenvoudiger moest en werden er hierna 

goede kansen gecreëerd en afgerond. 

DOS liep snel weg van de tegenstander 

en bij rust was al een 13-3 voorsprong 

bereikt.

De tweede helft ging DOS door op de 

ingeslagen weg.  Coach Berry van den 

Broek wilde dat zijn ploeg in de ver-

dediging nog meer druk gaf. Het lukte 

Hebbes amper meer om nog kansen 

te creëren en de Utrechtse studenten 

konden nog maar één doelpunt sco-

ren. Aanvallend lukte het DOS nog 

acht doelpunten te scoren, zodat een 

ruime en terechte 21-4 overwinning 

kon worden bijgeschreven. Na aloop 
bleek dat achtervolger Madjoe had 

gelijkgespeeld, waardoor DOS in de 

komende thuiswedstrijd het kampioen-

schap kan binnenhalen. Tegenstander 

in deze wedstrijd is dan Huizen, de-

zelfde tegenstander die Madjoe een 

punt afsnoepte. DOS is dan ook ge-

waarschuwd. Helaas is er aanstaande 

zaterdag alweer een vrij speelweekend 

voor de korfballers en speelt DOS eerst 

volgende week zaterdag 25 mei om 

15.30 uur in Westbroek.

Eerder op de dag behaalde DOS 2 een 

monsterscore tegen Hebbes 2. Met de 

25-1 overwinning staat DOS 2 op een 

gedeelde tweede plek met maar één 

punt achter de koploper. Er volgen nog 

twee spannende wedstrijden in de veld-

competitie met nog volop titelkansen 

voor dit team.

Tennisvereniging Het Kraaienveld al 
25 jaar een gezellige vereniging

door Martijn Nekkers

‘Het Kraaienveld’ heet de Westbroekse tennisvereniging. Een kleine maar reuze gezellige club. 

Laagdrempelig en gemoedelijk. Je hebt er alle vrijheid en ruimte om te spelen wanneer je wilt. Je 

hoeft er zelden te wachten om terecht te kunnen op één van de twee banen die de vereniging rijk is. In 

het intieme clubhuis houd je zelf bij wat je drinkt en rekent dat zelf af.

Het is bijna 25 jaar geleden (op 11 no-

vember 1988 om precies te zijn) dat 

de vereniging werd opgericht. Pen-

ningmeester Rick de Groot is lid van 

de lustrumcommissie net als Herman 

Böcker die er al vanaf het begin van 

de club bij was. Ook Frans Sijmons 

(‘noem mij maar een doorsneelid’) 

maakt deel van uit van de commissie. 

Samen kijken ze terug op de afgelopen 

25 jaar en vertellen ook hoe het jubi-

leum gevierd gaat worden. Westbroek 

was de enige kern binnen de toenma-

lige gemeente Maartensdijk waar niet 

getennist kon worden. Enkele dorps-

bewoners vonden dat daarin verande-

ring moest worden gebracht en namen 

contact op met de gemeente. Die gaf 

ze een duidelijke opdracht: ‘Zoek 100 

mensen die bereid zijn om 25 gulden 

te betalen, dan kunnen jullie van ons 

subsidie krijgen om de club op te rich-

ten.’ Dat is de initiatiefnemers gelukt. 

De gemeente verstrekte een éénmalige 

subsidie van 100.000 gulden. Er werd 

wel meteen bij verteld dat de vereni-

ging dan ook nooit meer hoefde aan 

te kloppen voor meer geld. De oprich-

ting van Het Kraaienveld was een feit. 

Naast het veld van DOS werden twee 

banen aangelegd. De grond werd voor 

één gulden per jaar gehuurd van de ge-

meente. Dat is altijd zo gebleven al is 

dat bedrag nu 45 eurocent.

Huiskamer

Meteen al hebben de leden zelf meege-

holpen aan de realisatie van het com-

plex. Die zelfwerkzaamheid is er tot 

op de dag van vandaag. In 1993 kwam 

er ook een bescheiden accommodatie 

in de vorm van een nood-unit die kon 

worden overgenomen van een aanne-

mer. In 1995 kwam er verlichting, wel-

iswaar ook weer tweede hands, maar 

het zorgde er voor dat de leden in voor- 

en najaar veel langer hun geliefde spel 

konden beoefenen. 

Nadat er een boom op was gevallen 

die van het ‘clubhuis’ weinig overliet 

is het Kraaienveld er in geslaagd om 

in 2003 toch weer een nieuw onderko-

men te openen. Geheel in stijl van de 

vereniging: niet te groot en met de uit-

straling van een gezellige huiskamer. 

De vereniging houdt nog steeds de ei-

gen broek op. Dankzij vooral de ‘vaste 

ploeg’ die voor een groot gedeelte de 

zaak draaiende houdt.

Goed systeem

Het Kraaienveld heeft een ledental van 

rond de 100. Dat is eigenlijk altijd zo 

geweest. Momenteel is er wel behoefte 

aan wat meer jeugd, laten de leden van 

de commissie weten. Er is geen ballo-

tage. Het mooie van deze vereniging 

is dat men kan tennissen wanneer men 

wil, ook op zondag. Dat lag vooral 

in de beginjaren wel wat gevoelig in 

Westbroek. Nu ligt dat wat gemakkelij-

ker. Uitgangspunt is dat je respect voor 

elkaar hebt en met elkaar rekening 

houdt, benadrukken De Groot, Böcker 

en Sijmons. Per half uur kun je over een 

baan beschikken, anders dan moet je 

inschrijven volgens het wat zij noemen 

afhangsysteem, een bord met kaartjes. 

Ondertussen kun je wat te drinken pak-

ken in het clubhuis waar onlangs een 

grote veranda is aangebouwd. 

Op vrijdagavond doet het recreatie-

team mee aan de regionale competitie. 

De vereniging heeft geen eigen trainer 

maar twee keer per week is er een trai-

ner aanwezig, verbonden aan een ten-

nisschool. Deze geeft les aan de leden 

die daar aan behoefte hebben. Het is 

een systeem dat goed bevalt. 

Zo is Het Kraaienveld vooral een ge-

zellige, gemoedelijke en sociale ver-

eniging die je na 25 jaar nog best vitaal 

kunt noemen. Waard om het 25-jarig 

bestaan straks volop te vieren. Van 25 

mei t/m 1 juni is de jubileumweek. Die 

begint op 25 mei met het clubkampi-

oenschap. Op 1 juni is daarvan de ina-

le. Op die dag is ook de feestavond in 

het clubhuis dat dan wordt uitgebreid 

met een partytent. Zondag 2 juni is er 

een tennisclinic door twee professione-

le trainers. Het wordt een ludiek gebeu-

ren met een knipoog. Bijzonder wordt 

ook het toernooi voor lokale verenigin-

gen, variërend van buurman DOS tot 

een team van de brandweer. Meer over 

de activiteiten op www.kraaienveld.nl. 

De jeugdselectie van Tennisvereniging Het Kraaienveld is klaar voor de 

jubileumweek.

Loosdrecht - SVM
Om niet afhankelijk te zijn van anderen, concurrentie en de KNVB, was 

nog een punt nodig om te voorkomen dat alsnog aan de nacompetitie zou 

moeten worden deelgenomen. SVM startte daarom vanaf het begin fel. In 

de 12e minuut resulteerde dat in de 0-1. Diederik Hafkemeijer speelde zich 

vrij op het middenveld en gaf een prachtige dieptepass op Mike de Kok, 

die vanaf de rechterkant keihard laag in de verre hoek schoot. Loodrecht 

had een licht veldoverwicht zonder echt gevaarlijk te worden. In de 15e mi-

nuut was er een mooie aanval van SVM. Djoey Engel gaf de voorzet vanaf 

rechts. In de rebound scoorde Kelvin van den Bunt de 0-2. In de 24e minuut 

ontbrak het bij SVM aan rugdekking en de spits van Loosdrecht wist daar 

wel raad mee. Aanvankelijk leek Loosdrecht het wel goed te vinden, maar 

de aansluitingstreffer zette de wedstrijd op scherp en op z’n kop. Loosdrecht 

kreeg aan aantal kansen omdat SVM te veel achteruit liep. Vlak voor rust 

scoorde Loodrecht door een ongelukkige kluts de 2-2.

De 2e helft ging gelijk op tot de 59e minuut. Na een voorzet van Mike de 

Kok kon Wessel Schuller de bal bij de 2e paal intikken: 2-3. Niets aan de 

hand zou je zeggen, de punten moeten kunnen worden meegenomen. Hoe 

anders liep het: door knullig balverlies in het centrum van het middenveld 

werd de spits van Loodrecht 5 x voor de keeper gezet, waarvan 3 x werd ge-

scoord. Stand 5-3. In de 83e minuut de 6-3 door een kopbal van een geheel 

vrijstaande speler. Vlak voor tijd door een chaotische situatie werd het nog 

7-3. Door de andere uitslagen is SVM veilig en zal zich in augustus weer 

gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Irene Beach scoort goed op eigen toernooi

Afgelopen weekend was Irene Beach in Bilthoven gastheer voor een 1e en 3e 

divisie beachvolleybaltoernooi in Bilthoven. Van 9.00 tot 17.00 uur waren er 

op beide dagen veel wedstrijden en veel spanning, met goede uitslagen voor 

teams van Irene Beach. Zaterdag werden Selma Huisman en Arianne Niks 

tweede in de 3e divisie, Bas Verpoorten en Nikos Vogiatzis derde en Jeroen 

de Koning en Franke Beijer tweede in de 1e divisie. Zondag was er maar één 

team van Irene Beach dat een prijs won, maar wel gelijk de hoofdprijs: Daphe 

Katan en Nanda Pluijter werden eerste in de 1e divisie. (Derk Jan Meijer) 

In oranje de uiteindelijke winnaars van het 1e divisie toernooi: Daphne 

Katan en Nanda Pluijter. (foto Henk van de Bunt)
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Van Wildernis tot oase
door Henk van de Bunt

Landgoed Oostbroek ligt als een groene oase aan de rand van de stad Utrecht, in de gemeente De 

Bilt. Vers van de pers is de bijzondere kleurrijke landschapsbiograie ‘Van wildernis tot oase’, 
Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt’. Het vertelt over een wild en moerassig 

gebied, over de oprichting van een klooster, over ontginning door monniken. 

Het boek vertelt in woord en beeld 

over de rijke Utrechtse burgers die 

voor een metamorfose zorgden: Oost-

broek werd een buitenplaats met een 

indrukkend woonhuis, koetshuis, 

boerderijen, landerijen, boomgaarden 

en een park. De verschillende lagen 

van het landschap en het leven op 

Oostbroek komen door dit boek vol 

foto’s en prenten tot leven. 

Dooraderd

Het is gewoon een toevalligheid, dat 

het verschijnen van het boek valt in 

het jubileumjaar van de gemeente 

De Bilt. De ontstaansgeschiedenis 

van de kern De Bilt gaat terug tot de 

twaalfde eeuw en is dooraderd met de 

geschiedenis van het dubbelklooster 

Oostbroek, wat later een Benedictij-

nenklooster werd. Drs. Paul Vesters 

is cultuur historisch medewerker van 

het Utrechts Landschap (sinds 1978 

eigenaar van landgoed Oostbroek). 

Hij licht toe: ‘Het had eigenlijk vo-

rig jaar al moeten verschijnen. 2012 

was het jaar van de Historische bui-

tenplaatsen, maar de verschijning liep 

wat vertraging op. De gemeente De 

Bilt had een inanciële bijdrage ge-

leverd aan de samenstelling van het 

boek, dus kostte het de samenstellers 

en de uitgeverij weinig moeite om in 

2013 met de verschijning aansluiting 

te zoeken bij de jubileumactivitei-

ten’. 

Mens

Directeur-rentmeester van het 

Utrechts Landschap Saskia van Doc-

kum vertelt in haar ‘Woord vooraf’ 

dat de moeite die de bezoeker vaak 

moet doen Oostbroek te vinden 

ruimschoots wordt beloond wan-

neer de verwondering van de groene 

oase eenmaal wacht achter het toe-

gangshek. In ‘Ten geleide’ lezen wij: 

‘Landgoed Oostbroek is een verbor-

gen groene parel in het verstedelijkte 

gebied ten zuidoosten van de stad 

Utrecht. Het Utrechts Landschap 

vond dat er redenen te over waren 

de bewogen geschiedenis van Oost-

broek te vervatten in een landschaps-

biograie. De behandelde tijdspanne 
bedraagt duizenden jaren. Voor grof-

weg 1100 was er voornamelijk spra-

ke van wildernis en kwam de mens 

slechts zo nu en dan voorbij. Met de 

komst van twee ridders - Diederik en 

Herman - in het begin van de 12de 

eeuw, gevolgd door de komst van abt 

Ludolf brak het moment aan dat de 

mens serieus op die plek actief werd’. 

Verrast

Paul Vesters: ‘Naar mijn mening is 

Oostbroek nog onvoldoende bekend 

in deze regio. De bedoeling was om 

een wat beperkter verhaal over Oost-

broek te maken. Het is een beetje uit 

de hand gelopen toen bleek dat er zo-

veel over te schrijven viel. Er is veel 

bij elkaar gehaald - ook aan beeldma-

teriaal -. Natuurlijk waren er al best 

wat publicaties en was het verhaal in 

grote lijnen wel bekend, maar veel 

van die publicaties zijn nauwelijks 

nog verkrijgbaar, dus vonden wij het 

tijd, dat er een nieuw boek over een 

oud verhaal zou komen’. Oostbroek 

is de bakermat van De Bilt; daar is 

het allemaal mee begonnen. Het boek 

is een prachtig middel om het land-

goed en de geschiedenis ervan (beter) 

te leren kennen. Mensen, die hier al 

regelmatig komen zullen ongetwij-

feld door dit boek (opnieuw) verrast 

worden door de rijkdom aan geschie-

denis, die hier ligt’. 

Wandeling

Het Boek is vanaf de eerste week van 

mei verkrijgbaar in de boekhandel 

of in het Winkeltje van Oostbroek. 

Utrechts Landschap biedt het boek 

tot begin oktober met korting aan. 

Om het boek en het landgoed nog 

meer tot leven te brengen organiseert 

Utrechts Landschap op woensdag-

middag 29 mei a.s. een speciale cul-

tuurhistorische wandeling. Een mooi 

moment voor een kijkje in het land-

huis en te wandelen door de rijke his-

torie van het landschap. Tien eeuwen 

wissel¬werking van mens en natuur 

heeft zijn sporen achtergelaten in dit 

landschap. 

Paul Vesters naast het Godebaldprieel: Dit moderne eerbetoon is gewijd aan 

de bisschop die een belangrijke rol heeft gespeeld in de oprichting van de 

abdij van Sint-Laurens en die we kennen als ‘beschermheer’ van het Klooster: 

bisschop Godebald.

Eetbare wilde planten wandeling
Heb je altijd al willen weten waar 

je eetbare wilde planten in je eigen 

omgeving kunt plukken en hoe je het 

kunt eten? Dan zal deze plukwande-

ling je aanspreken.

Op zondag 2 juni kan je samen met 

Elma Roelvink van Plukdestad.nl 

ontdekken wat de natuur voor lek-

kers te bieden heeft: jonge blaadjes 

van planten en bomen, onkruid, bes-

sen, bloemen... Je leert eetbare wilde 

planten herkennen en wat er in de 

keuken mee kan worden gedaan. En 

tijdens de wandeling worden nieuwe 

plukplekken in kaart gebracht om de 

plukdestad-kaart uit te breiden, dus 

dubbele oogst!

Op zondag 2 juni is het verzamel-

punt om 11 uur bij de kruising van de 

Biltse Rading en de Blauwkapelse-

weg. Aan het einde van de workshop 

is er een lunch met verschillende 

hapjes en drankjes, gemaakt met 

wild geplukt eten en lokaal voed-

sel. De wandeling inclusief de lunch 

duurt tot 13.30 uur. Voor de wande-

ling en hapjes wordt een kleine ver-

goeding gevraagd. Aanmelden (bij 

voorkeur vóór 19 mei) op info@

plukdestad.nl onder vermelding van 

naam en woonplaats. De plukwande-

ling is een initiatief van Transition 

Town De Bilt en Voordorp op Eigen 

Kracht.

Picknicken tussen de koeien 
Melkveehouderij Blaauwendraad uit Westbroek stelt op tweede pinkster-

dag haar boerderij open voor het publiek. Lekker picknicken in de wei tus-

sen de koeien? Dat kan op maandag 20 mei, tweede pinksterdag. Bezoekers 

kunnen hun zelf gevulde picknickmand meenemen; Campina zorgt voor 

lekkere zuivelproducten en een picknickkleed. Tijdens de Boerderijdagen 

bieden melkveehouders een kijkje achter de schermen van het dagelijkse 

leven op een boerderij en laten zij zien waar de melk vandaan komt. U bent 

op 20 mei van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom voor een bezoek aan de 

boerderij van de familie Blaauwendraad, Kooijdijk 9 te Westbroek.

Familie-uitje 

De Campina Open Boerderijdagen 

bieden tal van leuke en leerzame 

activiteiten. Kinderen kunnen melk-

bussen heffen, meedoen aan een 

race op ‘skippy-koeien’  en een 

speurtocht volgen, waardoor ze op 

speelse wijze ontdekken waar melk 

vandaan komt. Bezoekers zijn wel-

kom tussen 10.00 en 16.00 uur. Kijk 

voor een overzicht van de deelne-

mende boerderijen op www.cam-

pina.nl.

Winnaars Koninginnedag loterij

De gelukkige winnaars van de rondvlucht van de loterij op Koninginnedag poseren bij het vliegtuig op vliegveld 

Hilversum. Nienke, Chantal en Esther zagen tijdens een 3 kwartier durende rondvlucht de omgeving van Amsterdam 

en Utrecht van boven. (foto Jeroen Kemp)

Wandeling op Houdringe
Het Utrechts Landschap organiseert op maandag 20 mei (2e pinksterdag) 

een wandelexcursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voorna-

melijk uit bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een 

doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in 

de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd. De 

wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 

te De Bilt. De Holle Bilt ligt aan de achterkant van Hotel De Biltsche Hoek. 

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmel-

den is niet nodig en deelname is gratis.

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
15-5

Malse kruidige 
kalfsburger

of
Kabeljauwfilet met 
Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-5
Vrij.
17-5
Woe.
22-5

Malse runderfilet
met stroganoffsaus

of
Scholfilet

met tomaten-dille tapenade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-5
Vrij.
24-5

Examenkandidaten: SUCCES!


