
De Vereniging Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark zet zich in voor het 
behoud en de eventuele uitbreiding 
van het bestaande openbare, natuur-
lijke en cultuurhistorische karakter 
van het Van Boetzelaerpark in de 
gemeente de Bilt. Zij tracht dit doel 
onder meer te bereiken door het 
geven van voorlichting, het orga-
niseren van activiteiten en het wer-
ven van fondsen. Vanaf 29 mei, de 
Nationale Dag van het Park, kunnen 
bezoekers een avontuurlijke route 
volgen langs tachtig jaar geschiede-
nis van het park. Op diverse plek-
ken komen grote foto's van vroeger 
te staan. Voorzitter-secretaris Sven 
Gutker de Geus: ‘We hebben foto’s 
van de gemeente De Bilt en van de 
Historische Vereniging gekregen. We 
gaan ook een portret van (de) Baron 
van Boetzelaer plaatsen, dan weten 
mensen hoe hij eruit zag. Op 8 juni 
1031 droeg hij het park over aan de 
gemeente De Bilt, zodat jong en oud 
zich daar zouden kunnen ontspan-
nen.’ In het park zijn sindsdien tal-
loze muziekuitvoeringen gehouden, 
ontelbaar veel trouwfoto’s gemaakt 
en heel veel honden uitgelaten. 
Ook hebben er heel wat generaties 
gespeeld en gepicknickt. 

Foto’s en herinneringen
De gemeente De Bilt heeft de firma 
Copijn in de arm genomen om het 
park zo goed mogelijk in de oude 
stijl van de beginjaren dertig terug 
te brengen. Gutker de Geus: ‘Het 
oorspronkelijke ontwerp is gemaakt 

door een Copijn. Dat is bewaard 
gebleven. Op die tekening staat pre-
cies aangegeven welke bomen er 
waar gepoot waren.’ Binnenkort gaat 
het bestuur van de Vrienden van het 
Van Boetzelaerpark met projectleider 
Gabrielle Kuiper van de gemeente 
om de tafel zitten. ‘We gaan het over 
de inrichting van het park hebben, 
ook over de lantaarnpalen en de 
entree.’ Hoe die entree er indertijd 
uitzag, is nog grotendeels een vraag-
teken. ‘We hopen heel erg dat er nog 
mensen zijn die er foto’s van hebben, 
of misschien zijn er nog mensen die 
zich details ervan kunnen herinne-
ren.’ Het gesprek met de gemeente 
zal onder meer over een nieuw hek 
gaan. Hoe het eerste hek eruit zag, is 
dus nog niet bekend. Wel iets anders: 
‘Naar aanleiding van het vorige arti-
kel over het park in De Vierklank heb 
ik een telefoontje gekregen van een 
omwonende, mevrouw Nebbeling. 
‘Zij vertelde dat er bij de entree bak-
ken met Oost-Indische kers stonden. 
Die willen we graag in het nieuwe 
ontwerp voor de entree meenemen’, 
aldus de voorzitter-secretaris. Ook 
hoopt de Vereniging Vrienden van 
het Van Boetzelaerpark op foto’s van 
bruidsparen die zich op hun trouw-
dag hebben laten vereeuwigen in het 

park. In mei 1945 werd een groot 
bevrijdingsfeest in het park gevierd. 
Gutker de Geus: ‘Het zou geweldig 
zijn als daarvan nog foto’s bestaan.’

Twee jubilea
Op 11 juni 2011 wordt het 80-jarig 
jubileum van het park gevierd. Van 
21.00 tot 23.00 uur branden er 80 
lichtjes op de brug in het midden 
van het park. Iedereen die het mee 
wil vieren kan met een fles wijn of 
fris en een glas naar de brug komen. 
Het programma is nog niet helemaal 
rond, maar de kans is groot dat er 
ook muziek aan te pas gaat komen. 
Op 10 september komt de Kunst-
markt De Bilt voor de tweede keer 
in het park onder de naam Boetz2. 
Er zijn zelfs al plannen voor 2013. 
Gutker de Geus: ‘Bij de uitreiking 
van de Mathildeprijs kwam ik de 
voorzitter van het comité tegen dat 
met de organisatie van het 900-jarig 
bestaan van De Bilt bezig is. Ik heb 
voorgesteld om ook het park bij de 
feestelijkheden te betrekken.’ Er is 
al gebrainstormd: ‘We hebben het 
idee geopperd om vier weken lang 
een mooie paradetent in het park 
te zetten en plaatselijke restaurants 
uit te nodigen om zich presenteren, 
elke week een ander restaurant. Je 

zou een knipkaart kunnen aanbie-
den, waarmee mensen elke week 
een keer in het park bij een ander 
restaurant zouden kunnen dineren.’ 
De nieuwe website van de vereniging 
is www.vriendenboetzelaerpark.nl.

Wie informatie of foto’s heeft, kan 
contact opnemen met Veroniek 
Clerx, Mr. Samuel van Houtenweg 
6 3732 BP De Bilt, telefoonnum-
mers 030-2205872 en 06-26485754; 
info@tekstbureaudevulpen.nl.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

25% KORTING
op raamdecoratie*

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Het betere dagje uit

Alle deelnemers aan NL Doet De Bilt:

enorm bedankt voor jullie bijdrage!

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Vluchtelingen te gast 
In het kader van de actie ‘NL doet’ zijn er vrijdagmorgen een aantal vluch-
telingen ontvangen op het gemeentehuis van De Bilt. In de oude raadzaal 
werden ze welkom geheten door burgemeester Gerritsen. Hij vertelde ze 
onder meer wat de betekenis was van de ambtsketen die hij bij deze gele-
genheid droeg maar maakte ze voor alle zekerheid ook duidelijk dat hij daar 
niet altijd mee rondliep. De vluchtelingen, zestien in getal, allen voorzien 
van de verblijfsstatus, waren afkomstig uit verschillende landen waaronder 
Angola, Irak en Rusland. Na de verwelkoming gingen de gasten in kleine 
groepjes, onder begeleiding van gemeenteambtenaren die zich hiervoor 
hadden opgegeven,  een rondleiding maken door het gemeentehuis. Op 
uitgebreide wijze werden ze wegwijs gemaakt over alle functies en taken 
die hier aan de orde komen. De kennismaking werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch bij restaurant ‘De Griffel’. Deze nieuwe medelanders 
worden in het dagelijkse leven verder begeleid door het Steunpunt Vluch-
telingen De Bilt. [MN]

Odilia van Neerbos (l) maakt twee vluchtelingen wegwijs op het gemeentehuis.

Van Boetzelaerpark krijgt nieuwe 
entree en gaat jubileum vieren

door Lilian van Dijk 

Het Van Boetzelaerpark is in feeststemming. De Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark organiseert 
het komende seizoen diverse leuke activiteiten en ook de Kunstmarkt De Bilt krijgt een vervolg op deze 

prachtige locatie. Op 11 juni wordt het tachtigjarig bestaan van het park gevierd.

Sven Gutker de Geus hoopt dat er mensen zijn die in het bezit zijn van foto’s 
van de eerste entree van het park en van bijzondere evenementen die er heb-
ben plaatsgevonden.

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Openbaar spreekuur 
CDA-fractie 

maandag 28 maart 2011 
Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven, 20.00-21.00 

www.cda.nl/debiltmaartensdijk     U bent van harte welkom! 
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Ladies’ Circle

Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. De leeftijdsgrens 
beoogt dat de Ladies’ Circle zich voortdurend verjongt en vernieuwt. Door 
heel Nederland zijn ca. 60 Circles gevestigd. Een van de doelstellingen van 
Ladies Circle is het bieden van service ten dienste van de samenleving. Dat 
deed de Utrechtse Circle afgelopen zaterdag in het kader van NL Doet in 
de praktijk door in De Schutsmantel in Bilthoven met de veelal bejaarde 
bewoners te ‘bloemschikken’. In een bovenzaal van De Schutsmantel waren 
de Dames Lions Bilthoven behulpzaam bij het maken van bloemstukjes. 
[HvdB]

Lezing over de Bergrede

Vandaag, 23 maart zal Ds. A. Beens 
een inleiding verzorgen over ‘Eén 
weg, één fundament’, n.a.v. Mt.7: 
13-29 (de smalle weg, het huis op 
de rots). Na de lezing is er gelegen-
heid vragen in te dienen, die na de 
pauze door de inleider behandeld 
worden. Deze bijeenkomst van het 
regionale comité Gooi en Sticht van 
‘In de rechte straat’ wordt gehouden 
in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26 te Maartensdijk, aanvang 19.45 
uur, entree € 3,-. Zie ook www.
inderechtestraat.nl of bel voor meer 
informatie Drs. G.A. van Ginkel 
0346 213445.

Stilte in het Hart

Op vrijdag 25 maart a.s. om 20.00 
uur verzorgt Leo Fijen een lezing 
over ‘Stilte in het Hart’. Tevens 
zal hij die avond samen met de 
stilte- en meditatiegroep uit Maar-
tensdijk het boekje ‘Stilte in het 
Hart’ presenteren.  Het boekje is 
voor 10 euro te koop en is daarna 
bij de Primera en Slagerij Suk-
kel verkrijgbaar. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de Stichting 
Help Mabel.
De lezing vindt plaats in De Man-
tel, parochiezaal van de R.K. Sint 
Maartenskerk, Nachtegaallaan 40 
te Maartensdijk. De Mantel is op 25 
maart a.s. vanaf 19.30 uur geopend. 
Voor nadere informative: meditatie-
groep@sintmaartenmaartensdijk.nl 
of Ellen Proost (06-29092685).

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 26 maart a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30u met een stand in de 
openbare bibliotheek van Biltho-
ven. Daar kunt u uw handteke-
ning zetten onder petities waarmee 
Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gevangenen waarvan 
de mensenrechten geschonden 
worden. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf en haar acties.

Soefibijeenkomst
 
Op zondag 27 maart verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is ‘vasten’.
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron 
van spirituele groei. (www.hier.is/
soefisme) 

Taizéviering  
in de Immanuëlkerk

Zondagavond 27 maart a.s. is er een 
Taizéviering in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49. De meditatieve viering in 
de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé begint om 19.30 uur. Thema 
van de avond is: ‘Verliezen om te 
winnen’. Na de viering kan er in 
de zaal achter de kerk koffie of 
thee worden gedronken en worden 
nagepraat. Van harte welkom!
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

27/3 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
27/3 • 18.30u - Ds.  A. Beens, Barneveld

Pr. Gem. Julianakerk
27/3 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/3 • 10.30u - Rens van Tilburg, 

bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’
27/3 • 10.00u - 

Dhr. Louis Hellewegen, Doorn

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/3 • 10.00 en 11.30u - Mevrouw  
J. Mourits en mevrouw A. Veldhuis

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

27/3 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
27/3 • 16.30 - Ds. W. v. Veelen 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/3 • 10.00u - Ds. Z. de Graaf, Katwijk
27/3 • 19.00u - Ds. H. Vreekamp, Ede

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/3 • 19.00u - Oecumenische Vasten- 

Vesperdienst
27/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

27/3 • 19.00u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/3 • 10.00u - Drs. H. Bouma, Bilthoven

R.K. St. Michaelkerk
25/3 • 10.00u - Eucharistieviering
27/3 • 10.00u - Eucharistieviering
27/3 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
27/3 • 10.00u - Dhr. Piet Punt

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

27/3 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
27/3 • 10.00u - Ds. J. Vis, Meerkerk

27/3 • 18.30u - Ds. G. Herwig, Nunspeet

Herst. Herv. Kerk
27/3 • 10.30  en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/3 • 11.00 uur - Mevr. Alice v. Halsema, 
Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/3 • 10.00u - Kand. C.G. Bok, Putten
27/3 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen, Putten

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

27/3 • 9.30u - Mevr. Alice v. Halsema, 
Soest

St. Maartenskerk
26/3 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink, 

Eucharistieviering
27/3 • 10.30u - Pastor Josef Wissink, 

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/3 • 10.00u - Hr. A. Doornebal, 
Nieuwegein

27/3 • 18.30u - Ds. P. van Dijk, Nijkerk

PKN - Herv. Kerk
27/3 • 10.00u - Ds. M.F. van Binnendijk, 

Capelle a/d IJssel
27/3 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

Oud papier 
Hollandsche Rading

Zaterdag 26 maart wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier tijdig aan 
de weg te zetten.

Mens en Wereld bij Fotoclub

Maandag 28 maart zullen bij Foto-
club Bilthoven e.o. de leden van de 
werkgroep ‘Mens en Wereld’ een 
presentatie geven van hun werk in 
kleur en zwart wit van de afgelopen 
tijd. De bijeenkomst wordt gehou-
den in het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. De 
avond begint om 20.00 uur. Voor 
meer info op de website www.foto-
clubbilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

Openbaar fractiespreekuur CDA

De CDA-gemeenteraadsfractie in 
De Bilt-Maartensdijk wil graag 
dicht bij de burger staan. Ze heeft 
daarom besloten om regelmatig 
openbaar toegankelijke fractiever-
gaderingen te houden op laagdrem-
pelige locaties, verspreid binnen de 
hele gemeente. 
De fractie nodigt burgers graag 
uit om langs te komen voor een 
kennismaking of met specifieke 
problemen. De eerstvolgende ver-
gadering is op maandag 28 maart in 
Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te 
Bilthoven van 20.00 tot 21.00 uur. 
Kijk ook op www.cda.nl/debilt-
maartensdijk.

Ledenvergadering  
Oranjevereniging Groenekan

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging Groenekan nodigt haar leden 
een overige belangstellende(n) uit 
voor het bijwonen van de Alge-
mene Ledenvergadering op dins-
dag 29 maart 2011 in Dorpsbistro 
Naast De Buren, Groenekanseweg 

168 te Groenekan om 20.30 uur.
Nadere informatie op te vragen 
bij de secretaris: Anette Vencken 
(anettevencken@hotmail.com)

Reumafonds bedankt regio’s 

Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in de regio Westbroek voor 
de grote inzet en bijdrage aan het 
prachtige resultaat van de collecte. 
In de landelijke collecteweek van 
27 februari tot en met 5 maart 2011 
is in Westbroek in totaal € 1023.82 
opgehaald. Het opgehaalde bedrag 
in Hollandsche Rading is € 622.50.
Hiermee levert de regio een belang-
rijke bijdrage aan de reumabestrij-
ding in Nederland.

Gezocht voor de Dorpskerk 
Marktdag

Voor de 3de Dorpskerk (De Bilt) 
Marktdag is men op zoek naar 
tweedehands goederen en dames-
kleding. Was de afgelopen winter 
voor u een gelegenheid om de zol-
der of de schuur eens op te ruimen 
of bent u dit nu van plan? Gooi 
uw overtollige spullen niet zomaar 
weg. Anderen zijn er blij mee. De 
eerste inzamelavond is gepland op 
donderdag 31 maart 2011 van 19.00 
uur tot 20.30 uur in Het Baken 
naast de Dorpskerk in De Bilt, 
Brug, De Withstraat 29a. Enthousi-
aste mensen staan hier klaar om u te 
helpen met uitladen.

Om organisatorische redenen wor-
den geen grote meubelen, witgoed, 
tv’s en computers ingenomen. 
Vanaf 1 april is het ook mogelijk 
dat de spullen worden opgehaald. 
Voor de 2de hands goederen kan 
contact worden opgenomen met 
Richard en Ida van der Meijden 
(tel. 030 2211376), voor de 2de-
hands kleding is Magda Verweij het 
aanspreekpunt (tel. 030 2202159). 
De 3de Dorpskerk Marktdag is op 
zaterdag 10 september 2011.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Binnenkort	 wordt	 de	 uitslag	 van	 de	
eerste	 stemming	 voor	 het	 landelijk	
voorzitterschap	van	het	CDA	bekend.	
De	 procedure	 wordt	 daarna	 voort-
gezet	 met	 de	 twee	 kandidaten	 die	
de	meeste	 stemmen	kregen.	Als	 een	
kandidaat	bij	die	eerste	stemming	al	
meer	 dan	 de	 helft	 van	 de	 stemmen	
heeft	 behaald,	 wordt	 die	 de	 voor-
zitter.	 Martijn	 Vroom	 (36)	 is	 sinds	
2008	wethouder	in	Noordwijk,	maar	
woont	 in	 Gouda,	 waar	 zijn	 vrouw	
dominee	 is.	 Hij	 groeide	 op	 in	 De	
Bilt.	 Zijn	 vader	 was	 predikant	 van	
de	 Opstandingskerk	 en	 ging	 later	
aan	 de	 Vrije	 Universiteit	 werken.	
Het	gezin	verhuisde	toen	van	De	Bilt	
naar	 Bilthoven.	 Vroom	 ging	 naar	
school	in	Utrecht	en	daarna	studeren	
in	Amsterdam.	 Daar	 werd	 hij	 actief	
binnen	het	CDA.	In	2002	werd	Mar-
tijn	 Vroom	 gemeenteraadslid	 voor	
het	 CDA	 in	 Schiedam,	 totdat	 het	
gezin	in	2007	naar	Gouda	verhuisde.	
Een	jaar	later	vroeg	de	CDA-afdeling	
Noordwijk	hem	in	die	plaats	wethou-
der	 te	 worden.	 ‘Ik	 doe	 het	 nu	 drie	
jaar	en	het	bevalt	heel	erg	goed.	Het	
is	echt	een	mooi	vak.’

Met elkaar praten
Een	 half	 jaar	 geleden	 haakten	 twee	
prominente	 CDA’ers	 af	 voor	 het	
voorzitterschap	van	de	partij,	 omdat	
ze	 geen	 open	 verkiezing	 wilden,	
Martijn	 Vroom	 stelde	 toen	 samen	

met	een	aantal	mensen	voor	om	aan	
iedereen	die	kandidaat	wilde	zijn	een	
open	podium	te	bieden.	Dat	werd	ook	
de	procedure.	 ‘Ik	denk	dat	het	CDA	
een	 voorzitter	 nodig	 heeft	 met	 heel	
veel	 energie	 en	 ideeën.	 Toen	 tegen	
mij	werd	gezegd,	laat	maar	zien	wat	
je	 te	bieden	hebt,	dacht	 ik	dat	ga	 ik	
doen.	 De	 club	 heeft	 mij	 nodig.	 Ik	
wil	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 CDA’ers	
het	zelf	weer	gaan	geloven,	want	dat	
gevoel	zijn	we	kwijtgeraakt.’	Martijn	
Vroom	heeft	de	laatste	tijd	gezien	dat	
leden	 weer	 met	 elkaar	 gaan	 praten	
over	 allerlei	 zaken.	 Niet	 in	 zaaltjes	
maar	 op	 ontmoetingsbijeenkomsten	
waar	mensen	elkaar	in	de	ogen	kun-

nen	 kijken.	 ‘Wat	 mij	 betreft	 is	 het	
de	aftrap	van	zo	gaan	we	het	 in	alle	
afdelingen	 doen.	 Met	 elkaar	 praten	
en	 vragen	 stellen.	 Meer	 praten	 en	
minder	 verwijten.	 Je	 zou	 een	 heel	
brede	visie	moeten	hebben,	maar	dat	
zijn	we	vergeten.’

Regeerakkoord
‘De	meeste	vragen	die	ik	tijdens	mijn	
campagne	 voor	 het	 voorzitterschap	
gesteld	krijg	zijn,	was	je	voor	of	was	
je	 tegen	 het	 regeerakkoord	 en	 hoe-
veel	 tijd	 ga	 je	 eraan	 besteden.	Toen	
de	 partij	 afgelopen	 zomer	 over	 een	
regeerakkoord	 ging	 onderhandelen	
heb	ik	in	principe	gezegd,	dat	moet	je	

niet	doen.	We	moeten	eerst	maar	eens	
rustig	 gaan	 ademhalen.	 Toen	 heeft	
Ruud	 Lubbers	 gezegd	 jullie	 moeten	
toch	onderhandelen.	Er	werd	op	het	
partijcongres	een	resolutie	ingediend	
en	aangenomen	over	het	bevorderen	
van	 tolerantie	 en	 verdraagzaamheid	
voor	alle	Nederlanders.	Ik	ben	blanco	
het	congres	ingegaan	en	heb	me	laten	
overtuigen	om	toch	voor	te	stemmen.	
Met	het	zand	tussen	de	tanden,	want	
enthousiast	ben	ik	er	niet	van	en	nog	
steeds	moet	ik	zeggen	dat	ik	de	slag-
kracht	 van	 dit	 kabinet	 voornamelijk	
verbaal	 zie.	 Met	 130	 km	 per	 uur	
over	de	afsluitdijk,	maar	 ik	woon	in	
Gouda	en	weet	wat	 er	 echt	nodig	 is	
in	 dit	 land.	 Er	 zijn	 grotere	 proble-
men	dan	nu	worden	aangepakt.’	Als	
Vroom	 tot	 voorzitter	wordt	 gekozen	
wil	 hij	 dat	 zes	 dagen	 per	 week	 zijn	
en	moet	hij	het	wethouderschap	dus	
opgeven.

Aanpak
Martijn	Vroom	noemt	de	aanpak	van	
de	CDA-afdeling	De	Bilt-Maartens-
dijk	 de	 manier	 zoals	 hij	 vindt	 dat	
het	 moet.	 ‘Het	 is	 wel	 bijzonder	 dat	
je	 zegt	 kom	maar	 eens	 langs	 en	 dat	
iemand	daarvoor	zijn	huis	openstelt.	
Met	elkaar	op	een	open	manier	pra-
ten,	dat	is	voor	iedereen	goed.	In	de	
campagne	 zat	 je	 vroeger	 in	 zaaltjes	
en	stond	er	iemand,	meestal	een	man,	
voor	de	groep.	Aan	het	eind	ging	 je	
aan	de	borrel.	
Nu	merk	 je	 dat	mensen	op	ontmoe-
tingsavonden	 in	 een	 kring	 zitten	 en	
elkaar	in	de	ogen	kijken.	Met	elkaar	
praten	in	plaats	van	alleen	horen	wat	
er	 tegen	 je	 aan	 wordt	 gepraat.	 Dat	
vind	 ik	 bijzonder	 en	 zo	 wil	 ik	 het	
voortaan	 gaan	 doen.	 Elkaar	 aankij-
ken	als	je	praat	en	naar	elkaar	luiste-
ren.	Martijn	Vroom	denkt	dat	het	dan	
voor	iedereen	leuk	wordt.

Martijn Vroom wil bevorderen dat 
CDA’ers er weer in gaan geloven

door Guus Geebel

‘Als hoeder van het proces ben ik erin gedoken om ervoor te zorgen dat het een strijd op inhoud wordt. 
Het moet geen strijd voor of tegen Wilders zijn. Je moet jezelf niet definiëren door je af te zetten tegen 

een ander’, zegt Martijn Vroom. Hij is één van de zes kandidaten waaruit CDA-leden de nieuwe 
partijvoorzitter kunnen kiezen. Zaterdag 19 maart bracht Vroom een kennismakingsbezoek 

aan de CDA-afdeling De Bilt-Maartensdijk. 

Martijn Vroom in de plaats waar hij vroeger zijn krantenwijk had. 

De	Protestantse	Gemeente	Maartens-
dijk	 -	 Hollandsche	 Rading	 streeft	 er	
naar	om	een	open	kerk	te	zijn.	Daar-
om	 is	 ook	 het	 initiatief	 gestart	 van	
maandelijkse	 andersoortige	 diensten	
op	de	zondagmiddag.	Na	de	dienst	op	
27	maart	zullen	de	drie	andersoortige	
diensten	geëvalueerd	worden.	

Praise	 Loosdrecht	 bestaat	 al	 elf	 jaar	
en	bestaat	uit	een	koor	van	12	zangers	
en	 zangeressen.	 Muzikaal	 wordt	 dit	
koor	begeleid	door	hun	eigen	combo	
bestaande	uit	zes	personen	die	respec-
tievelijk	 piano,	 basgitaar,	 slagwerk,	
viool	 en	 fluit	 bespelen.	 De	 liederen	
die	 gespeeld	worden	 zijn	 voorname-

lijk	 opwekkingsliederen	 die	 aanslui-
ten	bij	de	Lijdenstijd,	de	periode	van	
40	 dagen	 die	 voorafgaat	 aan	 Pasen.	
Na	afloop	is	er	koffie	en	thee	met	iets	
lekkers	 en	 is	 er	 de	mogelijkheid	 om	
aankopen	 te	 doen	 bij	 de	Wereldwin-
kel	 Maartensdijk,	 die	 ook	 aanwezig	
zal	zijn	in	de	Ontmoetingsruimte.

Dienst in Maartensdijk met Praise Loosdrecht 
Zondag 27 maart 2011 wordt voor de derde keer een Sing-Indienst gehouden in de Ontmoetingskerk aan 
de Julianalaan in Maartensdijk. Praise Loosdrecht, een koor uit Loosdrecht onder muzikale leiding van 

Maartensdijker Kees Grobecker met combo, verleent medewerking. De deuren van de kerk gaan 
om half vijf open, om 17.00 uur begint de dienst die ongeveer een uur zal duren.

Geen vrachtwagens langs 
Julianaschool

Na	 de	 herontwikkeling	 van	 winkelcentrum	 De	 Kwinkelier	 worden	 lange	
vrachtwagens	niet	langs	de	Julianaschool	geleid	zoals	eerder	dreigde.	Ook	
een	route	over	de	Julianalaan	naar	de	Soestdijkseweg	kan	niet	op	steun	van	
een	raadsmeerderheid	rekenen.	Dit	bleek	tijdens	de	commissievergadering	
Openbare	Ruimte	op	donderdag	17	maart.	Bij	de	behandeling	van	de	zes	
varianten	keerden	alle	insprekers	zich	tegen	routes	langs	de	school	of	door	
het	centrum	van	Bilthoven.
	
Anne	 de	 Boer	 (GroenLinks&PvdA)	 is	 opgelucht:	 ‘Ik	 moet	 er	 niet	 aan	
denken	 dat	 soms	 18	 meter	 lange	 gevaarten	 zich	 langs	 de	 basisschool	 of	
door	drukke	winkelstraten	zouden	wurmen.	Onze	voorkeur	was	steeds	de	
bevoorrading	 van	 de	 grote	 winkels	 te	 doen	 via	 de	 huidige	 ingang	 op	 de	
Sperwerlaan.’.Bij	de	behandeling	van	de	bestemmingsplannen	voor	de	her-
ontwikkeling	van	het	centrum	van	Bilthoven	eind	vorig	jaar	wees	De	Boer	
op	 de	 gevaren	 bij	 de	 voorgestelde	 route	 langs	 de	 basisschool.	 Hij	 kreeg	
steun	 voor	 een	 amendement	 dat	 het	 college	 van	 B	 en	W	 verplichtte	 om	
meer	voorstellen	uit	te	werken	en	aan	de	raad	voor	te	leggen.	‘De	voorkeur	
van	mijn	fractie	zien	we	bevestigd.	Zeker,	er	zitten	extra	kosten	aan,	maar	
veiligheid	 en	 leefbaarheid	 moeten	 voorop	 staan.’	 Het	 college	 gaat	 nu	 de	
voorkeursvariant	op	de	Sperwerlaan	uitwerken.	Wethouder	Ditewig	zegt	toe	
met	de	raad	te	zullen	overleggen	als	er	nieuwe	problemen	ontstaan	[GG].

Rabobank tijdens NL Doet

Medewerkers	van	de	Rabobank	Utrechtse	Heuvelrug	hebben	er	in	het	kader	
van	NL	Doet	 jl.	vrijdag	voor	gezorgd	dat	de	bewoners	en	bezoekers	van	
Schutsmantel	te	Bilthoven	weer	buiten	van	de	eerste	lentezon	en	bloemen	
kunnen	gaan	genieten.	Het	tuinmeubilair	is	schoongemaakt	en	klaargezet,	
de	bakken	zijn	weer	gevuld	met	violen	op	terras	en	balkon	en	een	stuk	kale	
bestrating	is	veranderd	in	een	groene	oase	[HvdB].



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden gehakt

Kiprollade

Rosbief

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Filet Americain
Hammousse
Huispaté

3x 100
gram 3.98

Sucadelappen

Kip in braadzak

Lamsbout of 
lamsboutschijf 
Nieuw-Zeeland vers

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

STOMPETOREN 
KOMIJN JONG

500
gram 4.98500

gram 4.50

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten) 3 biefstuk

4 schnitzels

8 tartaartjes

3x 100
gram 3.98

VERS GEBRANDE CRANBERRY MIX

200
gram 3.49

Lekker!

Lekker en makkelijk!

500
gram 5.50

per
stuk 5.98

500
gram 7.98

6.-

6.-
6.-

Het is 
weer lente!

Vers gewassen Hollandse

Spinazie
zak 300 gram

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

0,79

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Malse

Kropsla
nu

Hollandse

Komkommers _____ 2 VOOR  0,99
Conference

Handperen ______ HÉÉL KILO  1,25

Broccoli-gehaktschotel
_____________________________ 100 GRAM  0,89

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 28 MAART, DINSDAG 29 MAART 

EN WOENSDAG 30 MAART

•  Kip roerbak           Lekker light

MET RIJST _____________ 100 GRAM 0,99

•  Tagliatelle
MET ZALM _____________ 100 GRAM 0,99

•  Lasagne Bolognese
OF Paddestoelenlasagne
OF Spinazielasagne
OF Aspergelasagne _ 100 GRAM 0,99

Verse

Pluksla _________ ZAK 150 GRAM  0,99

Hagelwitte 

Champignons
___________________ DOOS 250 GRAM  0,69

De allerbeste

Perssinaasappels
2 kilo

1,99

Alle stamppotten - O.a. raapsteel, 
bieten, spinazie, andijvie.

Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

0,49
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'Kopje koffie?' vraagt Lies van Wil-
genburg. Wie in het huis dat vol hangt 
en staat met koffiemolens wellicht 
een bakkie leut bereid met versgema-
len bonen verwacht, komt bedrogen 
uit. 'Senseo. Veel sneller en de dose-
ring is beter', legt echtgenoot Jan uit. 
Het gaat het Bilthovense echtpaar 
ook niet om de functionaliteit van de 
apparaten - Lies drinkt thuis vooral 
thee – maar om de esthetiek van de 
ouderwetse koffiemolens, waarvan 
ze exemplaren uit het tijdvak 1700 
tot 1960 in bezit hebben. 'Het is een 
stukje nostalgie', verduidelijkt Jan.

Jan is altijd al een verwoed verzame-
laar geweest. Of het nou postzegels 
waren, speltjes, of wat dies meer zij. 
'Wat er zo leuk is? Poeh. Moeilijk uit 
te leggen, hoor. Het zit in je of niet', 
zegt Lies, die lange tijd niet echt 
haar eigen collecters items had. Toen 
de Van Wilgenburgs omstreeks 1980 
op vakantie gingen naar Duitsland, 
kwam daar verandering in. 
'We zaten in een konditorei. Daar 
hadden ze een verzameling koffie-
molens. Die vond ik zo mooi. Toen 
heb ik besloten ook koffiemolens 
te verzamelen', herinnert Lies zich 
nog goed. Inmiddels is dat de groot-
ste verzameling, veel groter bijvoor-
beeld, dan de reclameklokken die 
ook in het gezellige huis aan de muur 
hangen.

Guinness Book
Het begon, zoals altijd, met één kof-
fiemolen. 'En dan koop je er nog eens 
één, zo gaat dat dan', aldus Jan met 
gevoel voor understatement. Inmid-
dels zijn het er namelijk meer dan 
tweeduizend. Het huis van het echt-
paar staat en hangt er helemaal vol 
mee. De kleinkinderen kunnen niet 
eens logeren bij opa en oma, omdat 
de logeerkamers volgepakt zijn met 
verhuisdozen koffiemolens. 

Lies: 'Toen ik begon had ik er echt 
geen benul van waar het op uit zou 
draaien.' Het echtpaar staat zelfs in 
het Guinness Book of World Records 
van 2000. Vermoedelijk zijn ze nog 
steeds recordhouder, al wordt de col-
lectie al een tijdje niet meer uitge-
breid. 'We hebben geen ruimte meer 
in huis.'

Ze denken er heden ten dage zelfs 
aan om de collectie weg te doen. 'Die 
kans hebben we overigens al meerde-
re keren gehad', vertelt Lies,. 'Onze 
kinderen willen ze niet hebben. We 
zijn nu serieus aan het bedenken wat 
we ermee gaan doen.' Belangstelling 
is er genoeg voor de koffiemolens 
van het echtpaar, waarvan de unieke 
koffiemolen in de vorm van een tulp 
het pronkstuk is (zie foto). Vanuit 
Frankrijk en Amerika, bijvoorbeeld. 
Daar zijn twee koffiemolenclubs 

waar Jan en Lies ook lid van zijn. 
'Ik vind het nog altijd leuk, hoor, 
maar we worden ouder', vertelt Lies. 
Jan kijkt nog dagelijks of er weer 
nieuwe exemplaren te vinden zijn 
op internet. 'Maar ze kopen doen we 
eigenlijk niet meer.' 

Frankrijk en Amerika
Wel bezoeken ze – als het goed 
uitkomt - de vergaderingen van de 
clubs. 'Wij kennen heel Frankrijk 
door de koffiemolens', aldus Jan. 
Het echtpaar plakt er dan gelijk een 
vakantie aan vast. Jan is fervent jeux 
de boules-speler, en kan inmiddels 
zelfs wedijveren met de Fransen. 'In 
het begin denken ze: wat moet die 
buitenlander nou met zijn ballen. 
Totdat ze erachter komen dat hij het 
wel degelijk kan. Dat vinden ze dan 
prachtig', vertelt Lies. 

Het zijn dergelijke verhalen die ze 
indirect allemaal aan hun 'verzamel-
verslaving' te danken hebben. Dus 

hoezo, een verslaving is schadelijk? 
'Zonder de koffiemolens zou ik ook 
nooit in Amerika geweest zijn. Het 

heeft ons gewoon ontzettend veel 
mooie momenten gebracht', besluit 
Lies.

Echtpaar Van Wilgenburg verzamelde 
ruim tweeduizend koffiemolens

Een gezonde verslaving
door Ido Dijkstra

Een verzamelwoede? 'Zo mag je het best noemen', bekent Lies van Wilgenburg (63). In het knusse huis 
dat zij bewoont met echtgenoot Jan (62) staat het letterlijk vol met koffiemolens. Ongeveer tweeduizend 
hebben ze er. En, nee, het is geen kwalijke manie, zeggen ze. De collectiegekte heeft het echtpaar vooral 

veel gebracht. 'We kennen inmiddels heel Frankrijk. En Lies is in de Verenigde Staten geweest. 
Zonder de koffiemolens hadden we dat allemaal nooit meegemaakt.'

Belangstelling is er genoeg voor de koffiemolens van het echtpaar, waarvan 
de unieke koffiemolen in de vorm van een tulp het pronkstuk is.

Workshop Portretfotografie
Cornelia Nauta geeft een workshop portretfotografie. Wilt u weten hoe u op 
simpele wijze een mooi portret maakt bij daglicht? Dan is dit uw kans. Tevens 
leert u een close-up portret te fotograferen en een creatief portret met een 
speciaal effect. Daarnaast gaat u oefenen met de verschillende programma-
functies van de camera. Rode ogen behoren hierna tot de verleden tijd! De 
workshop kan gevolgd worden met elke camera, er zijn ook digitale camera’s 
beschikbaar. Cornelia Nauta is docente fotografie van kunstencentrum Idea.

De workshop vindt plaats op zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur in 
Bibliotheek Bilthoven. Prijs: € 12,50 / leden RUM-bibliotheken € 10,00. Aan-
melden bij Bibliotheek Bilthoven of via activiteiten@bibliozeist.nl. De work-
shop wordt ook gegeven van 13.00 tot 15.00 uur in Idea Soest. Aanmelden 
hiervoor bij Idea Soest of via activiteiten@ideasoest.nl. Deze workshop wordt 
georganiseerd in het kader van de Boekenweek (16 - 26 maart), met het thema 
‘geschreven portretten’. Het volledige Boekenweekprogramma vindt u in de 
flyer in de bibliotheek, op www.bibliotheekdebilt.nl en op www.ideasoest.nl. 

Kunstworkshop tijdens NL Doet

In het kader van NL Doet hebben leerlingen van de Kees Boekeschool en 
cliënten van de Reiger jl. vrijdag tijdens de kunstworkshop geschilderd met 
aboriginal motieven. Ieder maakte zijn eigen schilderij op eigen wijze. De 
schilderijen worden gegroepeerd 
op kleur en motief opgehangen. 

Nellie van der Knaap van Atelier 
aan de Werf begeleidde de work-
shop en prees na afloop het resul-
taat maar ook de fijne en harmoni-
euze sfeer tussen de leerlingen en 
de cliënten [HvdB]. 

Geschiedschrijver Koos Kolenbrander
blinkt in De Bilt uit als geen ander
voor de Mathildeprijs dus
kwam zijn naam uit de bus
dik verdiend vond men met elkander

Guus Geebel
Limerick

Basiscursus Digitale Fotografie
Veel mensen fotograferen er lustig op los zonder echt te weten waar zij mee 
bezig zijn. Een aantal van deze mensen is in het bezit van een digitale spie-
gelreflexcamera en hebben deze op automatisch staan omdat zij niet weten 
hoe je deze camera bedienen moet. Ben je in het bezit van zo'n camera, doe 
dan mee met de cursus digitale fotografie voor beginners die op 24 maart 
begint. In deze cursus leer je de camera beter kennen en ook om betere foto’s 
te maken. Aan de orde komen o.a. diafragma, sluitertijd, ISO-waarden, witba-
lans en compositie. Er wordt met opdrachten gewerkt, die in de les besproken 
worden.
De cursus bestaat uit 6 lessen van twee uur, start 19.30 uur eindtijd 21.30 uur. 
De cursus gaat door als er voldoende (minimaal 5) inschrijvingen zijn. 
Voor meer informatie: www.elke-foto.nl of mail naar info@elke-foto.nl of 
telefonisch op 030 2200202 of 06 54916699.

Soep in de Kerk
Vorig jaar organiseerden de Dorps-
kerk en de Boskapel, beiden in 
Groenekan, gezamenlijk de actie 
‘Soep in de Kerk’ om geld in te 
zamelen voor de slachtoffers van 
de aardbeving in Haiti. Dit jaar 
zal in de Dorpskerk aan de Groe-
nekanseweg deze actie opnieuw 
plaatsvinden met als doel de vrou-
wen in Zimbabwe te voorzien van 
Chingwa stoves. 
Op woensdag 30 maart om 18.30 
uur staat de thuisgemaakte soep 
voor u klaar in de ‘Ontmoeting’, de 
zaal achter de Dorpskerk, Groene-
kanseweg 66 te Groenekan. 
Reserveringen kunnen gemaakt 
worden op soepindekerk@kerk-
groenekan.nl of door te bellen naar 
Ger van Driel, tel. 0346 211689. 
Kosten € 5,00, kinderen € 2,50

Nieuws van WVT 
Bridgedrive
Vrijdag 25 maart a.s. organiseert WVT een bridgedrive. Zowel leden (1,50 
euro) als niet-leden ( 2 euro) kunnen meedoen. Aanvang 19.30 uur. Graag 
telefonisch of per e-mail aanmelden.

Hulp bij belastingaangifte
Het is nog tot eind maart mogelijk om een (telefonische) afspraak te maken 
voor hulp bij de belastingaangifte. Kosten 5 euro (leden) en 10 euro(niet-
leden) per aangifte. 
WVT, Talinglaan 10 Bilthoven, tel. 030 2284973, info@vvsowvt.nl of 
www.vvsowvt.nl 

Dansen 
met workshop

Op zaterdag 26 maart a.s. organi-
seert de Danssalon weer een stijl-
dansavond in het HF Witte Cen-
trum in De Bilt. Voorafgaand aan 
de dansavond kunnen dansliefheb-
bers van 19.30 tot 20.00 uur gratis 
deelnemen aan de workshop Cum-
bia Semana: een single-dans.
Rond 22.00 uur volgt er een spet-
terende demonstratie Latijns-Ame-
rikaanse dansen door het bekende 
wedstrijdpaar Melle van Tricht en 
Wendy de Graaff. Stijlvolle uit-
gaanskleding is gewenst. Entree-
prijs € 6,- p.p. Meer informatie op 
www.de-danssalon.nl

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl
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Mensen	 lopen	af	 en	aan	met	nieuwe	
oude	spullen.	Drie	volgeladen	karren	
met	boeken	worden	het	pand	aan	de	
Julianalaan	 binnengereden.	 De	 nog	
altijd	kwieke	Cathy	de	Jong	die	kletst	
lekker	 door,	 ondanks	 al	 het	 tumult.	
'Zo	 gaat	 het	 nou	 altijd',	 vertelt	 ze	
vergenoegd,	kijkend	naar	alle	nieuwe	
producten	 die	 binnendruppelen.	 Ze	
heeft	 de	 winkel	 voor	 gebruikte	 goe-
deren	 zien	 groeien	 van	 een	 kleine	
shop,	tot	de	megawinkel	die	het	nu	is.	
'Het	is	ongelooflijk	wat	hier	allemaal	
op	 afkomt.	 Er	 staan	 soms	 tientallen	
mensen	 buiten	 te	 wachten	 totdat	 we	
de	 deuren	 openen.	 Het	 is	 een	 groot	
succes.	 Soms	 vreesde	 ik	 dat	 we	 aan	
onze	eigen	grootheid	ten	onder	gaan.	
Gelukkig	is	dat	niet	gebeurd.'	

Geen weldoener
Niet	alleen	het	feit	dat	winkel	gerund	
wordt	door	veelal	vrijwilligers	maakt	
Emmaus	 zo	 bijzonder,	 vooral	 de	
nobele	 achtergrond	 ervan	 spreekt	 tot	
de	 verbeelding	 (zie	 kader).	 De	 Jong	
kan	 zich	 vanzelfsprekend	 vinden	 in	
de	uitgangspunten.	 'Maar	oh	welnee,	
ik	ben	absoluut	geen	weldoener',	stelt	
ze	 bescheiden.	 'Ik	 vind	 het	 gewoon	
enorm	 gezellig	 om	 met	 de	 mensen	
en	 de	 klanten	 te	 werken.'	 Ze	 vertelt	
vurig	over	de	geschiedenis.	'Die	Abbé	

Pierre	 (zie	kader,	 red.)	 is	een	gewel-
dige	 man',	 keuvelt	 ze	 verder.	 'Wat?	
Ken	je	die	niet?	Schaam	je',	geeft	ze	
de	onwetende	 journalist	mee.	 'Of	hij	
een	 soort	 Bono	 is?	 Wie	 is	 dat?	 Een	
rockster?	Ik	heb	niks	met	die	herrie.'
Abbé	 Pierre,	 de	 oprichter	 van	 de	
Emmaus-stichting,	stond	aan	de	basis	
van	de	winkel	met	tweedehands	goe-
deren	 waar	 De	 Jong	 zich	 nog	 altijd	
twee	keer	per	week	met	ziel	en	zalig-
heid	voor	inzet.	Ze	komt	er	zelfs	voor	
uit	 Werkhoven	 met	 de	 regiotaxi.	 'Ik	

vraag	 me	 af	 of	 iedereen	 zich	 beseft	
wat	 de	 achterliggende	 betekenis	 is',	
vervolgt	ze.	'Schrijf	dat	verhaal	maar	
eens	goed	op.'	

Goede doel
Een	 deel	 van	 de	 inkomsten	 van	 de	
tweedehandsspullenwinkel	 gaat	 naar	
het	 goede	 doel.	 'De	 meeste	 mensen	
komen	uiteindelijk	toch	om	dat	mooie	
tafeltje	of	die	mooie	stoel	op	de	kop	
te	tikken',	weet	De	Jong.	Ach,	eigen-
lijk	maakt	het	ook	niet	zoveel	uit.	Het	
doel	 heiligt	 de	 middelen.	 Zelf	 is	 De	
Jong	 ook	 best	 geïnteresseerd	 in	 het	
materieel.	'Mijn	hele	huis	staat	er	vol	
mee.'	

Twee	keer	per	week	zit	ze	nog	achter	
de	 kassa.	 'Geweldig	 om	 te	 doen.	Al	
moest	 ik	 wel	 heel	 erg	 wennen	 aan	
dat	pinnen.	Er	komen	binnenkort	ook	
nieuwe	 kassa's.	 Daar	 zit	 ik	 ook	 niet	
om	te	springen,	zeg	ik	eerlijk.'	Of	het	
dan	misschien	niet	eens	mooi	geweest	
is	voor	de	87-jarige?	'Ben	je	gek	zeg.	
Ik	laat	me	toch	niet	kisten.	Het	is	even	
wennen.	 Ik	 ga	 door	 totdat	 ik	 dood	
ben	of	mijn	hersenen	niet	meer	wer-
ken.'	Ze	kan	voorlopig	nog	wel	even,	
want	 ondanks	 haar	 leeftijd	 vertoont	
de	kwieke	De	Jong	nog	geen	sporen	
van	geestelijke	slijtage.

87-jarige Cathy de Jong nog altijd 
achter de kassa bij Emmaus

door Ido Dijkstra

Emmaus Bilthoven bestaat 30 jaar. Zo'n 27 jaar daarvan werkt Cathy de Jong als vrijwilligster in de winkel 
die gebruikte spullen verzamelt en doorverkoopt. Extra opmerkelijk aangezien de oudste vrijwilliger van 

de ongeveer zeventig onbezoldigde krachten, pas na haar pensioen startte. Met haar 87 jaar peinst ze er niet 
over te stoppen. 'Ik ga door tot mijn dood'.

Cathy de Jong is nog lang niet van 
plan om te stoppen. 

Het ontstaan van Emmaus:
In	 1949	 richt	 de	 Franse	 priester	
en	 destijds	 parlementslid	 Henri	
Groues,	 beter	 bekend	 als	 Abbé	
Pierre,	 Emmaus	 op.	 In	 de	 jaren	
na	de	Tweede	Wereldoorlog	heerste	
er	 in	 Frankrijk	 grote	 woningnood.	
Abbé	 Pierre	 vroeg	 aandacht	 voor	
dit	 probleem.	 Een	 ontmoeting	 met	
een	 wanhopige	 dakloze	 man	 bete-
kende	 de	 start	 van	 de	 allereerste	
Emmausgroep,	in	Neuilly	Plaisance,	
in	de	buurt	van	Parijs.	Abbé	Pierre	
vroeg	 de	 zwerver,	 George	 Legay,	
om	hem	te	helpen	weer	andere	min-
der	 bedeelden	 te	 helpen.	 Hij	 kon	
in	 het	 huis	 met	 de	 naam	 'Emmaus'	
gaan	 wonen,	 een	 naam	 die	 staat	
voor	nieuwe	hoop.

Al	 snel	 werden	 er	 meer	 mensen	 in	
de	 gemeenschap	 opgenomen.	 Om	
in	 het	 onderhoud	 te	 kunnen	 voor-
zien,	 kwamen	 leden	 van	 de	 groep	
op	 het	 idee	 om	 gebruikte	 spullen	
te	 verzamelen	 en	 te	 verkopen.	 Het	
uitgangspunt	 was:	 'We	 zullen	 niet	
accepteren	 dat	 we	 in	 ons	 bestaan	
afhankelijk	zijn	van	iets	anders	dan	

ons	 eigen	 werk'.	Abbé	 Pierre	 bleef	
aandacht	 vragen	 voor	 de	 armoede	
in	 de	 wereld.	 In	 vele	 protesten	 en	
toespraken	 bracht	 hij	 dit	 probleem	
onder	de	aandacht.	Zijn	oproep	aan	
de	 regering	 om	 1	 miljard	 francs	
beschikbaar	te	stellen	voor	het	bou-
wen	van	noodwoningen	kreeg	 aan-
vankelijk	 geen	 goedkeuring.	 Maar	
uiteindelijk	 kreeg	 Abbé	 Pierre	 het	
zelfs	voor	elkaar	bij	de	de	regering	
het	tienvoudige	te	realiseren.

Het	idee	van	de	woon-werkgemeen-
schap	kreeg	navolging	in	Frankrijk.	
Meerdere	 groepen	werden	 opgezet.	
Ook	in	Nederland.	Vrijwilligers	hier	
trokken	naar	Parijs	om	daar	mee	te	
helpen.	 In	 1956	 werd	 de	 Stichting	
Emmausvrienden	 Nederland	 opge-
richt.	 Deze	 stichting	 zamelde	 hier	
gebruikte	goederen	in	en	verkochten	
deze	 door.	 Met	 de	 opbrengst	 werd	
het	werk	in	Parijs	gesteund.

Het	was	Abbé	Pierre	zelf	die	aan	de	
basis	 stond	 om	 ook	 in	 Nederland	
met	 Emmaus	 te	 starten.	 Hij	 had	
een	 toevallige	 ontmoeting	 met	 de	

barones	 Van	 Zuylen	 Van	 Nijevelt.	
Zij	was	bereid	een	deel	van	het	land-
goed	van	Kasteel	de	Haar,	in	Haar-
zuilens,	 beschikbaar	 te	 stellen.	 De	
eerste	 Nederlandse	 Emmausgroep	
kon	 in	 1966	 van	 start	 in	 een	 voor-
malige	varkensstal	aan	de	rand	van	
het	landgoed.

Net	als	elders	 in	de	wereld	breidde	
Emmaus	zich	ook	in	Nederland	uit.	
Dit	vroeg	om	een	vorm	van	organi-
satie	 binnen	 de	 Emmausbeweging.	
In	 1969	 werd	 de	 eerste	 Emmaus	
Wereldvergadering	georganiseerd	in	
Bern,	 Zwitserland.	 Er	 waren	 ver-
tegenwoordigers	 aanwezig	 van	 70	
groepen	uit	20	landen.	Tijdens	deze	
vergadering	 werd	 het	 Universeel	
Manifest	 van	 de	 Emmausbeweging	
aanvaard.	 Nog	 steeds	 onderschrij-
ven	 alle	 Emmausgroepen	 in	 de	
wereld	dit	Manifest.
Op	dit	moment	zijn	er	in	de	wereld	
317	 Emmausgroepen	 in	 36	 landen	
op	 vier	 continenten:	 Afrika,	 Azië,	
Noord-	en	Zuid-Amerika	en	Europa.

Bron: Emmaus

Lezing over Willem Barnard
Op	 dinsdag	 29	 maart	 spreekt	 dr.	André	Troost	 over	Willem	 Barnard	 om	
20.00	uur	in	de	Noorderkerk	aan	de	Laurillardlaan	6	te	Bilthoven.
Willem	Barnard	(1920-2010)	heeft	talloze	kerkliederen	gedicht.	Onder	het	
pseudoniem	Guillaume	van	der	Graft	heeft	hij	gedichtenbundels	gepubli-
ceerd,	waarvoor	hij	vele	onderscheidingen	kreeg.	Velen	betreuren	het	dan	
Van	der	Graft	nooit	de	P.C.	Hooftprijs	heeft	gekregen.	Dr.	André	Troost	is	
zelf	theoloog	en	predikant	te	Heusden.	André	Troost	,	geboren	in	1948,	is	
op	het	werk	van	Willem	Barnard	gepromoveerd.

Op	 donderdag	 31	 maart	 organise-
ren	 Bibliotheek	 Bilthoven	 en	 ABN	
AMRO	 de	 workshop	 ‘Internetban-
kieren	 voor	 senioren’	 in	 Bibliotheek	
Bilthoven.	 Medewerkers	 van	 ABN	
AMRO	maken	u	wegwijs	in	het	behe-
ren	 van	 een	 rekening	 via	 internet.	
Tevens	gaat	u	zelf	oefenen	met	inlog-
gen,	 het	 doen	van	overboekingen	 en	
het	 bekijken	 van	 bij-	 en	 afschrijvin-

gen.	 De	 workshop	 is	 toegankelijk	
voor	iedereen	en	dus	niet	alleen	voor	
klanten	van	ABN	AMRO.	Voor	men-
sen	 die	 bankieren	 bij	 de	 ING	 bank	
is	 de	 ochtend	 niet	 geschikt,	 aange-
zien	deze	een	ander	systeem	hanteert.	
Deelnemers	 dienen	 te	 beschikken	
over	 muis-,	 computer-	 en	 internet-
vaardigheden.	 Er	 kunnen	 maximaal	
10	personen	per	keer	deelnemen	aan	

deze	workshop:	één	persoon	per	com-
puter.	 Wacht	 dus	 niet	 te	 lang	 met	
aanmelden,	want	vol	is	vol.
De	 workshop	 is	 van	 9.30	 -	 11.30	
uur	 in	 bibliotheek	 Bilthoven,	 kos-
ten	 €	 7,50.	 Meer	 informatie	 en	 aan-
melden:	 bij	 bibliotheek	Bilthoven	 of	
bibliotheek	Maartensdijk	aan	de	balie	
of	 telefonisch	 (tel.	 030	 228	 58	 03).	
Zie	ook	www.bibliotheekdebilt.nl.

Leren internetbankieren in de bibliotheek

Plus Retail tijdens NL Doet

d’Amandelboom	in	Bilthoven	is	een	locatie	van	zorggroep	Accolade.	In	het	
kader	 van	NL	Doet	 2011	 gaat	 d’Amandelboom	 een	mooie	 belevingstuin	
krijgen,	waar	de	bewoners	veilig	kunnen	wandelen	en	zitten.	Medewerkers	
van	Plus	Retail	(winkelketen)	hebben	hier	afgelopen	zaterdag	gezamenlijk	
aan	gewerkt.	[HvdB]

Omgaan met (gedrags)veranderingen 
bij dementie

Het	 Steunpunt	 Mantelzorg	 De	 Bilt	 organiseert	 i.s.m.	 buro	 Quazijn	 vanaf	
donderdag	24	maart	een	cursus	van	drie	bijeenkomsten	over	Validation,	voor	
mantelzorgers	van	mensen	met	dementie.	Het	 is	soms	moeilijk	ons	te	reali-
seren	dat	er	voor	de	meeste	mensen	met	dementie	een	moment	komt	dat	zij	
afgescheiden	raken	van	de	werkelijkheid	zoals	wij	die	beleven.	De	persoon	
met	dementie	raakt	meer	en	meer	in	zijn	eigen	wereld	verzeild	en	is	bezig	met	
eigen	belevingen	en	eigen	thema’s,	welke	vaak	hun	oorsprong	vinden	in	het	
voorbije	 en	geleefde	 leven.	Degene	die	deze	 ervaringen	beleeft,	 heeft	 vaak	
wél	behoefte	aan	contact	en	verlangt	naar	begrip,	maar	treft	vaak	niemand	aan	
die	weet	hoe	men	contact		kan	maken	en	kan	houden.	Validation	biedt	daartoe	
mogelijkheden	en	geeft	 inzicht	 in	de	omgang	met	gedragsveranderingen	bij	
iemand	die	dementie	heeft.	
De	cursus	wordt	van	14.00	-	16.00	uur	gegeven	bij	SWO	centrum	Duiventil,	
Jasmijnstraat	6,	De	Bilt.	Kosten:	30	euro	p.	p.	(incl.	koffie/thee).	Aanmelden	
vóór	17	maart	2011	bij	Willemien	Hak	of	Lauk	Spelberg,	mantelzorgconsu-
lenten	bij	het	Steunpunt	Mantelzorg	De	Bilt,	tel.	030	2203490	of	0346	214161	

Woonstichting SSW 
tijdens NL Doet

Op	NL	Doet-	(vrij-)dag	verzorgden	medewerkers	van	woonstichting	SSW	
voor	bewoners	van	het	Leendert	Meeshuis	een	zgn.	verwenochtend.	Bewo-
ners	werd	de	krant	voorgelezen	en	anderen	bladerden	met	belangstellenden	
door	 sportboeken.	 Ook	 kon	 men	 ‘langs’	 bij	 een	 manicure,	 die	 nagels	 en	
handen	uitmuntend	verzorgde.	[HvdB]



OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

VOORJAARSMODE

BIJ NAGEL FASHION

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LOOP SNEL BINNEN OM U TE LATEN 

INSPIREREN DOOR DE NIEUWE COLLECTIE 

VAN VOORJAAR 2011!

TEVENS VERHUUR VAN 

DIVERSE MACHINES 

(O.A. VERTICUTEER-

MACHINES) 

EN NATUURLIJK VOOR 

AL UW ONDERHOUD 

EN REPARATIES

LANDBOUWMECHANISATIE 

Dorpsweg 47a, 3738 CA  Maartensdijk
Tel. Werkplaats: 0346-212602
B.G.G. : 06-10763222

www.lmbvanginkel.nl

VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES

Nu in de aanbieding 

diverse producten 

van Stihl

service voor ondernemers

ONDERNEMERS

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

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

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Er is weer

Lentebrood 
nu € 4,25

 

Vanille-Pralinerol

€ 7,95

Nieuw!!!

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Lente ! Lente ! Lente!
Potloodnarcis 3 bossen 3,00
Kersenbloesem bos 2,50

Verbeter uw gazon
Strooi nu kalk
5 kg 6,50

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN C5 BREAK 2.0 16V, `03, 138.000 KM, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ESP, 
ABS, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, RAD/CD, REGENS, ............................................  €. 5.950,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1, 0 12V 5DRS, `09, 70.000 KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,.......  €. 7.800,-
206 1.1 5DRS, `03, 71.000 KM, D BLAUW MET, RAD/CD, ZONNEDAK, LMV, SB, .................  €. 5.950,-
206 CC 2.0 16V, `03, 61.000 KM, GRIS ICELAND, RAD/CD, ER, CV, SB, LMV, 
BOORDCOMP, AIRBAGS, WINDREK, ALARM, ESP, .............................................................  €. 8.250,-
307 BREAK 1.6 HDIF, `05, ZWART MET, 168.000 KM, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, 
SB, LMV, AFN TREKH, RAD/CD, PARKEERHULP, REGENS, ABS, .......................................  €. 7.500,-
307 2.0 SW AUT PACK, `05, GRIJS MET, 98.000 KM, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, 
SB, TREKH, LMV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, PANORAMADAK, .............................................  €. 10.950,-
407 SW 2.0 HDIF 136PK, `07, 120.000 KM, ZILV GRIJS MET, RAD/CD/NAV, ER, CV, SB, 
ABS, PARKEERHULP, CLIMATE C, CRUISE C, AIRBAGS, REGENS, ...................................  €. 13.950,-
VOLVO XC70, `01, D BLAUW MET, 180.000 KM, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ASR, 
RAD/CD, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, TREKH, ESP, ...........................................................  €. 10.950,- 

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `08, 140.000 KM, ZWART, ABS, 
CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, REGENS, RAD/CD, CRUISE C, PARKEERS, ..................  €. 14.950,- 
CITROËN XSARA BREAK 1.4, `04, 136.000 KM, ZILV GRIJS , AIRCO, ER, CV, SB, .......  €. 4.750,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, `05, 76.000 KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, SB, 
CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS, .............................................................  €. 12.950,-
RENAULT CLIO 1.2 16V, `05, 66.000 KM, BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, 
ABS, ER, CV, SB, RAD/CD, .............................................................................................  €. 6.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, .................................................................................................................  €. 5.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH,  MLV, ...................................................................................................  €. 4.500,-
HYUNDAI TRAJET CRDI 7 PERS, `01, 230.000 KM, ZILV/BLAUW MET, AIRCO, ............  €. 2.950,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000 KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ......  €. 7.500,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 106 1.1 3DRS, `00, 133.000 KM, ROOD, RAD/CD, .........................................  €. 1.950,-
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, `97, 66.000 KM,BLAUW MET,APK T/M DEC `11 ........  €. 2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

06 - 53 14 67 33

Spectaculaire aanbieding
van Velda bedden

7 zone pocketveermatras
met latex afdekking
aan beide zijden

Afmetingen: 80x200 cm
 90x200 cm
 90x218 cm

voor 
€ 695,-

2e matras gratis!
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OPEN HUIS 26 Maart 

van 11.00 tot 15.00 uur

vraagprijs 

€ 299.500,- k.k.

vraagprijs 

€ 319.000,- k.k

vraagprijs 

€ 595.000,- k.k.

vraagprijs 

€ 224.500,- k.k.

vraagprijs: 

€ 424.500,- k.k.

vraagprijs 

€ 269.000,= k.k.

Aardelaan 10 

Bilthoven

Bilthoven/Soest

Albert Einsteinweg 4 

De Bilt

Apollovlinder 18 

Bilthoven

Hans Memlinglaan 45 

Bilthoven

Prof. Dr Crutzenlaan 29 

De Bilt

Schoolstraat 8 

De Bilt

 holenmolenbeekwonen.nl

Bilthoven/Soest 
030 2290079 / 035 6011304

Kijk voor de overige deelnemende 
panden op onze site.

Ons aanbod op uw mobiele telefoon? Scan de code.

taGGle.nl - 824628

Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 roept	
alle	 ouders	 in	 de	 zes	 kernen	 van	 de	
gemeente	De	Bilt	 op	om	de	 enquête	
in	 te	 vullen	 en	 wel	 voor	 28	 maart	
aanstaande:	vooral	voor	Hollandsche	
Rading	 en	 Groenekan	 kan	 de	 uit-
komst	 daadwerkelijk	 grote	 gevolgen	
hebben.

Stichting	 Peuterspeelzalen	 De	 Bilt	
is	 tweeëneenhalf	 jaar	 geleden	 opge-
richt.	Alle	tien	peuterspeelzalen	in	de	
gemeente	 zijn	 aangesloten	 bij	 deze	
Stichting.	In	totaal	werken	er	26	peu-
terspeelzaalleidsters	 aangevuld	 met	
vele	vrijwilligers.	Er	is	hard	gewerkt	
door	 het	 overkoepelende	 bestuur,	 de	
leidsters	en	de	leden	van	de	verschil-
lende	 ouderraden	 van	 elke	 peuter-
speelzaal.	 Er	 wordt	 gewerkt	 met	 het	
leerlingvolgsysteem	 Memelink,	 dat	
zich	vooral	richt	op	de	sociaal-emoti-
onele	ontwikkeling,	er	is	kennis	over	
Vroeg-	 en	 Voorschoolse	 Educatie	
(VVE)	waarin	taalachterstanden	wor-
den	 aangepakt	 en	 er	 wordt	 jaarlijks	
een	 risico-inventarisatie	 gemaakt.	
Ook	 worden	 alle	 peuterspeelzalen	
gecontroleerd	door	de	GGD.	Er	is	met	
recht	een	kwaliteitsslag	is	gemaakt.	

Meerwaarde Peuterspeelzalen
Jacolien	Reijnders	is	voor	drie	dagen	
per	 week	 aangesteld	 als	 coördinator.	
Zij	houdt	zich	bezig	met	de	daadwer-
kelijke	uitvoering	van	het	beleid,	dat	
opgesteld	is	door	het	bestuur	en	heeft	
de	dagelijkse	 leiding	over	de	peuter-
speelzalen.	Al	20	 jaar	 is	zij	 intensief	
bezig	met	peuterspeelzalen:	ze	is	zelf	
ooit	begonnen	als	leidster.	Vele	trends	
heeft	ze	zien	opkomen,	vaak	sloegen	
ze	 aan,	 soms	 verdwenen	 ze	 bijna	
geruisloos	weer	naar	de	achtergrond:	
‘Ik	ben	er	echt	voor	dat	peuterspeel-
zalen	 blijven	 bestaan	 en	 dat	 het	 een	
laagdrempelige	voorziening	blijft.	 Ik	
wil	 niet	 zeggen	dat	we	puur	 schools	
bezig	 zijn	maar	we	 proberen	wel	 de	
peuters	 in	 de	 tijd	 dat	 ze	 bij	 ons	 zijn	
zover	 te	 brengen	 dat	 de	 overgang	
naar	 de	 basisschool	 zonder	 proble-

men	 gaat.	 Onze	 dagindeling	 maakt	
dat	 duidelijk:	 de	 peuters	 komen	 en	
mogen	 even	 spelen:	 vaak	 maken	 ze	
een	puzzeltje	samen	met	de	ouder	of	
oppas	die	het	kind	brengt.	Dan	gaan	
ze	 in	 een	 kring	 zitten	 en	 worden	 de	
namen	 opgenoemd,	 daarna	 wordt	 er	
geteld	 hoeveel	 peuters	 er	 zijn.	 Ver-
volgens	wordt	er	een	werkje	gemaakt,	
iets	 gedronken	 en	 als	 het	 weer	 het	
toelaat	wordt	er	ook	nog	even	buiten	
gespeeld.	Veel	 hiervan	 vind	 je	 terug	
in	 de	 klassen	 1	 en	 2	 van	 de	 basis-
school.	Onze	peuters	weten	als	ze	vier	
jaar	zijn	wat	het	is	om	in	de	kring	te	
zitten,	dat	 je	op	 je	beurt	moet	wach-
ten	en	dat	samen	spelen	leuker	is	dan	
alleen.	 Wij	 denken	 dat	 we	 daarmee	
het	 kind	 een	 voorsprong	 geven	 op	
kinderen	die	niet	een	peuterspeelzaal	
bezocht	hebben’.	

Mogelijkheden
Acht	 peuterspeelzalen	 draaien	 goed.	
Jacolien	Reijnders:	‘Een	nieuwe	trend	
is	om	peuterspeelzalen	onder	te	bren-
gen	bij	een	basisschool.	Binnen	onze	
gemeente	 is	 peuterspeelzaal	 Aagje	
gehuisvest	 in	 de	 Theresiaschool.	
School,	 peuterspeelzaal	 en	 ouders	
zijn	uiterst	tevreden.	Bij	peuterspeel-
zaal	 ’t	 Hummelhok	 werken	 we	 met	

een	 verlengde	 peuteropvang	 tot	 half	
drie	vanwege	het	continue	rooster,	dat	
gehanteerd	 wordt	 bij	 de	 Van	 Dijck-
school.	 Ook	 dit	 is	 gestart	 in	 overleg	
met	 de	 ouders	 en	 bevalt	 prima.	 Op	
twee	peuterspeelzalen	werken	we	met	
VVE	 en	 in	 Maartensdijk	 en	 West-
broek	 stimuleren	 we	 het	 voorlezen	
middels	een	voorleesprogramma.	We	
zitten	echt	in	een	goede	fase	en	willen	
dat	graag	voortzetten	met	in	alle	ker-
nen	een	eigen	peuterspeelzaal’.	

Enquête
Met	 de	 enquête	 op	 www.pwc-enq.nl	
hoopt	 Jacolien	 Reijnders	 vooral	 op	
respons	 van	 ouders,	 die	 in	 de	 toe-
komst	kinderen	hebben	die	qua	 leef-
tijd	 gebruik	 zouden	 kunnen	 maken	
van	een	peuterspeelzaal.	‘De	bezuini-
gingen	zijn	fors	en	het	bestuur	is	zich	
aan	het	beraden	over	de	toekomst	van	
de	 tien	 peuterspeelzalen.	 Wij	 hopen	
op	 veel	 respons.	 Het	 lijkt	 ons	 de	
juiste	manier	om	achter	de	wensen	en	
behoeften	van	jonge	ouders	te	komen.	
De	uitkomst	van	deze	enquête	zullen	
wij	 gebruiken	 als	 basis	 voor	 de	 te	
voeren	 gesprekken	met	 de	 gemeente	
en	de	borging	van	de	mogelijke	con-
tinuïteit	van	de	peuterspeelzalen	bin-
nen	onze	gemeente’.	

Op vrijdagochtend 18 maart jl. konden de leerlingen van de Jan Ligthartschool in het kader van NL Doet in kleine 
groepjes op een leuke manier de Nederlandse taal oefenen. In de vorm van een taalcarrousel, met als thema ‘groente 
en fruit  hebben de leerlingen samen met vrijwilligers van de gemeente De Bilt, waaronder wethouder Herman Mit-
tendorff op een boeiende manier gewerkt aan verbetering van hun taalniveau [HvdB].

Waar blijven de peuters 
in Hollandsche Rading en Groenekan?

Enquête om behoefte gemeentebreed te peilen
door Marijke Drieenhuizen

De Stichting Peuterspeelzalen De Bilt heeft een enquête opgesteld om de behoefte naar gebruik 
van deze voorziening te peilen. In Hollandsche Rading en Groenekan staan er momenteel nog 

respectievelijk zes en zeven peuters ingeschreven. Dit is te weinig: sluiting dreigt mede door het 
terugdraaien van een groot deel van de subsidie vanaf 2014.

Jacolien Reijnders wil samen met de leidsters en peuters doorgaan op de 
ingeslagen weg. Veel respons op de enquête is gewenst. 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Kom dus 
snel naar 
Primera en profiteer 

van ruim € 35,- 
aan voordeel!

Het voordeel-
bonnenboekje is uit!

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar 
vanaf € 850,00
Nederlands fabricaat
Bezoek onze winkel en showroom 
met ruim show 100 modellen  

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

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

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

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

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

Ook verzorgen wij voor u:

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 
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advertentie

1500 kostuums
Tot	1890	stond	Harry's	vader	aan	het	
hoofd	 van	 de	 zaak	 in	 Amersfoort,	
waar	 een	 keuze	 was	 uit	 zo’n	 1500	
kostuums	 en	 bijbehorende	 artikelen.	
Harry	was	al	zeer	jong	in	het	bedrijf	
actief	 als	 zaterdaghulp:	 ‘Het	 vak	
is	 me	 met	 de	 paplepel	 ingegeven’.	
Omdat	al	 twee	broers	 in	het	 familie-
bedrijf	 werkten,	 vond	 zijn	 vader	 het	
beter	 dat	Harry	 elders	 het	 vak	 tot	 in	
de	puntjes	zou	leren.

Eigen zaak 
En	dat	was	het	begin	van	een	carrière	
die	 begon	 bij	 Peek	 en	 Cloppenburg	
in	Utrecht	en	zijn	bekroning	kreeg	in	
2007	met	een	eigen	zaak	 in	De	Bilt,	
in	 de	 voetsporen	 van	 drie	 generaties	
Hehenkamp.	Eind	jaren	60	verander-
de	de	traditionele	herenconfectie	door	
de	opkomst	van	vrijetijdskleding.	Een	
sterker	gemêleerd	assortiment	en	een	
dito	klantenkring	waren	het	gevolg	in	
de	 gehele	 branche.	 Mannen	 van	 alle	
leeftijden	 en	 met	 zeer	 uiteenlopende	

wensen	op	kledinggebied	mag	Harry	
Hehenkamp	 dan	 ook	 dagelijks	 ont-
vangen	En	waar	geen	middenstander	
aan	 ontkomt:	 Het	 is	 hard	 werken;	
zes	 dagen	 iedere	 week	 inclusief	 de	
koopavond.

Creatief met Maatgevoel
‘Het	 mooiste	 is	 het	 contact	 met	 de	
klant	hem	adviseren	en	inschatten	wat	
bij	hem	past.	In	99%	van	de	gevallen	
weet	 ik	 de	 maat	 van	 iemand	 op	 het	
oog	te	bepalen.	De	stelregel	van	mijn	
grootvader	 was	 dat	 je	 nooit	 iemand	
naar	zijn	maat	moet	vragen:	“dat	hoor	
je	 te	zien”	zei	hij	 altijd.	 In	mijn	vak	
kun	 je	de	artikelen	niet	 zonder	meer	
over	 de	 toonbank	 schuiven.	 Het	 is	
passen,	meten,	kiezen	en	overleggen	
met	de	klant.	

Ik	heb	een	creatief	beroep	ontwerpers	
kiezen	 de	 stoffen	 en	 daarna	 wor-
den	de	dessins	ontworpen	maar	daar	
houdt	 het	 niet	 mee	 op.	 om	 een	 ver-
gelijking	te	maken:	een	fabrikant	kan	
de	beste	verfkwasten	en	schilderslin-
nen	leveren	maar	daarmee	heb	je	nog	
geen	schilderij	toch	dan	komt	er	weer	
een	 andere	 discipline	 bij	 kijken	 pas	
als	 een	 klant	 100%	 tevreden	 is	 ben	
ik	het	ook	Hehenkamp	herenmode	is	
zeker	niet	van	gisteren.

Hehenkamp 112 jaar Herenmode
In 1899 begon de overgrootvader van Harry Hehenkamp in Amersfoort een confectiezaak; kledingmagazijn 
heette dat in die dagen. Nu ruim een eeuw later vindt u diezelfde naam boven de zaak aan de Hessenenweg 

194 B ‘Hehenkamp Herenmode. Trotse eigenaar: Ene Hehenkamp, Harry voor zijn klanten en vrienden. 

Ook nu weer, in 1 keer de juiste maat uit het rek.

Hehenkamp 2 eeuwen geleden.

Marijke	 Hilhorst	 vertelde	 dat	 zij	 de	
geschiedenis	 van	 haar	 ouders	 naar	
buiten	 wilde	 brengen	 omdat	 er	 zo	
weinig	wordt	geschreven	over	gewo-
ne	 mensen,	 terwijl	 de	 maatschappij	
zo’n	beetje	draait	op	gewone	mensen.	
Haar	ouders,	vertelde	Hilhorst,	beho-
ren	 tot	 een	 verdwijnende	 generatie.	
Grote,	 katholieke	 gezinnen	 waar	 de	
vader	 hard	 werkte	 en	 waar	 het	 van-
zelfsprekend	 was	 dat	 hij	 daarnaast	
allerlei	 maatschappelijke	 taken	 had.	
Het	 gezin	 draaide	 door	 de	 afwezig-
heid	 van	 vader	 grotendeels	 op	 moe-
ders,	 die	 altijd	 bereid	 waren	 naast	
eigen	kinderen	ook	andere	mensen	te	
helpen	als	dat	nodig	was.	

De	 familieschets	 van	 Hilhorst	 werd	
door	 de	 toehoorders,	 veelal	 leeftijd-
genoten	of	ouder,	herkend,	gezien	de	
instemmende	 reacties.	 Na	 de	 pauze	
gaf	 Marijke	 Hilhorst	 advies	 hoe	 een	
familiegeschiedenis	 te	 beschrijven.	
Op	 de	 vraag	 hoe	 te	 beginnen,	 was	

het	antwoord	 ‘Elk	begin	 is	een	goed	
begin’.	 De	 aanwijzingen	 van	 Hil-
horst	 werden	 zorgvuldig	 door	 een	
groot	 aantal	 aanwezigen	 opgeschre-
ven,	 maar	 dat	 was	 niet	 de	 insteek	

van	 iedereen.	 Zoals	 een	 ontspannen	
ogende	 bezoekster	 het	 verwoordde:	
‘Het	 is	 altijd	 leuk	 zo’n	 avond,	 lek-
ker	 gewoon	 luisteren	 in	 een	 prettige	
omgeving,	met	veel	boeken’.

Elke familie heeft een geheim
door Sylvia van der Laan

Marijke Hilhorst gaf het publiek woensdagavond 16 maart bij boekhandel Bouwman in De Bilt een aanzet 
hoe de eigen familiegeschiedenis op papier te zetten. Zij heeft dit zelf gedaan en het uitgegeven in boekvorm: 

De Vader, de Moeder en de tijd. 

Marijke Hilhorst bij Bouwman Boeken.

ABN AMRO tijdens NL Doet

Leerlingen	spelen	graag	op	een	schoolplein	met	nieuwe	uitdagingen.	Daar-
om	heeft	het	schoolplein	van	de	Jan	Ligthartschool	in	De	Bilt	in	het	kader	
van	NL	Doet.	Door	medewerkers	van	ABN	AMRO	een	face-lift	gekregen.	
Er	 is	 een	hinkelbaan	geschilderd,	 een	 slang,	 cirkels	 en	 andere	 symbolen.	
De	 klussers	 kregen	 als	 bedankje	 een	 Marokkaanse	 high-tea	 aangeboden	
[HvdB].

Dansen van Universele Vrede
De Dansen van Universele Vrede zijn eenvoudige, meditatieve, vreugde-
volle kringdansen die je in contact brengen met je spirituele essentie. De 
deelnemers zingen sacrale teksten en liederen van over de hele wereld 
begeleid door levende muziek. Muzikale of danservaring is niet nodig, het 
gaat om deelname en ervaring. Op 27 maart a.s. staan ze op het programma 
van de Woudkapel in Bilthoven van 14.00 - 17.00 uur.
Na afloop is er een eenvoudige maaltijd. De kosten bedragen 12 tot 15 euro 
naar vermogen. Aanmelden en informatie: Dagmar en Aad Arjuna, tel. 020 
6881448/06 15830720 of e-mail d.aulenkamp@wanadoo.nl. 

Prieel door NL Doet

Op	 vrijdag	 18	 maart	 jl.	 waren	 medewerkers	 van	 firma	 Eikelenboom	 uit	
Lopikerkapel,	cliënten	van	de	Reiger	Reinaerde	en	leerlingen	van	Havo	3a	
van	de	Kees	Boekeschool	bezig	met	de	bouw	van	het	prieel.	Er	werd	binnen	
NL	Doet	eendrachtig	samengewerkt	en	ieder	droeg	letterlijk	een	steentje	bij	
tijdens	het	bestraten	van	het	prieel	[HvdB].	

Lithodora ‘Heavenly Blue’.

Potmaat 15 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Samenleven in Groenekan - Voor jong en oud(er)

door Frank Klok

Een belangrijk aspect van een vitale samenleving is een goede leeftijdsopbouw van de bevolking. 
Voor het woningbestand betekent dat: zowel woningen voor jongeren als voor gezinnen met (jonge en 
oudere) kinderen, senioren en ouderen. Ongetwijfeld een onderwerp dat op de thema-avond Samen-
leven in Groenekan ook aan de orde komt.

Over wat nu de ideale mix is van woningen in een wijk, plan of  buurt zijn de laatste jaren de ideeën 
nogal op de schop gegaan. Werden er vroeger eenvormige wijken gebouwd voor een vrij homogeen 
samengestelde bevolkingsgroep, tegenwoordig zoekt men het meer in diversiteit. Eén van de begrip-
pen die in dit verband regelmatig langskomt is levensloopbestendig bouwen. Dat wil zeggen dat een 
woning geschikt is - of  eenvoudig geschikt te maken is - om bewoond te worden door bewoners uit 
opeenvolgende leeftijdscategorieën. In een levensloopbestendige woning kunnen bewoners ook gedu-
rende meerdere opeenvolgende levensfasen blijven wonen en kan de stap naar een zorginstelling een 
hele tijd worden uitgesteld. 

Gemengd woningbestand
Verder zie je in bouwplannen – tegenwoordig al op blok/gebouwniveau - een ontwikkeling naar een meer 
gemengd woningbestand. Een modern en betrekkelijk kleinschalig voorbeeld daarvan is het bouwplan 
dat SSW, de woningbouwcorporatie in De Bilt, realiseert rond het oude raadhuis van Maartensdijk. 
SSW bouwt daar 42 appartementen, zowel voor starters als voor senioren, enkele ééngezinswoningen 
en een medisch centrum in een deel van het oude raadhuis. 

Ontmoeten
Gemengd bouwen is op zichzelf  nog geen garantie voor het ontstaan van een vitale prettige samen-
leving. Daarvoor moeten bewoners elkaar ook echt ontmoeten. Dat ontmoeten kun je natuurlijk niet 
afdwingen maar wel bevorderen door de ontmoetingsmogelijkheden bewust te optimaliseren. Bijvoor-
beeld door in de plannen gemeenschapsruimten op te nemen. Verder bieden voorzieningen in de buurt 
natuurlijke ontmoetingsmomenten die voor de samenhang van een buurt of  dorp belangrijk zijn. 

Groepswonen
Als het om het faciliteren van ontmoetingen gaat dan zijn de groepswoninginitiatieven, zoals die door 
het hele land zijn gerealiseerd (c.q. hier en daar nog in een opbouwfase verkeren), zeker ook interes-
sant. De hedendaagse initiatieven, b.v. de woongroep Lugtensteyn in Bilthoven, zijn opgebouwd uit vol-
ledig geoutilleerde seniorenappartementen die rond enkele gemeenschapsvoorzieningen zijn gegroe-
peerd. De bewoners menen dat zij hier the best of  two worlds vinden: zowel ruimte voor privacy als 
voor laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden en - mede daardoor – een prettige sociale structuur.

Sociale media
Overigens bieden de moderne sociale media natuurlijk ook zo hun ontmoetingsmogelijkheden. Ook 
die kunnen misschien ingezet worden om ontmoeting- en communicatiearmoede te bestrijden. Wat 
die mogelijkheden zijn en in welke vorm die het beste aangeboden en geïntegreerd kunnen wordt in 
diverse pilotprojecten, o.a. in De Bilt, uitgezocht. Met die ervaringen kan Samenleven in Groenekan 
dan zijn voordeel doen.

Groenekan
Groenekan telt een kleine 2000 inwoners, de woningprijzen zijn relatief  hoog en het dorp zit qua nieuw-
bouwmogelijkheden behoorlijk op slot. Dat betekent dat de mogelijkheden om het woningbestand aan 
te passen, aan met name de behoeften van starters en ouderen, beperkt zijn. Het zal veel maatwerk, 
creativiteit en out of  the box denken vergen om daar toch oplossingen voor te bedenken. Misschien dat 
de thema-avond Samenleven in Groenekan, op maandag 28 maart in Dorpshuis De Groene Daan voor 
jong en oud(er) daar een nuttige bijdrage aan kan leveren. 

Zie voor meer informatie;
www.dorpsraadgroenekan.nl
www.ssw.nl
http://home.kpn.nl/bouws066/lugtensteyn/

Artist impression van het SSW-plan rond het oude Raadhuis van Maartensdijk.

Inzending schrijfwedstrijd verlengd

De inzendingstermijn voor de schrijfwedstrijd op het Dorps-
plein wordt verlengd naar 1 mei 2011. We zijn op zoek naar 
nieuwe columnisten en bieden graag een podium voor wis-
selende schrijvers. De winnaar krijgt een boekenbon van 100 
euro.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun column gepubli-
ceerd wordt op het Dorpsplein, ook als ze geen boekenbon 
in de wacht slepen. Uiteraard mogen ze zichzelf  in een paar 
regels voorstellen en bijvoorbeeld ook hun lokale bedrijf  en/of  
website vermelden. Bijdragen moeten voor 1 april opgestuurd 
worden naar info@dorpspleingroenekan.nl onder vermelding 
van het woord ‘column’. 

De jury bestaat uit: Petra Cremers, Wilma van der Laan, Arne 
Rozendaal en Irene Westeneng.

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

Bericht Dorpsberaad Westbroek

Diverse signalen en initiatieven bereikten het Dorpsberaad 
Westbroek inzake de compensatie voor de onteigende gronden 
in het kader van de herindeling Noorderpark. Particulieren kun-
nen tot begin april bezwaar maken bij het secretariaat van de 
Landinrichtingscommissie. Dat kan zelfstandig, echter er kan 
ook aangesloten worden bij collectieve initiatieven.

Advocate Mw. van Kooten uit Utrecht is specialiste in Agrarisch 
recht en is geraadpleegd door initiatiefnemers Joost Bontan 
(06-15036156) en Marc Peeters (06-33730949). U kunt hen 
telefonisch benaderen om een inhoudelijk bezwaar op te stel-
len voor uw eigen situatie.

U kunt ook contact opnemen met beëdigd taxateur Dhr. Broere 
van Broere Makelaar en Taxateur o.g. te Soest. Ook hij is 
bereid u te adviseren bij uw bezwaarschrift en werkt op basis 
van ‘no cure, no pay’. U kunt hem telefonisch bereiken op  
035-6037878.

Open huis Steinerschool 
en KC Weltevreden 

Op	 zaterdagochtend	 26	 maart	 houden	 de	 Rudolf	 Steinerschool	 en	 het	 in	
hetzelfde	 pand	 gevestigde	 kindercentrum	Weltevreden	 open	 huis.	U	 kunt	
tussen	10.00	en	12.30	uur	binnenlopen.	

In	de	 school	zijn	 schriften,	 tekeningen	en	ander	werk	van	 leerlingen	 ten-
toongesteld.	 U	 kunt	 een	 kijkje	 nemen	 in	 de	 klassen,	 waar	 kinderen	 aan	
het	werk	zijn.	Zo	 is	groep	vijf	bezig	met	muziek	en	groep	zeven	aan	het	
rekenen.	Leerkrachten	geven	informatie	over	het	onderwijs	van	de	school,	
waarbij	 ‘leren	 met	 hoofd,	 hart	 en	 handen’	 centraal	 staat.	 Bij	 het	 kinder-
centrum	 informeren	 de	 medewerkers	 u	 graag	 over	 het	 kinderdagverblijf,	
de	 peuterspeelzaal	 en	 de	 buitenschoolse	 opvang.	 Meer	 informatie:	 www.
steinerschool.nl	www.kcweltevreden.nl	.

5 Daagse KBO Reis
	
De	Katholieke	Bond	voor	Ouderen	(KBO)	organiseert	van	13	t/m	17	juni	
a.s.	een	vijfdaagse	reis	naar	Friesland	met	diverse	activiteiten.	De	start	en	
terugkomst	 zijn	 in	De	Bilt	 en	de	 reis	 gaat	 per	 touringcar	naar	 het	Friese	
Gaasterland,	 waar	 een	 hotel	 met	 rookvrije	 1-	 en	 2-persoonskamers	 kun-
nen	worden	besproken.	De	kamers	hebben	een	eigen	toilet,	kleuren	tv	en	
telefoon.	

Er	is	een	uitgebreid	ontbijtbuffet	van	08.00	tot	10.00	uur	en	er	zijn	moge-
lijkheden	voor	een	lunchbuffet.	In	het	schema	staan	drie	middagtochten	per	
touringcar	incl.	het	bezoeken	van	twee	musea	en	een	boottocht.	Het	diner	
kan	 worden	 geserveerd	 of	 in	 buffetvorm	 met	 consumptie	 worden	 genut-
tigd.	Er	zijn	vier	avondprogramma's	 :	bingo,	volksdansgroep,	bowling	en	
een	 diavoorstelling.	 Gehele	 dag	 koffie/thee/cacao	 naar	 behoefte.	 Kamers	
worden	 dagelijks	 schoongemaakt	 en	 voorzien	 van	 schone	 handdoeken.	
Inlichtingen	en	aanmelding	via	06	36044271.



Om de fraaie maar kwetsbare wer-
ken voor de komende generaties te 
behouden, moeten de schilderijen in 
goede klimatologische omstandighe-
den worden bewaard. In de gemeente 
De Bilt zijn geen goede mogelijk-
heden voor handen om de werken 
permanent te tonen of op te slaan. 
Het Museum Hilversum is toegerust 
en bereid om de werken onder ide-
ale omstandigheden te bewaren. De 
schilderijen blijven eigendom van de 
gemeente De Bilt en kunnen op afroep 
worden opgenomen in gemeentelijke 
exposities. Ieder die dat wenst kan 
de schilderstukken daar onder goede 
omstandigheden bestuderen. 

Digitaal
Het College zegt nog na te zullen 
gaan of het museum de werken ook 
kan opnemen in de digitale weergave 
op zijn website. Het Museum kan 
de schilderijen gebruiken voor acti-
viteiten waarbij kunstenaars uit de 
regio worden belicht, zoals onlangs 
de tentoonstelling 'Gooise Vrouwen' 
waarvoor ook twee schilderijen uit 
onze gemeentelijke collectie beschik-
baar werden gesteld.
De afdeling Communicatie van De 
Bilt antwoordt ons desgevraagd: ‘Er 
is een collegebesluit genomen om 
de werken in bruikleen te geven aan 
het Museum Hilversum. Het besluit 

is nog niet uitgevoerd. De bruikleen-
overeenkomsten moeten nog worden 
getekend, er vindt een opname plaats 
door een deskundige van de staat 
waarin de werken zich bevinden en 
het transport moet nog worden gere-
geld. De gemeente beschikt over 22 
werken van Adri Pieck. Hieronder 
ook tekeningen en ontwerpen. Een 
enkel werk hangt permanent in het 
gemeentehuis. De tekeningen en ont-
werpen bevinden zich in het Streek-
archief. Twee werken zijn enige jaren 

geleden in bruikleen gegeven aan 
Museum Flehite in Amersfoort omdat 
deze op karton zijn geschilderd en 
daardoor bijzonder kwetsbaar zijn. 
Flehite was in staat en bereid om deze 
bijzondere werken goed te conserve-
ren en goed te bewaren’.

Depot
Er zullen tien werken in bruikleen 
worden gegeven aan het Museum 
Hilversum. In het gemeentehuis zal 
een plaats worden gemaakt waar wer-
ken die normaal in een depot zijn 
opgeslagen, tijdelijk kunnen worden 
opgehangen. Dat kan betekenen, 
dat werken op de (uitleen-)lijst niet 
alleen op speciale exposities maar 
gedurende bijvoorbeeld een jaar te 
bewonderen zijn in het gemeentehuis. 
De schilderijen zijn nu opgeslagen 
in één van de kelderruimten onder 
Jagtlust. Voor wat betreft tempera-
tuur, luchtvochtigheid en stof zijn de 
condities in deze ruimte minder goed 
ingesteld op het langdurig bewaren 
van schilderijen dan een depot van 
een museum waarin een constante 
temperatuur en luchtvochtigheid wor-
den gehandhaafd. Deze mogelijkheid 
heeft de gemeente niet. Daarom is het 
college blij met het aanbod van het 
Museum Hilversum om deze voor 
de gemeente en de regio belangrijke 
werken in bruikleen te nemen.
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Schilderijen Adri Pieck in bruikleen 
aan Museum Hilversum

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt is eigenaar van een aantal werken van Adri Pieck (1894-1982) uit Hollandsche Rading. 
De schilderijen hebben vooral het landschap en gebouwen in de voormalige gemeente Maartensdijk 

als onderwerp. Ook is een serie schilderijen in bezit waarop raadsleden van de 
voormalige gemeente Maartensdijk in vergadering zijn afgebeeld. 

De Wiltzangk tijdens NL Doet

De Wiltzangk is een modern herstellingsoord gelegen aan de Mozartlaan 
in Bilthoven. Het oord biedt comfort, een gezellige sfeer, een goede ver-
zorging, verpleegkundige zorg, (dieet-)keuken en deskundige begeleiding. 
Op zaterdag 19 maart is er met een flink aantal (eigen) vrijwilligers in het 
kader van NL Doet flink in de tuin gewerkt. Dankzij de bijdrage van het 
Oranjefonds zijn er nieuwe planten en plantenbakken geplaatst. [HvdB]

Biltse schrijvers

Schrijvers, fotografen (van Fotoclub Bilthoven e.o.) en organisatoren (van 
Bibliotheek De Bilt) poseren op dinsdag 15 maart jl. bij de Kick off van 
de fototentoonstelling ‘Biltse Schrijvers’ in Bibliotheek Bilthoven waar 29 
Biltse schrijvers een gezicht krijgen. 
Boven v.l.n.r. Sijt de Bie (fotograaf), Otto Tissing, Anne Doedens, Katinka 
Hofstede van Beek, Dolores Thijs, Karel Beesemer, Petra Cremers en Nat-
halie v.d. Poel (fotograaf). Onder v.l.n.r. Carla Heerschop (Bibliotheek), 
Miranda van Beek (Bibliotheek), Yvon Müller (fotograaf), Cora de Vos, 
Erik Noordijk, Dorien Quik, Bernard Schut en Piet van Trigt (fotograaf). 
[HvdB]

Vooral Petra heeft de afgelopen twee 
jaar veel uren gestoken in de ontwik-
keling van het Dorpsplein, omdat ze 
die werkzaamheden nu eenmaal goed 
kon combineren met haar activiteiten 
als freelance auteur en schrijfdocent. 
Arne Rozendaal, die werkzaam is als 
webeditor bij de Triodos Bank, had 
vooral een belangrijk aandeel in de 
technische uitwerking  en ontwikke-
ling van het Dorpsplein. 

Inmiddels trekt het project steeds 
meer aandacht. ‘Er is zelfs een aan-
vraag om een tweede Dorpsplein te 
creëren,’ zegt Arne Rozendaal, ‘en 
daar zijn we uiteraard blij mee. De 
gemeente De Bilt heeft ons de start-
subsidie gegeven voor de bouw van 
het dorpsplein in het kader van het 
wijk- en dorpsgericht werken. Wij 
hebben toen al aangegeven dat we 
beschikbaar zijn als andere groe-

pen ons voorbeeld willen volgen. 
Belangstellenden kunnen dan ook 
een mailtje sturen naar info@dorps-
pleingroenekan.nl, dan nemen wij zo 
snel mogelijk contact op.’

Dorpsagenda en prikbord
‘En het aantal gebruikers groeit,’ vult 
Petra aan. ‘Naast Theater in ’t Groen 
heeft Dorpsplaats Groenekan nu ook 
een eigen plek op het Dorpsplein. 
Zelf vind ik dit een goede ontwik-
keling. Vroeger had je in de meeste 
dorpen een echte kern met winkeltjes 
en bedrijfjes. Je hoefde maar naar het 
dorpsplein te gaan om de bakker te 
vinden, de kruidenier. 

Nu heb je internet waar veel organi-
saties en bedrijven hun eigen web-
site hebben. Prima als je een grote 
organisatie bent die weet hoe je zo’n 
website moet promoten.  Maar voor 
kleine clubs en lokale initiatieven is 
een plek op een digitaal dorpsplein 
veel handiger. Uiteraard moet de 
website dan wel bezoekers trekken. 
Vandaar dat we bezig zijn met een 
dorpsagenda, een digitaal prikbord en 
een twitteraccount.’

Kern met Pit
Groenekan heeft inmiddels een goede 
reputatie bij de jury van Kern met 
Pit, de leefbaarheidswedstrijd van 
de Nederlandse Heidemaatschappij. 
Recent vielen Theater in ’t Groen 
en de JOP Groenekan al in de prij-
zen en wat langer geleden Stichting 
Het Groenekans Landschap. In 2009 
veroverde het theater zelfs de hoofd-
trofee met de eerste productie Een 
Midzomernachtsdroom. Zowel Petra 
als Arne zijn vanaf de start betrokken 
bij Theater in ’t Groen, Petra voor de 
pr en Arne als acteur. ‘Er ligt zeker 
een link met Theater in ’t Groen,’ 
zegt Petra. 

‘Tijdens de eerste productie kwamen 
Arne en ik op het idee voor een 
digitaal dorpsplein. Je kunt dan ook 
zeggen dat Timon Blok, de artistiek 
leider van Theater in ’t Groen, het 
een en ander in gang heeft gezet. Hij 
kwam met het idee voor een com-
munity-art-project waar Theater in ’t 
Groen het gevolg van is. Dorpsplein 
Groenekan is ook een community-
project, bedoeld om de leefbaarheid 
binnen het dorp te versterken, maar 
breder qua doelstelling. En nu komt 
de Dorpsraad met SamenLeven in 
Groenekan; een plek voor jong en 
oud(er), een nieuw initiatief dat wij 
als Dorpsplein van harte aanbevelen.’

Dorpsplein Groenekan 
prijswinnaar bij Kern met Pit

‘We zijn erg blij met het geldbedrag van 1000 euro dat we bij Kern met Pit hebben gewonnen,’ zeggen Petra 
Cremers en Arne Rozendaal, de initiatiefnemers en beheerders van Dorpsplein Groenekan. ‘We zijn voortdu-

rend bezig om het digitale dorpsplein te verbeteren en dan heb je natuurlijk financiële middelen nodig.’

Klassiek kamermuziekconcert
Op zondag 27 maart 2011, om 15.30 uur, vindt in Schutsmantel, Gregoriu-
slaan 35 te Bilthoven een klassiek kamermuziekconcert plaats dat in nauwe 
samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 
Het ensemble Esther Kuiper (mezzosopraan) en Froukje Degenaar (piano) 
zal een gevarieerd klassiek programma brengen. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze.
Meer informatie over SMIH, haar musici en de volledige concertagenda 
vindt u op www.stichtingmuziekinhuis.nl of www.smih.nl. 

KNMH-directeur Frank van Bussel interviewt Petra Cremers en Arne 
Rozendaal bij de uitreiking van Kern met Pit 2011.

‘Het oude gemeentehuis in de avond-
zon’ is één van de schilderijen, die 
straks in het Museum Hilversum is te 
bewonderen.



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

Makelaardij Bilthoven

Vraagprijs: € 309.000,- k.k.

Geertgen tot Sint Janslaan 13 te Bilthoven

Goed onderhouden eengezinswoning met 

ruime moderne woonkeuken ca. 25m2, 

3 slaapkamers, inpandige garage gelegen 

in kindvr. omgeving. Woonopp. ca. 127m2.

Vraagprijs: € 114.000,- k.k.

Hobbemalaan 24-D6 te Bilthoven

Ruim 3-kamer appartement (woonopp. ca. 

94m2) met zonnig balkon op fraaie locatie 

in Bilthoven-Noord, 2 slaapkamers. 

Op 5 minuten van het centrum.

Vraagprijs: € 729.000,- k.k.

Gezichtslaan 7 te Bilthoven

Volledig gerenoveerde half vrijstaande 

villa, diepe achtertuin, veel leefruimte 

op b.g.g., 3 slaapkamers. Woonopp. ca. 

125m2. Perceelopp. 550m2. Instapklaar!

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

Nassaustraat 6D te Utrecht

Smaakvol luxe afgewerkt 3-kamer appar-

tement met zonnig balkon, luxe keuken & 

badkamer, 2 slaapkamers. Woonopp. 

ca. 60m2. Servicekosten € 100,- p.m.

Vraagprijs: € 45.000,- k.k.

Hobbemalaan 24-C28 te Bilthoven

Goed onderhouden 2-kamer apparte-

ment (woonopp. ca. 65m2), ruim balkon 

met fraai uitzicht, 2 slaapkamers eenv. 

badkamer en keuken. 

Vraagprijs: € 629.000,- k.k.

Gaailaan 6 te Bilthoven

Ruime gezinsvilla met veel leefruimte, 

tuin op het zuiden, woonoppervlakte ca. 

156m2. Woonkamer ca. 48m2, 4 slaapka-

mers en 2 badkamers.

Lid Vastgoedpro

Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

De Hooghlaan 2-B34 te Bilthoven

Ruim goed onderh. 3-kamer appartement 

met veel lichtinval, woonopp. ca. 95m2, 

2 balkons, 2 slaapkamers en moderne keu-

ken en badkamer. Op 5 min. van centrum.

Kijk op MakelaardijBilthoven.nl of bel 030-225 0265

Eindelijk Voorjaar!

Makelaardij BilthovenMakelaardij Bilthoven

Open Huizen Dag: 26 maart 2
011Open Huizen Dag: 26 maart 2
011 Bij aankoop van uw woning 

vóór 1 juni a.s. ontvangt u 
een Intratuin  
Cadeaukaart 
t.w.v. €250,-!

WT3 Makelaardij BilthovenVierklank Adv voorjaarsactie 271x195.indd   1 07-03-2011   16:37:26

Vraagprijs: € 45.000,- k.k.

Hobbemalaan 24-C28 te Bilthoven

Goed onderhouden 2-kamer apparte-

ment (woonopp. ca. 65m2), ruim balkon 

met fraai uitzicht, 1 slaapkamer, eenv.  

badkamer en keuken.

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 

TOT 

MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen 
met het vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste 
kansen geld te verdienen is een krantenwijk. 
Naast hard werken ben je ook slim bezig. Als 
krantenbezorger ben je een soort van eigen 
baas. Werk je hard is je uurloon hoog en 
verdien je in korte tijd veel meer dan bij 
welke werkgever ook. 

Wij zoeken nog een bezorger voor:

Bilthoven

-  Clara Peeterslaan,  

Jan Gossaertlaan,  

Joos van Clevelaan,  

Cornelia de Rijcklaan

Enig idee?
Waar u het beste naar toe kan voor:

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

Voor al uw print & drukwerk

Onze professionele 
apparatuur levert 
dagelijks topkwaliteit
Onze mensen behandelen 
uw werk met zorg



Peuterspeelzaal ‘t Bruggetje is 36 jaar 
geleden opgestart in het Wilhelmina-
gebouw aan de Dorpsweg in Maar-
tensdijk waar nu het Sojosgebouw 
staat. De naam van de peuterspeelzaal 
verwijst naar dat bruggetje tussen 

het Sojosterrein en de Dorpsweg. 
Van het Wilhelminagebouw zijn ze 
vervolgens verhuisd naar de oude 
kleuterschool van de School met de 
Bijbel aan de Fazantlaan. Sinds 1985 
gebruiken ze twee lokalen binnen 

het scholencomplex aan de Nachte-
gaallaan. Peuterspeelzaal ’t Bruggetje 
maakt onderdeel uit van de Stichting 
Peuterspeelzalen De Bilt.

Kindermarkt thema: de boerderij
De peuters op de peuterspeelzaal hou-
den zich de laatste tijd bezig met het 
thema de boerderij. Er worden ook 
werkjes gemaakt die hierbij aanslui-
ten. 
Tijdens de Kindermarkt zal e.e.a. 
zichtbaar worden. Om zich nog beter 
te kunnen inleven in het thema heb-
ben de peuters een bezoek gebracht 
aan de Zorgboerderij Nieuw Touten-
burg aan de Dorpsweg in Maartens-
dijk. Eigenaar Wouter van Oostrum 
nam ruim de tijd om zijn bedrijf en de 
dieren te laten zien. 

De twee pony’s waren speciaal naar 
voren gehaald zodat de peuters ze 
konden aaien, de pasgeboren kalfjes 
en de grote koeien konden bewonderd 
worden en tot grote vreugde mochten 
de peuters helpen om de twee pasge-
boren lammetjes een flesje te geven. 
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De landelijke Dag van de Leerplicht 
vond dit jaar voor de achtste keer 
plaats. Het Ministerie van Onder-
wijs en brancheorganisatie Ingrado, 
ondersteunen gemeenten en scholen 
in het hele land bij de organisatie van 
lokale acties en activiteiten. 

Tijdens de Dag van de Leerplicht 
staan leerlingen, ouders en leerkrach-
ten stil bij het feit dat kinderen in 
Nederland het recht hebben om zich 
te ontwikkelen en een diploma te 
halen. Want naar school gaan is niet 
alleen een plicht, maar zeker ook een 
recht. Om ouders en scholen hiervan 

bewust te maken, wordt er op de Dag 
van de Leerplicht in vele gemeenten 
actie gevoerd. 

Op tijd en compleet
Dat gebeurt ook in de gemeente De 
Bilt. Het thema `op tijd komen’, keert 
dagelijks terug. Een smoesje bij het 
te laat komen is zo bedacht, maar de 
laatkomer is zich vaak niet bewust 
van de gevolgen die het te laat komen 
voor anderen heeft. De hele klas 
moet wachten en dat is storend voor 
de docenten en leerlingen die wél 
elke dag op tijd willen beginnen. De 
school wijst de leerling op zijn ver-

antwoordelijkheid door laat komen 
te bestraffen. Met de ludieke Klas-
senbattle wil het Groenhorstcollege 
Maartensdijk het belang van op tijd 
komen aantonen. Alle klassen van de 
onderbouw strijden voor de overwin-
ning door stipt op tijd en compleet 
aanwezig te zijn. 

Spannend
Vanaf 8.00 uur wachten in de docen-
tenkamer de beide leerplichtambte-
naren van de gemeente, de dames 
Petty Goossens en Marym Azougagh, 
samen met mevrouw Anneke Voor-
horst die de absentenadministratie 

bijhoudt, op de komende gebeurte-
nis. Docenten arriveren. De centrale 
ruimte stroomt langzaam vol met 
leerlingen. Docenten zetten de klas-
deuren open. Het gilgehalte is hoog. 
Het is best wel even spannend. Om 
8.25 uur gaat de bel en stormt een 
menigte met veel geluid de klassen in. 

Klas 1 C wint de battle. De  leerlingen 
juichen. De docent Nederlands van 
Veelen en de coördinator van de klas-
sen 1C en 2C van der Horst, stralen. 
Wethouder Mittendorff spreekt de 
klas toe en snijdt de heerlijke taart 
aan voor iedereen. De battle is ten 
einde. De buit is binnen.

De dag van de Leerplicht
Klassenbattle op Groenhorstcollege Maartensdijk. 

door Kees Pijpers

Donderdag 17 maart was het De Dag van de Leerplicht. In de regio Zuidoost Utrecht stond het thema `op 
tijd komen’ centraal. In de gemeente De Bilt werd in dit kader een Klassenbattle georganiseerd op het 

Groenhorstcollege Maartensdijk. 

De klas en de bezoekers.

Kindermarkt peuterspeelzaal ’t Bruggetje
door Marijke Drieenhuizen 

Peuterspeelzaal ’t Bruggetje in Maartensdijk organiseert op zaterdag 2 april 2011 van 10.00 tot 13.00 
uur weer haar jaarlijkse Kindermarkt. Op zaterdag 26 maart 2011 is er van 10.00 tot 12.00 uur een extra 

inzamelingsmoment voor het inleveren van overtollig speelgoed en kinderkleding dat verkocht kan worden. 
Ook tijdens de openingstijden van de peuterspeelzaal kunnen spullen worden ingeleverd. 

Shanna Zwenger en Lisette van de Pol hielpen de peuters van peuterspeelzaal 
’t Bruggetje om de twee pasgeboren lammetjes een flesje te geven.

‘De schilderijententoonstelling’ op de  
Biltse Muziekschool 

Op zaterdag 26 maart vindt er in de Biltse Muziekschool een bijzonder samenwerkingsproject plaats 
tussen cursisten en docenten van de Werkschuit de Bilt/Zeist en de Biltse muziekschool. In oktober vorig 

jaar zijn deze 2 instellingen gefuseerd onder de naam Kunstenhuis de Bilt/Zeist en naar aanleiding daarvan 
is een project rond ‘De Schilderijententoonstelling’ bedacht. 

Enthousiaste bakkersleerlingen
Op de van Dijckschool (Bilthoven) hebben alle kleuters bijna 4 weken aan 
‘de bakker’ gewerkt. Wat gebeurt er allemaal voordat er een boterham, 
krentenbol of lekker broodje op je bord ligt. Zij leerden alles over graan 
malen, meel soorten , gist, beslag, deeg enz.
De kleuters gingen koekjesdeeg maken en koekjes bakken, cakebeslag 
maken en cake bakken. Als afsluiting van dit geslaagde project mochten zij 
bij Bakker Bos in Maartensdijk komen. Daar mochten ze de hele bakkerij 
zien; ze mochten een kijkje nemen bij de rijskast, de ovens en de deeg-
machine. En ze leerden zelf broodjes kneden, rollen en vlechten met een 
smakelijk resultaat.  (Yvonne Pennings)

Dit muziekstuk schreef de Russische 
componist Modeste Moessorgski in 
1874 naar aanleiding van een bezoek 
aan een expositie. Op 26 maart zullen 
de verschillende delen van deze com-
positie worden vertolkt door middel 
van live muziek, dans of beeldende 
werken 2D en 3D. 
Het publiek wordt om 15.45 uur ont-
vangen in de grote zaal ‘De Bunte’ 

van de Biltse muziekschool aan de 
Henrica van Erpweg 2 te De Bilt. 
Vanaf 16. 00 zal stafdocent Martin 
de Boer via een lopende voorstelling 
de aanwezigen begeleiden langs de 
lokalen en de delen toelichten. 

Op het programma staan onder andere 
optredens van verschillende ensem-
bles van de Biltse Muziekschool. 

De Werkschuit ondersteunt met o.a. 
moderne en klassieke dans, musi-
cal, schilderijen en keramiek gemaakt 
door cursisten van jong en oud. 

Reserveren voor ‘de Schilderijenten-
toonstelling’ is niet nodig en de toe-
gang is gratis. Voor meer informatie 
kijkt u op de website www.werk-
schuit.nl of belt u met 030 6958393. 

Violenactie Patioschool 
geslaagd!

Zaterdag 12 maart stond de vrachtwagen met 1150 bakken violen op het 
plein van Patioschool De Kleine Prins. Binnen een half uur waren de violen 
uitgeladen. Daarna kwamen de ouders de door hun kinderen verkochte violen 
ophalen om ze vervolgens bij de ‘klanten’ af te leveren. De opbrengst van de 
violenactie dit jaar is 3.700 euro. Dat is meer dan vorige jaren. Daarvan gaat 
2000 euro naar het Ronald Mc Donald-huis. De rest van het geld zal besteed 
worden aan buitenspeelgoed voor de kinderen. (Corry de Rooij)

Aan het einde van dit leerzame uitstapje mocht ieder kind zijn eigen warme 
broodjes mee naar huis nemen.

De violenactie van Patioschool De Kleine Prins was een succes.



FC Weesp en FC De Bilt 
samen op de wip

Ze zullen het niet hebben afgesproken, de spelers van Weesp en De Bilt:  
samen op de wip. Maar in de eerste helft gingen de gasten hoog de lucht 
in met de thuisploegbenen naar de grond. En in de tweede helft zetten de 

spelers van Weesp flink af, gingen omhoog en De Bilt daalde navenant. Het 
leek alsof de ploegen communicerende vaten waren. Wat hier stijgt gaat 

daar omlaag en omgekeerd.

De Bilt was in de eerste helft heer en meester en de 2-0 voorsprong bij rust was 
alleszins verdiend. Invaller-doelman Pascal Verheul had niets noemenswaardigs 
te verwerken gehad. Na een half uur liep Radboud Koopmans goed door op een 
diepgespeelde bal van Daan Musters en schoot hoog in: 0-1. En 4 minuten later 
kopte een verdediger, op de huid gezeten door Laurens Jagt en mogelijk wat mis-
leid door de wind, net onder de lat van zijn eigen doel: 0-2.

Weesp zette na rust meteen flink af. In de eerste minuut al was het raak. Een te vrij 
gelaten speler kon van nogal dichtbij inschieten. Pascal kreeg zijn hand nog wel 
tegen de bal, maar kon een treffer niet voorkomen: 1-2. Deze stand gaf de Wees-
penaren zichtbaar nog meer moed en ze zetten de De Bilt verdediging behoorlijk 
onder druk. Toch schiepen ze tot de extra tijd nauwelijks of geen kansen. De De 
Bilt defensie was weer solide. Gek genoeg waren er in de tweede helft juist meer 
kansen voor de gasten dan in de eerste toen ze zo dominant waren. Weesp was 
zo gericht op de aanval dat de verdedigers wel eens vergaten wat ze achterlieten 
als ze druk naar voren zetten. Na een goed uur plukte de Weesper-keeper stijlvol 
een kopbal uit de kruising. In de 75ste en 80ste minuut moest hij een 1 tegen 1 
situatie oplossen. In beide gevallen deed hij dat zo goed dat De Bilt niet scoorde.

Maar toen de extra tijd die bijna 8 minuten bleek te bedragen. Eerst kwam De Bilt 
nog goed weg toen een aanval over links eindigde met een schot dat de bal nipt 
voorlangs het doel van Pascal deed rollen. Bij een hoekschop was het wel raak. 
Zonder dat iemand de bal nog aanraakte zeilde die, waarschijnlijk geholpen door 
de wind, net onder de lat in de uiterste hoek: 2-2. De wip kwam met deze 2-2 tot 
stilstand. Zoals het redelijkerwijze ook hoort.
Volgende wedstrijden zondag 27 maart: FC De Bilt - SO Soest, 14.00 uur.
	 Luc	Hermie	(FC	De	Bilt)

Eerste wedstrijd
 twirlers Gymma 

Zondag 20 maart zijn de twirlers van Gymma voor 
hun eerste wedstrijd dit seizoen op bezoek geweest 
in Utrecht. Laura Floor behaalde een mooie zilve-
ren medaille. Als tweede ging Wendy Roodenburg 
de vloer op. Zij werd beloond met promotie naar 
een hogere klasse. Anouk de Graaf kreeg ook een 
zilveren medaille.
Interesse in twirling? Iedere woensdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur wordt er in de theaterzaal van 
De Vierstee geoefend.

Ook TZ B3 werd kam-
pioen: Op de foto Mar-
tijn Boom, Timo Hosper, 
Roy v/d Hazel, Sander 
v/d Weerd, Hilke Hoen-
derdaal, Myrte Kooi, 
Marije Hartman, Rianne 
van Barneveld en coach 
Astrid v Kouterik. Trai-
ners: Henny de Rooij en 
Oscar Enschedé staan 
niet op de foto.

Tweemaal Zes B3 kampioen

Tweemaal Zes B2 
kampioen

Op deze kampioensfoto van Tweemaal Zes B2 staan 
v.l.n.r. en boven naar beneden: Rob Koenderman, 
Maik van Kouterik (trainer/coach), Kirsten Bos, Carly 
Velthuis, Marije Alkema, Marijn Thijs, Milan Blau-
wendraat, Erik de Wilde, Kelly Scherrenberg, Ruud 
Oostveen (trainer/coach), Tom Hoppenbrouwer, Luuk 
van Voorst, Christel van Dam.

U bent van harte welkom bij de 
NVM makelaars  in uw regio

OPEN HUIS

26 MAART
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Nordic	Walking	Bilthoven	(NoWiBi)	
werd	 opgericht	 door	 Bart	 Veldhuis	
van	het	Centrum	voor	Gezondheid	&	
Beweging	Bilthoven	en	Ger	Kerkho-
ven	van	Pole	To	Pole	Nordic	Health	
Fitness.	 Kerkhoven,	 die	 tegenwoor-
dig	alle	groepen	begeleidt,	is	zelfstan-
dig	 sportinstructeur,	 ingenieur	 meet-	
en	 regeltechniek	 en	 mediaregisseur.	
Hij	studeerde	natuurkunde	en	weten-
schapsfilosofie	 aan	 de	 Universiteit	
van	 Amsterdam.	 Zijn	 gezondheids-
toestand	 van	 enkele	 jaren	 geleden	
was	 de	 reden	 dat	 hij	 met	 Nordic	
Walking	 in	 contact	 kwam.	 ‘Ik	 kom	
uit	 het	 bedrijfsleven	 en	 de	 weten-
schap.	 Daarnaast	 was	 ik	 begeleider	
van	 groepen	 die	 deelnamen	 aan	 de	
bergsportkampen	van	de	Nederlandse	
Alpine	Vereniging.	Om	als	laaglander	
in	 de	 bergen	 mee	 te	 kunnen,	 moet	
je	 veel	 hardlopen,	 fietsen	 en	 zwem-
men.	Op	 een	gegeven	moment	 hield	
dat	 begeleiderswerk	 op,	 omdat	 ik	
me	 te	 veel	 liet	 opslokken	 door	 mijn	
werk.	 Ik	beet	me	van	de	ene	klus	 in	
de	andere	en	kwam	twintig	kilo	aan.’	

Kennissen	 uit	 de	 medische	 wereld	
waarschuwden	hem.	‘Ze	zeiden:	“Als	
je	vijfenvijftig	wil	worden,	moet	je	je	
leven	 gaan	 veranderen.’	 Kerkhoven	
schreef	 zich	 in	 voor	 een	 klinische	
studie	 waarbij	 nieuwe	 medicijnen	
werden	uitgeprobeerd.	 ‘Ik	 onderging	
een	uitgebreide	medische	keuring.	Ik	
bleek	een	veel	te	hoog	cholesterol-	en	
bloedsuikergehalte	te	hebben,	dus	een	
verhoogde	kans	op	hart-	en	vaatziek-
ten	en	diabetes	mellitus	type	2.’	

Instructeurscursus
Kerkhoven	 woont	 in	 De	 Leijen	 en	
kwam	 in	 die	 periode	 fysiotherapeut	
Bart	 Veldhuis	 tegen.	 ‘Hij	 wilde	 zijn	
praktijk	oppimpen	met	een	campagne	
en	 had	 wel	 eens	 iets	 gelezen	 over	
wandelen	 met	 stokken.	 Eerst	 leek	
het	 me	 niets,	 maar	 toen	 ik	 het	 had	
opgezocht	op	het	internet,	vond	ik	het	
toch	wel	interessant.	Ik	ging	een	keer	
met	Bart	en	een	paar	van	zijn	patiën-
ten	 mee	 met	 stokken	 van	 de	 Xenos,	
die	 achteraf	 veel	 te	 zwaar	 bleken	 te	
zijn,	om	het	te	proberen.’	Kerkhoven	

raakte	 enthousiast.	 ‘Ik	 merkte	 zo’n	
grote	 verbetering	 van	 mijn	 conditie	
en	 welbevinden,	 dat	 ik	 besloot	 dat	
ik	 dit	 met	 anderen	 wilde	 delen.	 Ik	
wilde	 het	 goed	 aanpakken	 en	 stelde	
Bart	voor	om	de	beste	cursus	te	doen	
die	 er	 op	 dat	 moment	 was.’	 Nordic	
Walking	bleek	meer	in	te	houden	dan	
hij	 had	 gedacht:	 ‘Als	 je	 de	 vruchten	
van	de	techniek	wil	plukken,	moet	je	
een	 cursus	volgen.	Anders	kan	 je	de	
boel	 verknoeien.’	 In	 2006	behaalden	
zij	 het	 diploma	 voor	 INWA	 Nordic	
Walking	 instructeur.	 ‘In	 april	 2006	
zijn	 we	 officieel	 gestart	 met	 Nordic	
Walking	Bilthoven.’

Doelgroepen
Bij	 Nordic	 Walking	 Bilthoven	 trai-
nen	 inmiddels	 wekelijks	 ongeveer	
honderddertig	 personen,	 de	 jongste	
achttien	 jaar	 oud	 en	 de	 oudste	 in	 de	
tachtig,	 op	 hun	 eigen	 niveau	 in	 acht	
groepen.	‘Ik	werk	via	een	knipkaart-
systeem’,	 aldus	 Kerkhoven.	 ‘Wie	
een	 keer	 niet	 mee	 kan,	 betaalt	 niet.’	
De	 wandelingen	 gaan	 het	 hele	 jaar	

door,	behalve	bij	zware	storm	of	ijzel.	
‘Mijn	werkgebied	strekt	zich	uit	 tus-
sen	de	Blaricumerheide	en	de	Blauwe	
Kamer	 in	 Rhenen’,	 deelt	 Kerkhoven	
mee.	‘Onderweg	vertel	 ik	de	deelne-
mers	 over	 het	 landschap,	 cultuurhis-
torie	 en	 de	 natuur.’	 In	 welke	 groep	
iemand	 gaat	 lopen	 hangt	 af	 van	 zijn	
tempo,	 de	 afstand	 die	 hij	 wil	 lopen	
en	of	hij	behalve	wandelen	meer	wil.	
Zo	 is	 er	 een	 groep	 die	 ook	 kracht-
training	doet	met	Nordic	Tubing,	een	
soort	elastieken.	Een	wandeling	duurt	
afhankelijk	van	de	groep	anderhalf	tot	
twee	uur,	 exclusief	koffiekwartiertje.	
De	 instructeur	 heeft	 tegenwoordig	

vele	 certificaten	 erbij	 gehaald;	 zo	 is	
hij	 gecertificeerd	 HIB	 Nordic	 Wal-
king	 begeleider	Hart-	 en	Vaatpatiën-
ten.	 Verder	 kan	 Kerkhoven	 mensen	
begeleiden	 die	 fysiek	 moeten	 aan-
sterken	 na	 een	 operatie	 of	 chemo-
kuur.	‘Ik	heb	net	een	cursus	afgerond	
als	 beweegkuurinstructeur,	 specifiek	
voor	mensen	met	obesitas	 en/of	dia-
betes	 mellitus	 type	 2.	 Er	 lopen	 nu	
enkele	 experimenten,	maar	 het	 is	 de	
bedoeling	 dat	 patiënten	 volgend	 jaar	
kunnen	 worden	 doorverwezen	 naar	
beweegkuurinstructeurs	via	hun	huis-
arts.	De	 kuur	wordt	 een	 jaar	 betaald	
door	de	zorgverzekeraars.’	

Nordic Walking Bilhoven viert 
vijfjarig bestaan in april

door Lilian van Dijk

‘Nordic Walking is geen suffe manier van wandelen met twee stokken, maar een serieuze buitensport, die 
beoefenaars een betere conditie bezorgt en ook geschikt is voor mensen met aandoeningen als hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en de ziekte van Parkinson, maar ook voor patiënten die een chemokuur 
hebben gehad, of een nieuwe heup of knie hebben gekregen.’ Dat betoogt instructeur Ger Kerkhoven, 

medeoprichter van Nordic Walking Bilthoven.

De nieuwe basiscursus Nordic Walking begint op zaterdagmiddag 2 april, 
duurt tot en met 7 mei en omvat zes lessen van 75 minuten. Op 17 april viert 
NoWiBi het eerste lustrum met iedereen die ooit deelnemer is geweest in de 
vorm van een wandeling met wat extra’s. Aanmelden via Ger Kerkhoven. 
Zie ook www.nordicwalking-bilthoven.nl.

Ger Kerkhoven te midden van een van zijn groepen.

Salvodames op  
promotiekoers

Het 1ste damesteam van Salvo heeft afgelopen week goede zaken 
gedaan. Maar liefst twee wedstrijden moesten werden gespeeld 

in Amsterdam. Deze werden gewonnen met 2-3 en 0-4. Het Salvo 
beloftenteam kon de race om de 2de plaats niet volhouden. Er werd 

verloren van Forza met 3-2. 

Na	de	met	3-2	gewonnen	wedstrijd	van	afgelopen	woensdag	 (verplaatste	
wedstrijd)	 tegen	 US	 in	Amsterdam,	 stonden	 de	 dames	 zaterdag	 weer	 te	
spelen	in	Amsterdam,	maar	nu	tegen	VVA.
Doordat	 er	 verliespunten	 waren	 opgelopen	 in	 de	 strijd	 om	 de	 2e	 plaats	
moesten	de	dames	wel	de	volle	winst	halen	om	het	gat	met	de	nummer	3	
weer	naar	8	punten	te	brengen.
De	dames	gingen	voortvarend	van	start,	met	de	service	druk	van	Kelly	de	
Waal	en	Stefanie	van	Ginkel	stond	het	in	no-time	2-17,	daarna	konden	de	
dames	van	Amsterdam	iets	terug	doen.	Het	werd	uiteindelijk	17-25.	De	2e	
set	ging	met	bijna	dezelfde	cijfers	naar	de	Salvo	dames	19-25.	In	de	3e	set	
kwamen	de	dames	in	een	gelijk	opgaande	strijd	toch	op	achterstand	17-13	
en	na	een	time-out	werd	deze	achterstand	snel	weggepoetst	door	weer	een	
goede	 servicebeurt	 van	Stefanie	 van	Ginkel	met	 10	 punten.	De	 set	werd	
mede	hierdoor	gewonnen	met	18-25.	In	de	4e	set	leken	de	dames	de	set	weg	
te	geven,	na	een	6-0	achterstand	en	veel	onzekerheden	in	de	pass,	kwamen	
de	dames	toch	weer	op	stoom	en	het	blok	van	met	name	Madelon	Franken	
begon	de	 tegenstander	op	 te	breken.	De	 langere	 tegenstandster	kreeg	het	
steeds	moeilijker	op	het	midden,	zodat	vaak	de	buitenkant	werd	opgezocht	
en	daar	hadden	de	dames	van	Salvo	een	goed	antwoord	op.	De	set	werd	
gewonnen	met	24-26	en	dat	betekende	dat	er	goede	zaken	waren	gedaan	in	
de	strijd	om	de	2e	plaats.

Salvo 2
De	meiden	konden	de	goede	van	vorige	week	geen	vervolg	geven.	In	een	
zeer	wisselende	wedstrijd	wist	het	jeugdige	Forza	Salvo	drie	punten	afhan-
dig	te	maken.	Vooral	in	de	1ste	en	3de	set	was	het	Forza	dat	de	betere	ploeg	
was.	De	2de	en	4de	set	was	het	Salvo	dat	het	betere	van	het	spel	had.	Een	
beslissende	5de	set	moest	uitmaken	wie	er	met	de	winst	vandoor	ging.	In	
die	set	was	Salvo	het	helaas	helemaal	kwijt.	Hoewel	de	4de	set	met	de	forse	
cijfers	6-25	was	gewonnen,	was	dit	overwicht	geheel	verdwenen.	Aanval-
lend	en	verdedigend	was	Salvo	volkomen	onmachtig	en	kon	de	tegenstan-
der	niets	meer	in	de	weg	leggen.	Volkomen	kansloos	werd	de	set	verloren	
met	 15-6.	Het	 beloftenteam	 staat	 nog	wel	 op	 een	3de	plek	maar	 zal	 alle	
zeilen	bij	moeten	zetten	om	deze	plek	vast	te	houden.

De	 woensdagavond	 trainingen	 wor-
den	wekelijkse	gegeven	tot	en	met	de	
derde	 week	 in	 september.	 De	 leden	
vertrekken	onder	begeleiding	van	een	
gediplomeerde	 trainer	 van	 de	 Atle-
tiekunie	 voor	 1,5	 uur	 training.	 Er	
wordt	 geprobeerd	 de	 looptechniek	
te	 verbeteren,	 waardoor	 er	 blessu-
res	 voorkomen	 kunnen	 worden.	 De	
kernopdracht	 kan	gericht	 zijn	op	het	

verbeteren	van	uithoudingsvermogen,	
snelheid,	 wilsinzet,	 tempogevoel	 of	
iets	 anders.	 Het	 programma	 wordt	
zodanig	 aangeboden	 dat	 de	 groep	
altijd	bij	elkaar	blijft	en	de	leden	toch	
individueel	 belast	 worden.	 Er	 wordt	
met	elkaar	rekening	gehouden.	
De	groep	bestaat	uit	vrouwen	en	man-
nen	 van	 diverse	 leeftijden	 en	 grote	
verscheidenheid	van	 trainingsniveau.	

Verder	 is	 er	 ook	 een	 trainingsgroep	
op	 de	 zaterdagochtend	 om	 8.30	 uur.	
Ook	deze	groep	start	bij	de	ijsbaan	en	
gaat	het	gehele	 jaar	het	bos	 in.	Kom	
langs	 in	 sportkleding	 en	 sport	 mee.	
Sport	 is	 gezond	 en	 leuk.Vrijblijvend	
kan	 u	 met	 4	 lessen	 meedoen.	 Voor	
nadere	 inlichtingen	 kan	 er	 contract	
opgenomen	 met	 de	 secretaris	 Trudy	
Swart	030	2202345.	

Vrijdag	11	maart	en	zondag	13	maart	
2011	werden	in	de	Kees	Boekehal	te	
Bilthoven	 de	 clubkampioenschappen	
Jeugd	S.V.	Irene	gespeeld.	Met	posi-
tieve	 instelling	 gingen	 de	 kinderen	
er	vol	tegen	aan.	Er	hing	deze	dagen	
een	heerlijke	sportieve	sfeer	in	de	hal.	
Ook	 voor	 de	 toeschouwers	 was	 er	
een	 gezonde	 spanning	 om	naar	 deze	
wedstrijden	 te	 kijken.	 De	 kinderen	
werden	goed	aangemoedigd	en	bijge-
staan	in	deze	wedstrijden.

Winnaars werden:
Heren	 enkel	 1:	 Tim	 de	 Rooij	 (1),	
Bart	van	Heusden	 (2).	Heren	dubbel	
1:	 Tim	 de	 Rooij	 en	 Bart	 van	 Heus-
den	 (1);	 Jacco	Groen	 en	Remco	van	
Schaik	 (2).	 Dames	 enkel	 1:	 Marin	
Breukelaar	 (1),	 Dorien	 Groen	 (2).	
Dames	 dubbel	 1.	 Marin	 Breukelaar	
en	 Dorien	 Groen	 (1);	 Ingeborg	 de	
Pater	 en	 Kimberly	 van	 Schaik	 (2).	
Gemengd	dubbel	1:	Marin	Breukelaar	
en	Bart	 van	Heusden	 (1);	Dorien	 en	
Jacco	 Groen	 (2).	 Heren	 enkel	 recre-
atie:	 Stefan	 Brandt	 (1);	 Erwin	 Har-

develd	 (2).	 Dames	 dubbel	 recreatie:	
Roosmarij	van	Amerongen	en	Suzan	
Sprengers	 (1);	 Mirte	 van	 Hout	 en	
Marjolein	Meloen	 (2).	Dames	 singel	
3:	 Elise	 Boshuis	 (1),	 Chris	 van	 der	
Sluis	(2).	Dubbel	3:	Keri	Schmidt	en	
Chris	van	der	Sluis	(1);	Rosalie	Var-
kevisser	en	Theo	de	Rooij	(2).
Voor	 de	 mini’s	 werd	 er	 een	 eigen	
wedstrijdpoule	 gespeeld.	 Hier	 ging	

het	 niet	 om	 gewonnen	 wedstrijden,	
maar	 om	gewonnen	 punten.	Nr.	 1	 is	
geworden:	 Pascalle	 van	 der	 Waals;	
2.	Arjen	Withagen,	3.	Amber	van	der	
Weghe,	4.	Femke	van	Beerschoten.	
Geïnteresseerden	 in	badminton,	kun-
nen	 vrijblijvend	 een	 training	 bijwo-
nen.	 Contact	 hiertoe	 kan	 worden	
opgenomen	 met	 de	 jeugdcommissie	
jeugd@sv-irene.nl

Clubkampioenen bij S.V. Irene Badminton

Enthousiast, vriendschappelijk, sportief en gedreven werden de jeugd 
clubkampioenschappen bij S.V. Irene gespeeld.

Recreatief hardlopen bij Fraternitas De Bilt
Recreatief hardlopen van CSV Fraternitas De Bilt verruilt woensdag 30 maart a.s. de weg weer voor het bos. 
Op 23 maart is de laatste wegtraining. Woensdag 30 maart om 19.00 uur verzamelen de leden zich weer voor 

de avond bostraining bij het clubgebouw van IJBM ijsbaan aan de Soestdijksweg te De Bilt.



Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers, 
etc. Tel. 06-25372488

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

Mobibike voorzitje compleet  
€ 35,-. Tel. 06-12273000

Zilt & Zoet zoekt 
Zelfstandig werkend kok 

/ aankomend Souschef. Kijk op 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De Vierklank zoekt bezorgers. 
Kijk op www.lokalebe-
drijvendebilt.nl

REPARATIE Luxaflex, lamel-

len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

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

Kom naar BETTY’S 
CORNER! Altijd gezellig! 
Elke vrijdag en zaterdag of 
woensdag bij kapper Hans in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Thuis KAPSTER Karine, bel 
voor een afspraak 0346-211141 
geknipt voor thuis!!

Last van uw voeten? Kom op 
za 26 maart van 9 tot 13 uur 

 De Vierklank 18 23 maart 2011

Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Diversen

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Adverteren in
De Vierklank!
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Ikea SULTAN L vormige 
BedBank (240X180), don-
kergrijs. € 65,-. Ophalen: 
Bospark camping B'hoven. Tel. 
06-12194597

Maglite oplaadbare ZAKLAMP 
met toebehoren i.z.g.s. € 70,-. 
Tel. 06-29506849

Fietsendrager (2X) voor 
achter de auto. € 25,-. Tel. 
06-12195497

Vijver afm. 150x210x90 com-
pleet met vissen, pomp, etc. 
Prijs € 45,-. Tel. 0346-281441

Klimtoren met schommel  
Hoog 3,5mtr, breed 1,5mtr 
en lang 3 mtrdemontabel 
dmv RVS schroeven en bou-
ten. € 50,-. Aanbouwglijbaan 
van 3 meter lang. € 50,-. Tel. 
06-525789774 

Opklapbare tafeltennista-
fel compleet. € 50,-. Tel. 
06-525789774 

Vogelkooi 70br x 60 di x 160 ho 
met dakje. € 25,-. Ansichtkaart 
draaimolen op voet met wiel-
tjes voor 42 kaarten. € 25,-. Tel. 
035-5771519

Fietsenrek. € 10,-. Tel. 0346-
212616

5 nieuwe herenoverhemden, 
geruit en effen, merk: Jack en 
Jones, maat L. € 7,50 per stuk. 
Tel. 0346-212352

Bosch koelkast, tafelmodel. € 
20,-. Tel. 0346-213501

Samsung, mobiele telefoon met 
Vodafone Prepaid, simlock vrij. 
€ 50,-. Tel. 06-29506849

Nieuw wafelijzer. € 10,-. Tel. 
0346-212352

Brunotti skijas, maat  
large i.z.g.s. € 25,-. Leren jas 
met rits i.z.g.s. € 20,-. Tel. 
06-29506849

Nokia telefoonhouder + autola-
der v. Nokia N97 mini. € 20,-. 
Tel. 06-29506849

10 nieuwe (streek)romans van 
bekende schrijvers. € 30,- ook 
per stuk € 3,-. Luxe rond salon-
tafeltje Ø 60 cm. licht essen 
van € 90,- nu € 20,-. Tel. 030-
2202996

Oude gietijzeren strijkbout. € 
10,-. Het complete wenskaar-
tenboek voor alle seizoenen. € 
5,-. Tel. 030-2202996

Nieuw boek: ‘Werken met 
brooddeeg’ van Isolde Kiskalt. 
€ 6,-. Grote zak knikkers (6kg) 
in alle soorten en maten. € 5,-. 
Tel. 030-2202996

Ondori handwerkboek: 
Knuffeldieren.  50,-. Ondori 
handwerkoek: lappen poppen. 
€ 5,-. Tel. 030-2202996

Te koop gevraagd
voor uitgebreid VOETADVIES 
naar George In der Maur 
Beterlopenwinkel. Voor info 
www.indermaur-beterlopen-
winkel.nl

Tijdelijke WOONRUIMTE 
gezocht half mei tot eind 
augustus, voor gezin met 6 kin-
deren. Tel. 0346-213158

GARAGEVERKOOP zater-
dag 26 maart van 9.30-16.00 
uur Spoorlaan 34, Hollandsche 
Rading.

Zaterdag 26 maart OPEN HUIS 
Braamsluiper 18 Maartensdijk. 
Welkom tussen 10.00 en 16.00 
uur! Hoekhuis, 4 slaapkamers, 
ruime tuin. Voor meer informa-
tie zie  www.funda.nl

Wie wil een kanarie die mooi 
fluit incl. kooi hebben? Ik kan 
niet meer voor hem zorgen. Hij 
is binnen gewend. Tel. 0346-
822445

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

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

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

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Elke vrijdag en 
zaterdag verkoop:Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Groente-, 
vaste-, tuinplanten/laan-, sier-, fruitbomen en kleinfruit. 
Coniferen, Taxus, Buxus etc. etc. Nu o.a. Beukenhaag ± 80 cm. à 
€ 0,75 Buxus ± 25 cm. à € 0,90. Thuja Brabant  ± 1,75 à € 10,-. 
Taxus 60/80 à € 8,50. Mestkorrels 25 kg à € 15,-. Zand, grond, 
stalmest, houtsnippers, grind los gestort of in zakjes. 

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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,-. Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl info@10epenning.nl

Grote Minerale- en kleine Paranormaalbeurs. Op 26 maart 
2011, beurstijden 10.00 uur tot 17.00 uur. In congresgebouw 
Intres, Koniginneweg 1, Hoevelaken. Met gratis grabbelton voor 
kinderen tot 14 jaar. Voor info mineralen Dhr.J. Rozier, tel: 0346-
211038. Voor info Parabeurs. Mevr. L Lerou tel: 033-4553494

Vrijdag 1 april, 14e Bedrijven Badmintontoernooi. In dit jaar-
lijkse Badmintontoernooi van SV Irene zullen bedrijven uit de 
Bilt en omgeving strijden om de felbegeerde wisselbeker. Zoek 
3 collega’s en geef je op voor dit sportieve en gezellige toernooi. 
Dit jaar staat het toernooi in het teken van de Alpe d’HuZes. Het 
inschrijfgeld zal worden gedoneerd aan de KWF. Kijk voor meer 
informatie op badminton.sv-irene.nl

Vakantie en cursus in een kasteel in een van de mooiste 
natuurgebieden van NO Frankrijk. Natuur bekijken en beleven. 
Houtbewerking, wandelen, waarnemingsoefeningen, schilderen 
en natuurbeleving wisselen elkaar af. Vier professionals geven 
u een week lang een verfrissende en inspirerende kijk op de 
natuur. Meer info op www.onderdethuja.nl of bij Jørn Copijn 
(0346-211256). Veel vakantiegeluk! Voor eigen boekingen kijk 
op www.verhuurchateauchemilly.nl

Volg nu een workshop taartdecoratie bij Dikketaart.nl in 
Hollandsche Rading. Door de vele aanvragen nu ook op vrij-
dagavond mogelijk. Bezoek de website voor meer info of bel 
06-41522155 www.dikketaart.nl

Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)begaafde 
maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespecialiseerd in 

(hoog)begaafd leren. Start 1 april 2011 in Bilthoven. Vijf zit-
tingen van 90 minuten in een periode van acht schoolweken. 
Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders leren hoe 
ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.MPGcoaching.
nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Intuïtieve ontwikkeling. Maak kennis met energie, aura en 
chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat 
zijn invloeden van anderen en hoe herken je ze? Ook het ver-
groten van je vitaliteit en stromen van je levensenergie. Naast 
de Basisopleiding is er de Healingopleiding, Jaaropleiding, 
Kindercursus en Zomerweek. Start in april. Nieuw Licht, cen-
trum voor Inspiratie & Intuitie in Bilthoven. Info: www.nieuw-
licht.nl of 06-46736993.

Feestboerderij (Utr.)

030-2717752

Cursussen

Wie schrijft het volkslied ? 
De Oranjevereniging Westbroek is al weer volop bezig met de voorbereidingen 
van het ‘Oranjefeest’ op Koninginnedag en doet een oproep naar diegene die 
beeldmateriaal van vorige ‘optochten’ of andere evenementen van voorgaande 
Koninginnedagen beschikbaar wil stellen. Zij kunnen contact opnemen met 
Dhr. G. Franken 06 26080211.

En wie heeft inspiratie en durft het aan om een heus ‘Westbroeks volkslied’ te 
schrijven? Op een eerdere oproep kwamen wel enkele reacties, maar er kun-
nen er nog wel wat bij. Stuur t/m 31 maart a.s. in bij joost.bontan@vwa.nl   
Voor vragen tel.: 0346 281176. 

Gefeliciteerd Ton
Ton Elders wordt vandaag 70 jaar. Niks stoppen met 
werken. Ton beheert alweer 15 jaar het magazijn bij 
schildersbedrijf Van Doorn. De voormalig melkman 
(hij heeft jaren in De Bilt en Bilthoven met een win-
kelwagen rondgereden) kreeg rugklachten en moest 
noodgedwongen ander werk zoeken . 

Ook met 70 jaar heeft hij nog dagelijks plezier in zijn 
werk en denkt hij nog niet aan stoppen. Elke dag is 
hij om half 7 aanwezig en met een ziekteverzuim-
percentage van 0% toont hij maar weer eens aan dat 
doorwerken na je 65 prima kan. 
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De	 wedstrijd	 SVM-Woudenberg	
begon	 een	 half	 uur	 later,	 omdat	 de	
scheidsrechter	 vertraagd	 was.	 Voor	
het	wachtende	 publiek	was	 dat	 geen	
straf	want	het	was	afgelopen	zaterdag	
genieten	 van	 het	 heerlijke	 lentezon-
netje.	Toen	de	wedstrijd	eenmaal	was	
begonnen	werd	het	publiek	bovendien	
nog	getrakteerd	op	een	aantrekkelijke	
eerste	helft.	Woudenberg	doet	dit	jaar	
weer	mee	voor	het	kampioenschap	en	
het	was	SVM	alles	waard	om	het	de	
Woudenbergers	moeilijk	te	maken.	In	
de	uitwedstrijd	had	SVM	ook	goede	
kansen	 gehad	 om	 te	 stunten,	 maar	
verloor	toen	onterecht	de	wedstrijd.	

Sterk SVM
In	het	begin	 leek	het	erop,	dat	Wou-
denberg	 zo	 snel	mogelijk	 korte	met-

ten	met	SVM	wilde	maken.	De	ploeg	
combineerde	naar	hartenlust	en	SVM	
moest	 duidelijk	 even	 slikken.	 Een	
vrije	 trap	 van	Woudenberg	 belandde	
in	 de	 3de	 minuut	 op	 de	 lat	 van	 het	
SVM-doel.	Twee	minuten	later	lag	de	
bal	al	voor	de	1ste	keer	achter	SVM-
doelman	 Richard	 de	 Groot.	 Op	 dat	
moment	zag	de	SVM-achterhoede	er	
nog	niet	georganiseerd	uit.	Het	doel-
punt	schudde	SVM	wakker	en	vanaf	
dat	 moment	 was	 het	 SVM	 dat	 het	
overwicht	 in	de	wedstrijd	veroverde.	
Direct	na	de	 tegengoal,	was	het	Eric	
Röling,	 die	 zijn	 voet	 net	 niet	 tegen	
de	 bal	 kon	 krijgen	 na	 een	 voorzet	
van	Mike	de	Kok.	Het	duurde	tot	de	
25ste	minuut	toen	SVM	de	verdiende	
gelijkmaker	 maakte.	 Topscorer	 De	
Kok	 kopte	 een	 strakke	 corner	 van	

Kevin	 van	 Dronkelaar	 prima	 in.	 De	
Kok	 kreeg	 kort	 daarop	 nog	 twee	
levensgrote	 kansen.	 Eerst	 werd	 hij	
in	stelling	gebracht	door	Eric	Röling	
en	in	de	30ste	minuut	ontfutselde	De	
Kok	zelf	de	bal	van	de	laatste	man	en	
mocht	alleen	op	de	keeper	van	Wou-
denberg	 af.	 Beide	 pogingen	 misten	
echter	 doel.	 In	 de	 38ste	 minuut	 was	
het	 toch	weer	raak	voor	de	spits,	die	
liet	 zien	 dat	 hij	 sneller	was	 dan	 zijn	
tegenstanders.	 SVM	 nam	 een	 ver-
rassende	 voorsprong	 van	 2-1.	 Dat	
was	 een	 mooie	 ruststand	 geweest,	
maar	Woudenberg	 slaagde	 er	 in	 kort	
voor	 rust	 de	 gelijkmaker	 te	 maken.	
Een	 schot	 werd	 in	 eerste	 instantie	
gestopt	 door	 keeper	 De	 Groot,	 maar	
in	de	rebound	werd	de	bal	toch	in	het	
SVM-doel	gewerkt.

Alsnog
De	2de	helft	gaf	een	heel	ander	spel-
beeld.	 De	 wedstrijd	 speelde	 zich	
vooral	 af	 op	 de	 helft	 van	 SVM.	 De	
Maartensdijkers	 werkten	 hard	 om	
Woudenberg	 ver	 van	 het	 SVM	 doel	
te	 houden.	 Dat	 lukte	 aardig	 door-
dat	 laatste	 man	 Michel	 Kemp	 zijn	
verdediging	 steeds	 buiten	 het	 straf-
schopgebied	 dirigeerde.	 SVM	 was	
echter	niet	meer	in	staat	de	bal	in	de	
ploeg	te	houden	en	het	overwicht	van	
Woudenberg	nam	steeds	meer	toe.	De	
ploeg	 liet	 de	 bal	 geduldig	 rondgaan	
en	 probeerde	 met	 snelle	 acties	 de	
SVM-verdediging	 te	 breken.	 SVM	
hield	 lang	 stand	 en	 verdiende	 door	

de	 inzet	 en	 werklust	 wel	 een	 gelijk-
spel	 tegen	 een	 koploper.	 Dat	 mocht	
niet	 zo	 zijn.	 In	 de	 laatste	 minuten	
werd	 de	 wedstrijd	 toch	 nog	 verlo-
ren.	Een	doorgebroken	aanvaller	van	
Woudenberg	werd	door	Michel	Kemp	
geblokt	in	het	strafschopgebied,	maar	
kreeg	de	bal	toch	weer	gelukkig	mee.	
Daardoor	kon	hij	de	winnende	treffer	
inschieten	(2-3).	SVM	maakte	het	dit	
seizoen	 Woudenberg	 tweemaal	 erg	
moeilijk,	maar	bleef	met	lege	handen	
staan.	
A.s.	 zaterdag	 wordt	 in	 Amersfoort	
aangetreden	 tegen	 een	 andere	 kop-
loper	 CJVV.	 SVM	 kan	 dus	 de	 borst	
weer	nat	maken.	

SVM geveld in de slotminuten
SVM hield lang stand tegen Woudenberg, één van de koplopers. In de laatste minuten maakten de gasten 

toch het winnende doelpunt en lieten SVM met lege handen staan (2-3).

SVM heeft nipt met 2-3 verloren van Woudenberg. [foto Jeroen Kemp]

DOS	 had	 nog	 wat	 goed	 te	 maken,	
want	de	uitwedstrijd	was	verloren	en	
daar	hadden	de	Westbroekers	nog	een	
beetje	 de	 pest	 over	 in.	 Heel	 scherp	
kwamen	zij	dan	ook	uit	de	startblok-
ken.	 Het	 eerste	 schot	 van	 Robin	 de	
Rooij	was	direct	raak	en	het	volgende	
schot	 van	 Shanna	 Versteeg	 bracht	
DOS	 op	 een	 2-0	 voorsprong.	 Ook	
de	 eerste	 twee	 schoten	 in	 het	 2e	
aanvalsvak	 waren	 raak	 van	 Michael	
van	 Bemmel.	 Dit	 bracht	 DOS	 bin-
nen	enkele	minuten	op	een	riante	4-0	
voorsprong.	Dit	schotpercentage	kon	
natuurlijk	niet	worden	vastgehouden.	
De	aanvallen	werden	al	snel	iets	rom-
meliger	 en	 het	 spel	werd	 te	 gehaast.	
KIOS	 probeerde	 wat	 rust	 te	 creëren	
in	het	spel	door	langere	aanvallen	op	
te	zetten.	Dit	had	effect,	want	na	een	
kwartier	 was	 de	 stand	 weer	 gelijk	
getrokken	met	4-4.
Na	 deze	 mindere	 periode	 lukte	 het	
DOS	toch	weer	om	richting	de	pauze	
een	 aantal	 fraaie	 doelpunten	 te	 sco-
ren.	De	kleedkamers	werden	met	een	
8-5	voorsprong	opgezocht.
Na	 de	 pauze	 hield	 DOS	 het	 heft	 in	
handen	 en	 liet	 KIOS	 niet	 zoals	 in	

de	 1e	 helft	 dichterbij	 komen.	 De	
voorsprong	 werd	 steeds	 iets	 verder	
uitgebreid.	 Een	 wedstrijd	 die	 in	 een	
hoog	tempo	werd	gespeeld	met	even-
eens	 een	 hoog	 sportief	 gehalte	 van	
beide	 teams.	 Met	 uiteindelijk	 een	
verdiende	 winnaar.	 DOS	 boekte	 een	
mooie	16-10	overwinning.

Atlantis
Net	zoals	de	laatste	wedstrijden	start-
te	 DOS	 nu	 ook	 weer	 fanatiek	 en	
scherp.	Met	doelpunten	van	Rik	Nap	
en	 Robin	 de	 Rooij	 werd	 een	 2-0	
voorsprong	bereikt.	Annette	van	Dijk	
en	 Jeroen	 Groot	 brachten	 de	 voor-
sprong	naar	4-0	 en	 eerst	 bij	 6-0	kon	
Atlantis	 voor	 de	 eerste	 maal	 scoren.	
Na	 een	 kwartier	 bij	 een	 stand	 van	
7-1	 verdween	 de	 scherpte	 bij	 DOS.	
Met	name	het	tweede	aanvalsvak	had	
veel	moeite	om	de	korf	 te	vinden	en	
als	je	zelf	niet	scoort	dan	doet	ook	bij	
korfbal	de	aloude	sportwet	zijn	naam	
eer	 aan;	 de	 tegenstander	 scoort	 dan	
wel.	Atlantis	kon	zo	richting	rust	iets	
dichterbij	 komen	 met	 een	 stand	 van	
9-5	halverwege	op	het	scorebord.
Na	de	pauze	wilde	DOS	wel	weer	een	

groter	 gat	 slaan,	 maar	 deed	 dit	 veel	
te	 onrustig.	 In	 de	 verdediging	 was	
men	ook	niet	alert	genoeg,	zodat	het	
eerste	 kwartier	 na	 rust	 de	Westbroe-
kers	teveel	met	zichzelf	bezig	waren.	
Dit	 gaf	 Atlantis	 de	 ruimte	 om	 zelfs	
tot	 twee	 doelpunten	 terug	 te	 komen.	
Gelukkig	 kon	 Jeroen	 Groot	 met	 een	
afstandschot	 en	 een	 vrije	 bal	 snel	
weer	 een	 marge	 van	 vier	 punten	 tot	
stand	brengen.	Het	 spelbeeld	 van	de	
tweede	helft	bleef	 rommelig	en	door	
de	 ruimte	 die	 de	 scheidsrechter	 gaf	
af	en	toe	ook	iets	te	fysiek.	DOS	was	
deze	 wedstrijd	 niet	 bij	 machte	 om	
het	 krachtsverschil	 in	 de	 eindstand	
zichtbaar	te	maken,	al	kwam	de	over-
winning	geen	moment	echt	in	gevaar.

Vierde
Met	dit	resultaat	is	DOS	definitief	als	
vierde	geëindigd.	Een	mooi	resultaat	
als	 nieuwkomer	 op	 dit	 niveau.	 Nu	
wacht	de	voorbereiding	op	het	tweede	
deel	 van	 de	 veldcompetitie,	 die	 op	
zaterdag	4	april	wordt	hervat	met	een	
thuiswedstrijd	tegen	Tiel.	De	aanvang	
is	 om	 15.30	 uur	 op	 het	 sportpark	 in	
Westbroek.

DOS sloot zaalcompetitie winnend af
DOS speelde de afgelopen tijd twee thuiswedstrijden als slotstuk van de zaalcompetitie. Eerst was er het 
inhaalduel tegen KIOS en zaterdag 12 maart de slotwedstrijd tegen Atlantis. Beide wedstrijden werden 

winnend afgesloten, zodat DOS met een goed gevoel de veldcompetitie kan hervatten.

Programma Biltse  
Motorrijders Vereniging

Zondag	27	maart	organiseert	de	BMV	(Biltse	Motorrijders	Vereniging)	haar	
eerste	 toertocht	van	2011.	De	BMV	organiseert	dit	 jaar	8	motortoertoch-
ten,	waaronder	een	4daags	buitenlandweekend	van	27	t/m	30	mei	richting	
Duitsland	Saarbrucken.	Verder	een	zomeravondrit	op	18	juni,	een	monster-
rit	met	veel	kilometers	op	24	juli,	de	grote	Biltse	Motor	toertocht	GBMTT	
op	28	augustus,	een	goede	doelenrit	op	18	september	en	een	filmavond	op	
15	november.	Samen	met	de	Biltse	motorzaak	RB	Motoren	organiseert	men	
een	technische	avond.	In	de	wintermaanden	is	er	presentatieavond,	waar	de	
wereldreiziger	R1	Sjaak	die	met	een	Yamaha	R1	motorfiets	een	wereldreis	
heeft	gemaakt	door	75	landen	en	250.000	kilometer	reed	te	gast	zal	zijn.
Dit	alles	 is	mogelijk	door	de	support	van	Qwibus,	Hessenweg	169,	waar	
van	elke	tocht	het	start-	en	finishpunt	is	en	de	film-	en	presentatieavonden	
kunnen	gehouden	worden.	Er	is	dus	weer	genoeg	te	beleven	bij	de	BMV;	
mocht	je	een	motor	hebben	en	nog	geen	lid	zijn	schroom	niet	om	een	keer	
mee	 te	 rijden,	 voor	 de	 contributie	
hoeft	je	het	niet	te	laten.
Zondag	 dus	 de	 eerste	 toertocht:	
‘de	 klok	 een	 uurtje	 vooruit-tocht.	
Verzamelen	 om	 11.00	 uur	 bij	 de	
Qwibus	 met	 koffie;	 daarna	 om	
11.30	uur	het	vertrek.	Info	bij	Jan	
Verheul,	 tel	 030	 2283664,	 e-mail	
amlauffer@ziggo.nl.

SCHC wint twee keer

De heren van SCHC hebben met 2-1 van HDM gewonnen. Het was HDM 
dat uit een strafcorner al snel op voorsprong kwam, maar dankzij treffers 
van Robert van de Peppel (foto) en Pedro Ibarra bleven de punten in 
Bilthoven. Ook de dames van SCHC wonnen hun wedstrijd. Nummer laatst 
Klein Zwitserland werd met maar liefst 8-2 verslagen. [foto Jeroen Kemp]

Nova B3 is afgelopen weekend kampioen geworden

Nova B3 Kampioen

advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Burg. de Withstraat 59 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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Met	 toestemming	 en	 subsidie	 van	
de	 gemeente,	 stichting	 Brigida	 en	
stichting	Groenekans	Landschap	zijn	
bijna	 veertig	 nestkasten	 aangeschaft	
voor	 diverse	 vogelsoorten,	 die	 hier	
ook	 voorkomen;	 mezen,	 spechten,	
torenvalk,	 bosuil,	 en	 verder	 ook	 een	
paar	 kasten	 voor	 vleermuizen.	 Vlin-
derkasten	worden	ook	nog	verwacht.	
Een	 team	 van	 tien	 enthousiaste	 vrij-
willigers	 heeft	 de	 kasten	 dit	 week-
end	opgehangen	 in	 bos	Voordaan	 en	
daaromheen.	Dit	was	erg	 leuk	om	te	
doen,	vooral	op	zaterdag	en	zondag	in	
het	 zonnetje.	 Soms	 was	 het	 wel	 wat	
moeilijk.	 Het	 was	 wat	 wiebelig	 op	
grote	hoogte	en	de	grotere,	zwaardere	
kasten	moesten	met	behulp	van	touw	

en	 meerdere	 ladders	 en	 vrijwilligers	
tegelijk	 opgehangen	worden.	Er	was	
veel	 aanspraak	 van	 omwonenden,	
van	wie	er	veel	enthousiaste	 reacties	
zijn	 gekomen.	 De	 vrijwilligers	 zul-
len	 komend	 broedseizoen	 de	 kasten	
gaan	monitoren	 en	 bijhouden	wat	 er	
in	 en	 rond	 de	 kasten	 gebeurt.	Het	 is	
nu	spannend	of	de	kasten	 in	gebruik	
genomen	 gaan	 worden	 en	 hoeveel	
jongen	 er	 gaan	 komen.	 	 Uiteraard	
zal	 daar	 ook	 verslag	 over	 worden	
gedaan!

(Iris Lether)

Alle kasten zijn op een boomvrien-
delijke manier en zo hoog mogelijk 

geplaatst. 

Vogelproject in Groenekan
Het weekend van 18/19/20 maart was een bijzonder weekend voor Groenekan. Vlak voor de lente-equinox 

en op de dag van een grote volle maan, liepen verscheidene groepjes vrijwilligers met lange ladders door het 
dorp om nestkasten op te hangen. Dit alles naar aanleiding van het initiatief van Karst Kooistra, 

een bewoner van het dorp, om Groenekan nog vogelrijker te maken. 

Geen lammetjesdag
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark had op zaterdag 

26 maart haar Lammetjesdag gepland bij de familie Lam aan de 
Korssesteeg 1 in Westbroek. Doordat de regels rond de Q-koorts 

nog steeds gelden is deze activiteit inmiddels echter afgelast. 

Dat	 is	 jammer,	want	 toen	wij	even	zijn	gaan	kijken,	heeft	boer	Lam	ons	
zijn	laatste	aanwinsten	laten	zien.	Drie	piepkleine	lammetjes	van	één	dag	
oud	dartelen	bij	moeder	schaap	in	het	hok	en	drie	anderen	van	tien	dagen	
oud,	 scharrelen	 rond	 hun	 moeder	
in	het	weiland	achter	de	boerderij.		
We	hebben	er	foto’s	van	genomen	
want	knuffelen	is	er	nog	niet	bij.	

Activiteiten
De	Agrarische	 Natuur	Vereniging	
Noorderpark	 organiseert	 nog	 veel	
meer	interessante	activiteiten	voor	
boeren,	burgers	en	buitenlui,	zoals	
excursies,	 cursus	 plantenherken-
ning,	een	uilenproject	en	educatie	
programma’s	 voor	 scholen.	 Daar	
zult	 u	 vast	 nog	 meer	 over	 horen.	
[KP]

Krukjes voor het 
Leendert Meeshuis

	
Van	de	Kees	Boekeschool	Bilthoven	begonnen	zeventien	leerlingen	van	3	
VMBO	aan	de	klus	op	het	Leendert	Meeshuis.	Samen	met	docente	Con-
stance	van	der	Schaft	en	een	handvol	jongens	waren	de	meiden	ver	in	de	
meerderheid	en	dat	was	goed	te	horen.	Het	leek	wel	een	feest.	Vol	overgave	
waren	ze	bezig	met	het	 schuren	en	 lakken	van	krukjes	van	de	bewoners.	
Arris	 Kramer	 van	 de	 technische	 dienst	 van	 het	 Leendert	 Meeshuis	 gaf	
instructies	en	bekeek	het	glanzende	resultaat	dat	er	mocht	zijn.	

Binnen	in	een	vertrek	van	het	Leendert	Meeshuis	waren	twee	vrijwilligsters	
al	bezig	met	een	project	voor	de	kerstboom.	Met	veel	geduld	werden	op	een	
tafel	een	aantal	antroposofische	symbolen	gelakt.	Jaomi	van	Montfoort	uit	
de	3de	klas	van	de	Oranje	Nassauschool	in	Bilthoven		en	Anke	Peters	die	
deel	uitmaakt	van	de	welzijnsorganisatie	‘Via	Via-Vrijwillig	in	Actie’	had-
den	samen	ook	veel	plezier,	vooral	toen	zij	na	enige	tijd	besloten	het	lakken	
buiten	af	te	maken.	Ook	deze	invulling	van	NL	Doet	mag	uiterst	geslaagd	
worden	genoemd.	[KP]

Vrolijk buiten bezig met het lakken van de krukjes.

Bijen	bestuiven	 immers	de	bloemen,	
bloemen	vormen	zaden	en	zaden	vor-
men	 de	 basis	 voor	 het	 voedsel	 van	
mens	en	dier.	Aan	veel	van	de	groen-
ten	en	fruit	op	uw	bordje	heeft	een	bij	
aan	de	wieg	gestaan.	Dit	bijenverhaal	
is	beslist	geen	ver-van-ons-bed-show:	
ook	 ú	 kunt	 een	 positieve	 bijdrage	
leveren	 aan	 deze	 kringloop	 door	 het	
planten	en/of	inzaaien	van	bijenvrien-
delijke	planten	in	uw	eigen	tuin.	Bijen	
zijn	geheel	afhankelijk	van	hun	voe-

dingsbron,	de	pollen	en	de	nectar	van	
een	 heleboel	 verschillende	 planten,	
die	 men	 drachtplanten	 noemt.	 De	
Groenekanse	 imkers	 doen	 hun	 best	
om	 de	 drachtplanten	 meer	 onder	 de	
aandacht	 te	 brengen.	 Daarom	 ver-
spreiden	zij	deze	week	met	steun	van	
de	Bijenstichting	huis	aan	huis	zakjes	
met	 bloemenzaad	 van	 verschillende	
drachtplanten.	 Daarmee	 kunt	 U	 een	
paar	 vierkante	 meter	 in	 uw	 tuin	 tot	
een	bijenparadijsje	omtoveren.

Mocht	 u	 in	 uw	 omgeving	 nog	 meer	
willen	doen	voor	de	bijen	dan	begint	
dat	met	kennis	over	planten.	Met	de	
juiste	 plantenkennis	 kunt	 u	 veel	 bij-
dragen	 aan	 die	 betere	 leefomgeving.	
Vaak	 is	 de	 bereidheid	 onder	 de	 tui-
neigenaren	 om	 een	 bijenvriendelijke	
tuin	 te	 creëren	 wel	 aanwezig,	 maar	
mankeert	 het	 aan	 kennis	 over	 de	
goede	 drachtplanten.	 Meer	 hierover	
kunt	u	vinden	op	www.bijenhouders.
nl	 en	 op	 de	website	 van	 de	Groene-
kanse	Imkers:	http://www.debijenwij.
nl.	En	voor	wie	snel	en	dichtbij	huis	
van	 start	 wil	 gaan:	 bij	 de	 firma	 van	
der	 Neut	 hangt	 boven	 het	 bloemen-
zaadvak	een	bord	met	aanbevolen	bij-
envriendelijke	 bloemen.	 Eind	 maart	
is	 een	 hele	 goede	 tijd	 om	 te	 zaaien,	
want	 het	 zaad	 heeft	 vocht	 nodig	 en	
dat	 is	 er	 nu	 volop	 in	 de	 tuinaarde.	
Veel	 tuinplezier	 en	 een	 zoemende	
zomer	gewenst.

De Groenekanse Imkers 

Inzoemen op de Groenekanse tuinen
Van alle ruim 900.000 insecten op aarde wordt alleen de honingbij al vele eeuwen als huisdier gehouden. 

Verspreiding van bijenvolken is van groot belang voor onze voedselvoorziening.

Afgelopen vrijdag 18 maart ontving het Academisch hospice Demeter in De Bilt een flink aantal vrijwilligers in het 
kader van NL Doet, de grote vrijwilligersactie. Door vrijwilligers van de Triodosbank en Borghuis Counseling en 
Coaching is de tuin eens flink aangepakt en lenteklaar gemaakt. Daarnaast werd de nieuw te realiseren ‘stille kamer’ 
in het hospice opnieuw geschilderd. De vrijwilligers werden verwelkomd door directeur Saskia Teunissen en waren 
tot plm. 16.00 uur druk in de weer. [HvdB]

Johan Lam bij zijn nieuwste aanwinst.

De natuur op zijn mooist, bij op 
bloem.
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