
De burgerpeiling richt zich voorna-
melijk op de leefbaarheid en hoe be-
woners de leefomgeving waarderen. 
Burgemeester Gerritsen zegt blij te 
zijn met een lichte verbetering van de 
tevredenheid van de inwoners over het 
wonen en leven in deze gemeente. Op-
vallend noemt hij de stijging van het 
rapportcijfer 7.3 naar 7.5 dat bewoners 
aan de gemeente als geheel hebben ge-
geven. ‘Bewoners vinden een rustige 
groene gemeente belangrijk. Een vijfde 
geeft aan betrokken tot zeer betrokken 
te zijn, maar het merendeel heeft die 
betrokkenheid niet’, aldus Gerritsen. 
Bewoners voelen zich vooral betrok-
ken bij hun eigen woonkern.

Cijfers
‘Betrokkenheid bij het bestuur laat 
het landelijke beeld van onverschillig-
heid zien; 27 procent geeft aan dat de 
gemeente goed wordt bestuurd en 20 
procent vindt dat niet. Een grote groep 
vindt het prima en geeft er geen oor-
deel over.’ Gerritsen noemt de cijfers 
indringend genoeg om er in een nadere 
analyse op in de gaan. Communicatie 
en informatievoorziening waarderen 
de bewoners met een 6.8, dat was 6.4. 
‘Daar is stevig op ingezet en dat is te 
zien in de cijfers. Het minst tevreden is 
men over de informatie op de website. 
Informatie via de lokale kranten wordt 
goed gewaardeerd.’ De grootste waar-
dering op het gebied van wonen en le-
ven is voor de recreatiemogelijkheden 

in de gemeente. Het cijfer voor sport-
voorzieningen is heel sterk verbeterd. 
Laag staan het aanbod culturele voor-
zieningen en voorzieningen en activi-
teiten voor jongeren. De meerderheid 
is tevreden over de voorzieningen in 
de eigen buurt. Heel tevreden is men 
over ophalen van afval en oud papier. 
Verkeer en vervoer geeft een gemengd 
beeld. De mogelijkheid om te parkeren 
scoort 53 procent. Verkeersveiligheid 
krijgt een percentage van 39 en open-
baar vervoer 38. 

Veiligheid
Het veiligheidsgevoel van de bevol-
king, dat in 2009 al 92 procent was, is 
toegenomen tot 94 procent. Er zijn aan-
zienlijk minder meldingen van vanda-
lisme. Burgemeester Gerritsen consta-
teert dat projecten om vandalisme en 
overlast te beperken werken. ‘Inbraak-
cijfers zijn aanzienlijk afgenomen, ter-
wijl bewoners zeggen aan te geven dat 
er meer inbraken in de omgeving zijn.’ 
Gerritsen wil het cijfer niet relativeren, 
maar veronderstelt een sociaal psycho-
logisch proces. ‘Over twee maanden 
verschijnt de veiligheidsmonitor en 
kunnen we aan de hand van de werke-
lijke incidentcijfers dit nader analyse-
ren.’ Op het gebied van overlast erge-
ren bewoners zich aanmerkelijk meer 
dan in 2009 aan verkeersoverlast. 

Methode
De onderzoeksopzet wordt toegelicht 
door Ramesh Vanenburg van onder-
zoeks- en adviesbureau Quint Result. 
‘De Bilt heeft voor de burgerpeiling ge-
kozen voor de onderzoeksmethode van 
KING (Kwaliteitsinstituut Nederland-
se Gemeente). Daardoor zijn de resul-
taten met andere gemeenten te vergelij-
ken. Voor de publieksdienstverlening is 
gebruik gemaakt van  ‘Benchmarking 
Publiekszaken’ zodat ook deze resulta-
ten met 81 andere gemeenten te verge-
lijken zijn. Voor De Bilt is daarnaast de 
schriftelijke en e-mail dienstverlening 
onderzocht. Voor de burgerpeiling zijn 
eind 2011 in een willekeurige steek-
proef 609 mensen ouder dan 18 bena-
derd. Het klanttevredenheidsonderzoek 
is alleen gedaan onder mensen die de 
dienstverlening ondervonden hebben.

Hoog cijfer
‘De Bilt behaalde over de baliedienst-
verlening een 8.1. Het landelijk gemid-
delde is 7.8, dus dat is een mooi cijfer’, 
aldus Vanenburg. Burgers komen voor-
namelijk voor een rijbewijs, paspoort 
of identiteitskaart aan de balie. Dat die 
identiteitskaart in het onderzoek boven-
gemiddeld scoort heeft te maken met 
onderzoeksperiode. De kaart werd toen 
tijdelijk gratis aangeboden. De ambte-
naren die klanten aan de balie helpen 

worden hoog gewaardeerd. Telefoni-
sche dienstverlening krijgt een 7.5. Dat 
is gelijk aan het landelijke gemiddelde. 
Een derde kan meteen geholpen wor-
den. Vriendelijkheid wordt goed ge-
waardeerd. De digitale dienstverlening 
krijgt een 6.6. Het meest wordt hiervan 
gebruik gemaakt voor meldingen in de 
openbare ruimte. Schriftelijke commu-
nicatie krijgt voor de afhandeling een 
6.9. Ontvangstbevestiging en afhande-
ling vinden niet altijd binnen de gestel-
de termijn plaats. Over het algemeen 
zijn klanten tevreden. Van de mogelijk-
heid om op afspraak te komen maakten 
17 mensen gebruik. Meer dan de helft 

daarvan kon binnen een week terecht. 
E-mailafhandeling werd door klanten 
gewaardeerd met het cijfer 7.

Actieplan
Op basis van de resultaten van beide 
peilingen, werkt de gemeente nu aan 
een actieplan. Daarin wordt beschre-
ven hoe de dienstverlening verder kan 
verbeteren. 

Dit plan wordt naar verwachting in 
maart of april in de raadscommissie 
Burger en Bestuur besproken. De on-
derzoeksrapporten staan op de website 
van de gemeente: www.debilt.nl.
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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

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

duurzaam BouweN

06 53347062

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Onderzoeksresultaten burgerpeiling 
en klanttevredenheid

door Guus Geebel

Op donderdag 1 maart werden tijdens een persbijeenkomst de rapportage van de  
vierde burgerpeiling en het onderzoek naar klanttevredenheid toegelicht. De onderzoeken  

zijn afgelopen najaar in de gemeente De Bilt gehouden. De conclusie is dat inwoners redelijk  
tevreden zijn over het wonen en leven in de gemeente De Bilt. Ook de dienstverlening vanuit  

het gemeentehuis scoort een ruime voldoende. 

Ramesh Vanenburg en burgemeester Arjen Gerritsen presenteren de 
onderzoeksrapporten.

Ebbe ‘even’ miljonair
Gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen is uitgezonden naar Vietnam, 
waar hij in het kader van kennisoverdracht van managers naar ontwikke-
lingslanden adviseert bij een Vietnamees bedrijf m.b.t. een reorganisatie. In 
het verleden was deze lokale volksvertegenwoordiger bij meerdere van deze 
klussen betrokken. 
Gemeenteraadslid Van Tonningen smaakte het genoegen om korte tijd miljo-
nair te zijn. Bij een quiz van scholieren over de ontwikkelingen in de wereld-
economie won hij 1 miljoen Vietnamese valuta. Het rijke gevoel verliet hem 
binnen één uur al weer omdat het geld met rente moest worden terugbetaald. 
Een creatieve gedachte om geld bijeen te brengen voor een goed doel in Viet-
nam. Overigens is 1 miljoen Vietnamese valuta nauwelijks meer waard dan 
ruim 35 euro. 

Ebbe Rost van Tonningen tussen de Vietnamese leerlingen voor een Franse 
kerk in Hochiminh stad. 

Buurtberichten op pagina 12
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

11/3	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/3	•	9.00u	-	Ds.	A.J.	van	den	Herik,	

Moerkapelle
11/3	•	18.30u	-	Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten

14/3	•	14.30u	-	Kand.	J.W.	Hooydonk,	Soest
14/3	•	19.30u	-	Ds.	M.	Maas,	Veenendaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/3	•	10.30u	-	Viering

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/3	•	10.00u	-	Louis	Hellewegen,	Doorn

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/3	•	10.30u	-	Dhr.	H.	Nauta	en	dhr.	J.	Ham

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

11/3	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
11/3	•	10.15	-	Ds.	J.J.	Poutsma	

(Amandelboom)
11/3	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	

(Immanuëlkerk)
14/3	•	18.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	

(Amandelboom)
14/3	•	19.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/3	•	10.00u	-	Kandidaat	P.J.	Verhagen	
11/3	•	19.00u	-	Ds.	R.	de	Koning	Gans

14/3	•	19.30u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/3	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/3	•	10.00u	–	Mevr.	ds.		E.H.	W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
11/3	•	10.30u	-	Parochianen,	Woord-	en	

communieviering

Volle Evangelie Gemeente
11/3	•	10.00u	-	Dhr.	Michiel	Gerrits	v.d.	Ende

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/3	•	10.30u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

PKN - Herv. Kerk
11/3	•	10.00u	-	Ds.	C.	Hoogerwerf,	Doorn
11/3	•	18.30u	-	Kand.	J.A.	de	Kruijf,	Oud	

Alblas
14/3	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
14/3	•	19.30u	-	Ds.	G.	Mulder,	Klootwijk

Herst. Herv. Kerk
11/3	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	J.	de	Boer,	

Rijnsburg
14/3	•	14.00		en	19.30u	-	Dhr.	L.	Stuurman,	

Rotterdam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/3	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/3	•	10.00u	-	Ds.	H.L.	Versluis
11/3	•	18.30u	-	Ds.	N.	Raatgever

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

11/3	•	9.30	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
10/3	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
11/3	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/3	•	10.00u	-	Hr.	A.	van	Hilten,	Uithoorn
11/3	•	18.30u	-	Hr.	J.	Schep,	Gorinchem

14/3	•	19.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga,	

PKN - Herv. Kerk
11/3	•	10.00u	-	Ds.	E.K.	Teygeler,	Huizen

11/3	•	18.30u	-	
Ds.	W.H.Th.	Moehn,	Hilversum

14/3	•	10.00u	en	19.00u	-	
Ds.	M.	van	der	Zwan

Expositie in Atelier Mi

Zaterdag	 10	 en	 zondag	 11	 maart	
van	12.30	 tot	18.00	uur	 is	er	weer	
een	 expositie	 in	Atelier	 Mi	 op	 de	
Beethovenlaan	 13	 in	 Bilthoven.	
Naast	 schilderijen	 van	 Mirande	
Waterlaat	 en	 Bram	 van	 Baalen,	
exposeert	 ook	 Cher	 Matthijssen	
met	bronzen	beelden	en	Jolien	van	
Es	met	keramiek.

Concert Orion Ensemble

Op	 zondag	 11	 maart	 wordt	 in	 het	
Walter	 Maas	 Huis	 aan	 de	 Gerard	
Doulaan	 21	 te	 Bilthoven	 een	
concert	 gegeven	 door	 het	 Orion	
Ensemble.	De	aanvang	is	om	16.00	
uur.	 Dit	 concert	 wordt	 georgani-
seerd	 door	 het	 Muziekpodium	 De	
Bilt,	 een	 samenwerkingsverband	
van	de	Concert	Commissie	van	de	
Biltse	Muziekschool,	De	Stichting	
Kunst	 en	 Cultuur	 De	 Bilt	 en	 het	
Walter	Maas	Huis.
Kaarten	 voor	 dit	 concert	 zijn	 ver-
krijgbaar	 bij	 de	 administratie	 van	
de	 Biltse	 Muziekschool,	 Henrica	
van	 Erpweg	 2,	 De	 Bilt.	 Kaarten	
zijn	 tevens	 verkrijgbaar	 een	 half	
uur	 voor	 de	 voorstelling	 aan	 de	
kassa.	 Voor	 verdere	 inlichtingen,	
reserveringen	en	het	aanvragen	van	
de	 concertfolder:	 tel	 030	 2283026	
en	 via	 e-mail:	 info@biltsemuziek-
school.nl

Fotoclub

Maandag	12	maart	 geeft	 de	werk-
groep	Audio-Visueel	een	presenta-
tie.	Het	betreft	hier	geprojecteerde	
beelden	van	boeiende	onderwerpen	
welke	 in	 elkaar	 overvloeien.	 De	
avond	begint	om	20.00	uur	en	wor-
den	 gehouden	 in	 de	 Statenkamer	
van	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	
Dunantplein	 4,	 De	 Bilt.	 Zie	 ook	
www.fotoclubbilthoven.nl

Ledenavond Passage

Passage,	 afdeling	 Bilthoven,	 heeft	
op	dinsdag	13	maart	a.s.	haar		leden-
avond	 in	 ‘Het	Vogelnest’,	Boslaan	
1	in	Bilthoven.	De	aanvang	is	19.45	
uur.	 Het	 onderwerp	 van	 de	 avond	
is	 ‘Kunst	 en	 spiritualiteit	 van	 de	
Kruisweg’.	 De	 spreekster	 is	 mevr.	
Nel	 Rijneveld	 –	 Schep	 uit	 Lopik.	

Belangstellenden	 zijn	 van	 harte	
welkom.	 Inlichtingen	 bij	 Nel	 Ver-
heul,	telefoon	030-2285528.

Hanzesteden

Op	 14	 maart	 a.s.	 heeft	 de	 afd.	
Maartensdijk	 van	 de	 N.B.v.P,	
‘Vrouwen	 van	 Nu’	 haar	 maande-
lijkse	 ledenavond	 met	 een	 lezing	
over	 ‘Hanzesteden’	 in	 Nederland	
en	Europa,	verzorgd	door	kunsthis-
torica	Marion	van	Oudheusden.	
Ook	niet-leden	zijn	van	harte	wel-
kom	 (toegang	 voor	 hen	 5	 euro	
incl.	 consumpties).	 De	 lezing	
vindt	 plaats	 in	 Parochiecentrum	
‘De	Mantel’,	Nachtegaallaan	40	te	
Maartensdijk,	 aanvang	 19.30	 uur.	
Inlichtingen:	 Hanneke	 Stein,	 tel:	
0346	211937.

Soefibijeenkomst
	
Op	woensdag	14	maart	a.s.	verzorgt	
het	 Soefi	 Centrum	 Utrecht/Biltho-
ven	een	open	avond.	Het	thema	is:	
zingen	 als	 ingang	 tot	 stilte,	 door	
Martin	vd	Graaff	en	Sakya	v	Male.	
Ervaar	 door	 samen	 te	 zingen	 het	
effect	 van	 klank	 en	 muziek	 op	
de	gezamenlijke	afstemming	en	de	
beleving	 van	 stilte.	 Plaats:	 Woud-
kapel,	 Beethovenlaan	 21,	 Biltho-
ven;	tijd:	20.00	uur.	(www.soefi.nl)	

Geschiedenis van de kerkmuziek 

Donderdag	15	maart	houdt	Jan	Sie-
mons	 (oud-organist	 Opstandings-
kerk)	 in	 de	 Immanuelkerk	 te	 De	
Bilt	 om	20.00	uur	 een	 lezing	over	
de	 geschiedenis	 van	 de	 kerkmu-
ziek.	Ook	wordt	stil	gestaan	bij	de	
betekenis	van	verschillende	pausen	
voor	 de	 kerkmuziek,	 maar	 ook	 de	
invloed	van	Pepijn	de	Korte	en	zijn	
zoon	 Karel	 de	 Grote	 komt	 aan	 de	
orde.
Na	 de	 pauze	 ligt	 de	 nadruk	 op	 de	
muziek	 van	 de	 Reformatie,	 om	 te	
eindigen	 met	 de	 geschiedenis	 in	
Nederland.	De	toegang	is	vrij.	Een	
vrijwillige	 bijdrage	 wordt	 op	 prijs	
gesteld.

Uitvaartmogelijkheden

Op	 donderdag	 15	 maart	 a.s.	 van	
10.00	 tot	 12.00	 uur	 organiseert	
het	 Steunpunt	 Mantelzorg	 De	 Bilt	
in	 de	 Biltse	 vestiging	 van	 SWO	
(Jasmijnstraat	 6)	 een	 bijeenkomst	
over	 uitvaartmogelijkheden.	 Wat	
moet	 er	 allemaal	 gebeuren	 na	 een	
overlijden?	 Het	 getuigt	 van	 liefde	
voor	 dierbare	 naasten	 wanneer	 zij	
deelgenoot	worden	gemaakt	van	de	
laatste	wensen.	
Ingrid	 Kohsiek-Pisart	 zal	 u	 door	
middel	 van	 een	 inleiding	 wegwijs	
maken	 in	 het	 land	 waar	 u	 (waar-
schijnlijk)	 de	 weg	 niet	 voldoende	
kent.	Daarna	is	er	de	mogelijkheid	
om	met	Ingrid	nader	in	te	gaan	op	
uw	 vragen.	 Voor	 aanmelding	 en	
nadere	informatie:	030-2203490

Collecteweek Simavi

Ontwikkelingsorganisatie	 Simavi	
start	 binnenkort	 met	 haar	 lande-
lijke	 collecte.	 In	 de	 week	 van	 18	
tot	 en	 met	 24	 maart	 gaan	 ruim	
16.000	 duizend	 vrijwilligers	 langs	
de	 deuren.	 Ook	 in	 de	 gemeente	
De	 Bilt.	 Eenieder	 die	 zich	 in	 de	
betreffende	 week	 twee	 uurtjes	 in	
wil	zetten	voor	dit	goede	doel	kan	
contact	opnemen	met	de	coördina-

‘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

toren	van	de	collecte.	 In	de	Bilt	 is	
dat	Hein	 Jansen,	 tel.	 06-20212706	
en	 in	 Bilthoven:	 Renske	 Belt,	 tel.	
030	2886407.

Opbrengst collecte 

De	 plaatselijke	 opbrengst	 van	 de	
collecte	van	Amnesty	International	
is	 geworden	 €	 10.499,55.	 In	 de	
kern	De	Bilt	was	dat	€	2.606,80,	in	
Bilthoven	€	6.660,80	euro	en	in	de	
kernen	Maartensdijk	en	Groenekan	
samen	€	1.231,95	euro.	

Regiomiddag fibromyalgie

Zaterdag	 24	 maart	 vindt	 er	 in	 het	
Rode	 Kruis	 gebouw	 aan	 de	 St.	
Laurensweg	 13	 te	 De	 Bilt	 een	
Regiomiddag	 fibromyalgie	 plaats	
van	 13.00	 -	 16.00	 uur.	 Klazien	
Elfrink	 (belangenbehartiging	 van	
de	 F.E.S	 Vereniging)	 geeft	 een	
lezing	 getiteld	 ‘in	 gesprek	 gaan	

over	fibromyalgie’	en	René	Zegers	
over	 ‘Multidisciplinaire	 behande-
ling’.	 Voorts	 worden	 en	 2	 work-
shops	 gegeven:	 Zumba	 door	
Mevrouw	 Gré	 Tilstra	 en	 ‘bewust	
bewegen	 met	 Oefentherapie’	 door	
Mevr.	 Noortje	 Boers-Touw	 van	
Cesar	Den	Dolder.	 Er	 zijn	 diverse	
informatie	 stands	 aanwezig.	 Tijd:	
13.00	 tot	 16.00	 uur.	 Aanmelden	
bij	 Dirkje	 Nap,	 d.napvanzetten@
fesinfo.nl	of	tel:	0344-692405	

Start collecteweek Reumafonds

Het	 Reumafonds	 start	 binnenkort	
met	 de	 jaarlijkse,	 landelijke	 col-
lecte.	 In	 de	 week	 van	 12	 t/m	 17	
maart	2012	gaan	ruim	60.000	vrij-
willigers	 langs	 de	 deuren	 om	 te	
collecteren	voor	de	bestrijding	van	
reuma	en	artrose.	Het	Reumafonds	
is	dé	fondsenwerver	op	het	gebied	
van	reuma	in	Nederland.	Steun	van	
iedere	Nederlander	nodig.

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
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Wij	willen	u	hartelijk	danken	voor	de	zeer	vele	blijken	van	medeleven	
die	wij	mochten	ontvangen,	tijdens	de	ziekte,	na	het	overlijden	en	bij	de	
begrafenis	van	mijn	dierbare	man,	onze	zorgzame	vader	en	opa

Willem Bos
Ondanks	het	grote	gemis	hebben	uw	kaarten,	telefoontjes,	sms-jes,	een	
handdruk	of	bezoek	ons	heel	goed	gedaan	en	getroost.

	 J.C.	Bos-Sukkel,
	 kinderen	en	kleinkinderen.

Maartensdijk,	maart	2012

Oud papier 
Groenekan
Op	zaterdag	10	maart	haalt	het	Rode	Kruis	afdeling	Maartensdijk	weer	oud	
papier	op	in	Groenekan,	inclusief	Nieuwe	Weteringseweg,	Voordorpsedijk,	
Ruigenhoeksedijk	 en	Achterweteringseweg.	 U	 wordt	 verzocht	 het	 papier	
(gebundeld	of	in	dozen)	of	de	papierkliko	vóór	9.00	uur	aan	de	weg	te	zet-
ten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging	“Tweemaal	Zes”	haalt	zaterdag	10	maart	oud	papier	op	
in	Maartensdijk.	De	papierwagens	gaan	zaterdagmorgen	om	9.00	uur	rijden.	
U	wordt	verzocht	uw	papierkliko	of	het	goed	gebundelde	papier	tijdig	aan	
de	weg	te	zetten.
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Per	 1	 februari	 heeft	Conny	Wagens-
veld	de	 functie	van	Wijkcoach	over-
genomen	 van	 Judith	 Wullur.	 Conny	
begeleidt	mensen	die	door	inanciële	
zorgen	of	andere	problemen,	geen	of	
weinig	 activiteiten	 buiten	 de	 deur	
hebben.	 Stap	 voor	 stap	 wordt	 weer	
richting	 gegeven	 aan	 het	 leven,	 zo-
dat	 zij	 beter	 kunnen	 deelnemen	 aan	
de	 samenleving.	 Net	 als	 haar	 voor-
gangster	 is	 Conny	 van	 maandag	 tot	
en	met	donderdag	van	9.00	tot	17.00	
uur	 telefonisch	 bereikbaar.	 Men	 kan	
met	Wijkcoach	in	contact	komen	door	
(gratis)	 te	bellen	naar	0800	6929595	
of	door	binnen	te	lopen	bij	Buurthuis	
’t	 Hoekie	 (dinsdags	 en	 donderdags)	
of	op	woensdag	Weltevreden.

Vrijwilligerswerk op lokaal niveau
Eén	 van	 de	 mogelijkheden	 voor	 het	
opbouwen	 van	 sociale	 contacten	 en	

om	de	kans	 op	 een	betaalde	baan	 te	
vergroten	 is	 het	 doen	 van	 vrijwil-
ligerswerk.	 Gemeente	 De	 Bilt	 heeft	
veel	mogelijkheden	 voor	 het	 uitvoe-
ren	van	werkzaamheden	op	vrijwilli-
ge	basis.	Zowel	voor	korte	als	langere	
projecten.	Onlangs	werden	geïnteres-
seerden,	 voornamelijk	 mensen	 met	
een	 bijstandsuitkering,	 geïnformeerd	
over	 mogelijke	 vrijwilligersfuncties.	
Het	 doel	 van	 deze	 informatiebijeen-
komst	was	het	bieden	van	hulp	bij	het	
zetten	 van	 een	 volgende	 stap	 en	 om	
hen	een	beter	beeld	 te	geven	van	de	
mogelijkheden	 in	 de	 gemeente.	 Een	
aantal	vrijwilligers	vertelde	met	veel	
enthousiasme	over	hun	werkzaamhe-
den,	 waarna	 de	 aanwezigen	 konden	
kennismaken	 met	 een	 aantal	 organi-
saties.
Zoals	het	Wijkrestaurant	‘Bij	de	Tijd’	
waar	diverse	vrijwilligersfuncties	be-

schikbaar	 zijn	 voor	 wijkbewoners.	
Bijvoorbeeld	 in	 de	 keuken	 of	 als	
‘maatje’	 voor	 wijkbewoners	 die	 niet	
zelfstandig	 naar	 het	 restaurant	 toe	
kunnen.	 Een	 ander	 voorbeeld	 is	 het	
project	 Wijkdiensten,	 dat	 praktische	
hulp	en	maatjesdiensten	biedt.	Wijk-
diensten	 worden	 uitgevoerd	 voor	 en	
door	bewoners,	en	zijn	vooral	gericht	
op	 voldoening	 bij	 zowel	 klant	 als	
dienstverlener.

Op	 het	 gebied	 van	 vrijwilligerswerk	
is	 sinds	 half	 december	 de	 organisa-
tie	Vrijwillig	 in	Actie	De	Bilt	actief.	
Zij	brengt	 samenhang	 in	het	vrijwil-
ligerswerk	en	beschikt	over	een	uitge-
breide	vacaturebank	en	expertise	om	
vrijwilligers	te	begeleiden.

Mogelijkheid tot tegenprestatie
Vanaf	1	januari	2012	mag	van	mensen	
met	 een	 bijstandsuitkering	 verwacht	
worden	dat	zij	 een	 tegenprestatie	 le-
veren.	Een	tegenprestatie	voor	de	sa-
menleving	en	voor	hen	zelf.	Voor	een	
paar	 uur	 in	 de	 week,	 zonder	 dat	 dat	
invloed	heeft	 op	het	 vinden	van	 een	
‘gewone’	baan.	Het	is	een	goede	ma-
nier	om	iets	te	doen	voor	de	samenle-
ving,	om	te	ontdekken	wat	de	moge-
lijkheden	zijn	en	in	sommige	gevallen	
ook	een	beetje	voorbereid	te	worden	
op	een	baan.	

Meer informatie
Vrijwilligerswerk:	Vrijwillig	in	Actie	
De	 Bilt,	 info@vrijwilliginactiede-
bilt.nl,	 tel.	 030	 7440595	Wijkcoach/
tegenprestatie:	 Conny	 Wagensveld,	
c.wagensveld@mensdebilt.nl,	 tel.	
0800	6929595.

Nieuwe wijkcoach in De Bilt
Voor sommige mensen is het moeilijk om deel te nemen aan de samenleving of de weg naar betaald 

werk te vinden. De Regionale Sociale Dienst voert in opdracht van de gemeente het project ‘Op 
weg naar participatie’ uit. Vanuit dit project begeleidt de Wijkcoach mensen bij het nemen van 

hindernissen om beter te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Per 1 februari begeleidt Conny Wagensveld in haar functie van Wijkcoach 
mensen die door inanciële zorgen of andere problemen, geen of weinig 
activiteiten buiten de deur hebben. [foto Henk van de Bunt]

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Biltse Meertje
Gitta	van	Eick	(CDA)	en	Frans	Poot	
(D66)	stellen	vragen	over	het	revita-
liseren	 van	 het	 Biltse	 Meertje.	 Wet-
houder	Ditewig	antwoordt	dat	het	de	
wens	van	de	bewoners	was	het	gebied	
aan	 te	 wijzen	 als	 een	 gecultiveerd	
park.	‘Aangegeven	is	toen	dat	dit	niet	
past	 in	de	omgeving	en	er	ook	geen	
inanciële	middelen	voor	zijn.	 In	het	
najaar	2012	worden	volgens	afspraak	
nieuwe	struiken	geplant	en	ontstaat	er	
in	de	omgeving	een	passende	groen-
zone	zoals	eerder	is	afgesproken.’

E-laadpalen
Jaap	 Nieuwen-huize	 (GroenLinks	 &	
PvdA)	 wil	 weten	 wie	 verantwoor-
delijk	 is	 voor	 het	 functioneren	 van	
het	 E-laadpunt	 op	 het	 parkeerterrein	
aan	 de	 Kruisbeklaan	 in	 Bilthoven.	
Het	laadpunt	is	in	tape	gewikkeld	en	
functioneert	niet.	Wethouder	Ditewig	
antwoordt	dat	niet	de	gemeente	maar	
een	 stichting	 de	 verantwoordelijk-
heid	voor	het	beheer	heeft,	maar	dat	
de	paal	wordt	vervangen.	Er	zijn	voor	
de	gemeente	geen	kosten	aan	de	laad-
punten	verbonden.	De	overeenkomst	
met	 de	 stichting	 eindigt	 september	
2014.	Medio	2014	is	er	een	evaluatie.

Boa’s
Christiaan	 Van	 Nispen	 tot	 Sevenaer	
wil	 weten	 hoeveel	 bekeuringen	 de	

drie	Boa’s	in	2011	hebben	uitgeschre-
ven,	hoeveel	daarvan	konden	worden	
geïnd	 en	wat	 zijn	 de	 kosten	 van	 dat	
innen	 zijn.	 Burgemeester	 Gerritsen	
antwoordt	dat	het	doel	van	de	Boa	is	
burgers	aan	te	spreken	op	hun	gedrag	
en	 niet	 om	 veel	 boetes	 uit	 te	 schrij-
ven.	 ‘Uitschrijven	 van	 boetes	 wordt	
minimaal	 toegepast.	 Dat	 wordt	 ge-
waardeerd	en	is	effectief.	Onze	Boa’s	
maken	 gebruik	 van	 de	 politie	 bij	 de	
afhandeling	 van	 hun	 bekeuringen.	
Boa’s	 hebben	 ongeveer	 250	 boetes	
uitgeschreven.	De	opbrengst	van	die	
boetes	gaat	naar	de	Staat.	

Burgerinitiatief Kwinkelier 
De	 raad	 besloot	 het	 burgerinitiatief	
met	 als	 onderwerp	 de	 communicatie	

over	de	 realisering	van	het	centrum-
plan	te	Bilthoven	geldig	te	verklaren.	
Dit	 burgerinitiatief	 is	 voorafgaand	
aan	 de	 raadsvergadering	 van	 januari	
aan	de	burgemeester	aangeboden.	

De	 initiatiefnemers	 willen	 de	 com-
municatie	over	de	ontwikkelingen	en	
de	 inanciering	 intensiveren.	 De	 be-
spreking	vindt	plaats	in	de	commissie	
Openbare	Ruimte.	

Overig
De	 raad	 stelde	 verder	 een	 krediet-
voorstel	voor	de	voorbereidingen	op	
de	 extra	 taken	 in	 het	 kader	 van	 de	
Wet	 maatschappelijke	 ondersteuning	
(Wmo)	 en	 het	 controleprotocol	 voor	
de	jaarrekening	2011	vast.	[GG]

Uit de gemeenteraad van 1 maart

Geen steun voor uitbreiding 
statiegeldregeling

Een motie van Johan Slootweg (SGP) en Nico Jansen (CU) 
om een beroep op het kabinet te doen om voor plastic lesjes 
en blikjes een statiegeldregeling mogelijk te maken kreeg in 
de raad onvoldoende steun. De fracties van de ChristenUnie, 
SGP, SP, CDA en GroenLinks&PvdA stemden voor de motie.

Slootweg	stelt	in	de	motie	dat	de	kosten	niet	op	het	winkelbedrijf	mogen	
worden	afgewenteld.	Hij	vraagt	het	college	verder	 inwoners	 te	wijzen	op	
hun	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 opruimen	 van	 afval.	 ‘Iedereen	 erkent	
het	probleem,	maar	het	lijkt	erop	of	iedereen	naar	elkaar	blijft	kijken’,	aldus	
Slootweg.	Hij	denkt	dat	door	statiegeld	landelijk	in	te	voeren	een	enorme	
milieuwinst	geboekt	kan	worden.	‘Moties	van	soortgelijke	strekking	zijn	in	
andere	gemeenten	al	aangenomen.’

Hoewel	het	landelijk	beleid	is	steunt	Etiënne	van	Buren	(SP)	de	motie	als	
mogelijkheid	om	de	minister	onder	druk	te	zetten.	Anne	Doedens	(VVD)	
noemt	het	symboolpolitiek	en	vindt	dat	 je	dit	aan	de	landelijke	vertegen-
woordigers	moet	overlaten.	‘Beperk	je	tot	De	Bilt.’	Dat	geldt	ook	voor	de	
fractie	van	D66.	Gitta	van	Eick	(CDA)	steunt	de	motie.	Zij	vraagt	zich	wel	
af	waarom	bij	de	 raadsvergadering	de	kannen	water	zijn	vervangen	door	
water	in	plastic	lesjes.	Han	IJssennagger	(Bilts	Belang)	ziet	veel	praktische	
problemen,	ook	voor	de	winkeliers	en	denkt	dat	de	voorgestelde	oplossing	
erger	is	dan	de	kwaal.	Wethouder	Kamminga	noemt	het	een	sympathieke	
motie,	maar	ontraadt	hem	wel.	‘We	gaan	er	niet	over.’	Overigens	zegt	hij	
dat	het	probleem	van	zwerfafval	hier	minder	speelt.	Ook	bestrijdt	hij	dat	de	
lesjes	de	bulk	vormen	bij	het	plastic	afval.	[GG]

Dag winter

Nu de winter bijna voorbij is en we hebben kunnen genieten van mooie 
plaatjes rest slechts de (zonnige) herinnering aan een winters landschap 
in De Bilt, zoals hier het paraplulaantje in het bos Beerschoten in De Bilt
Op de landgoederen die zo’n 150 jaar geleden gesticht werden, werden 
dit soort laantjes aangelegd om de dames te beschermen tegen de zon. De 
boompjes werden zo geplant dat zij ’s zomers een natuurlijke bescherming 
vormden voor de huid van de gegoede dames. Bruin worden was immers 
voor het gewone volk. 
Gelukkig zoeken de meeste mensen tegenwoordig juist de zon op, voor 
een gezonde tint. Maar dit is toch wel een herinnering aan een bijzondere 
erfenis in ons landschap. (Frans Poot)

De raadsvergadering van 1 maart.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 7.98

500
gram 4.98

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 maart
t/m woensdag 14 maart

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Bourgondische 
rundergehaktstaven
Slavinken
Rundervinken

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG (GELDIG OP DONDERDAG 15 MAART)

Kalfsrollade
Gebraden gehakt
Rosbief

Kip tomaat mozzarellasalade
Huispaté met bieslook 
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

3x 100
gram 4.98

Varkenshaasmedaillons 
naturel of gemarineerd

Varkensfiletlapjes 
naturel of gemarineerd

Magere runderlappen

Kippenbouten 
naturel of gekruid  

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VERSGEBRANDE PINDA’S
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN 250

gram 1.98

Lekker!!

500
gram 4.98

500
gram 4.98

DÍT IS LEKKER!

15 MAANDEN GERIJPTE SERRANOHAM
100

gram 3.98

100
gram 1.39

1 Kg. 4.98

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN
JONG BELEGEN Lekkere tapassnacks:

• GRILLFRIET
• SJOELSCHIJVEN
• HONEYPOPS

FRIESCHE BOEREN-
KRUIDNAGELKAAS

woensdag 14 maart  gesloten 
i.v.m. Biddag

Nieuw!!

Mooie

Kiwi’s
Héél kilo

1,50

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Elstar

Handappels
Héél kilo

•  Mihoen
MET KIP __________ PER PORTIE  4,95

•  Varkenshaas
IN CHAMP. SAUS MET GEB. AARDAPPELS

 ________________ 100 GRAM  0,99
•  Tagliatelle

MET ZALM __________ 100 GRAM  0,99

Hollandse luxe

Pluksla
zak 150 gram

0,99 0,79

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

MAANDAG 12 MAART, DINSDAG 13 MAART 

EN WOENSDAG 14 MAART

Vers gewassen Hollandse

Spinazie _______  ZAK 300 GRAM  0,99

De lekkerste

Navelsinaasappels _  HÉÉL KILO  1,25

Italiaanse Grill groenten
MET AARDAPPELEN EN KIPPENPOOT

_________________________  100 GRAM  0,99

Volop binnen:
Hollandse aardbeien, asperges, 

kasbonen, raapstelen, etc.

Alléén DONDERDAG

Heerlijke
Smaakaardbeien
___________________  PER DOOSJE  1,00

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

OP=OP
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De	 wijkorganisaties	 zijn	 benaderd,	
maar	 tot	 nu	 toe	 hebben	 ze	 zich	 nog	
niet	 opgegeven	 met	 een	 groep	 deel-
nemers.	Veel	tijd	gaat	het	niet	kosten:	
na	een	ontvangst	met	kofie	van	9.45	
tot	10.15	uur	op	de	gemeentewerf	aan	
Weltevreden	22	 in	de	Bilt	gaan	vrij-
willigers	gezamenlijk	afval	verwijde-
ren	tot	12.00	uur.	Dat	is	dus	nog	geen	
twee	uurtjes	afval	verwijderen.

Aantrekkelijk
Miranda	de	Freitas,	wijkcontactamb-
tenaar	van	de	gemeente	De	Bilt,	licht	
toe:	‘De	zwerfvuilproblematiek	in	de	
gemeente	is	laag,	maar	we	roepen	de	
bewoners	op	om	ook	hun	steentje	bij	

te	dragen	om	hun	leefomgeving	aan-
trekkelijk	 te	 houden.	Als	 je	 met	 een	
groep	bent,	 hoeft	 het	 niet	 zo	 lang	 te	
duren.	Vele	handen	maken	licht	werk.	
Het	 is	 ook	 gezellig:	 je	 leert	 mensen	
uit	je	eigen	wijk	kennen.	En	wie	weet	
komen	 er	 na	 aloop	 tijdens	de	 lunch	
ideeën	uit	voort	voor	andere	schoon-
maakprojecten.’	 De	 gemeente	 levert	
de	benodigde	 spullen	en	doet	de	ca-
tering:	 ‘Wij	 zorgen	 voor	 de	 kofie,	
prikkers,	 veiligheidshesjes,	 hand-
schoenen	 en	 een	 eenvoudige	 lunch	
na	 aloop.’	 In	 enkele	 delen	 van	 de	
gemeente	worden	al	acties	gehouden	
vanuit	 de	 woningbouwvereniging,	
weet	 De	 Freitas:	 ‘In	 Brandenburg	

West	en	Centrum-2	maken	bewoners	
regelmatig	de	wijk	schoon.’	De	 laat-
ste	tijd	is	de	BIGA-groep	ook	heel	ac-
tief	in	de	gemeente	met	opschonings-
werkzaamheden.	 En	 dan	 zijn	 er	 nog	
bewoners	die	individueel	al	jarenlang	
een	 stukje	 gemeente	 schoonhouden.	
‘Fijn	als	ze	er	dankzij	deze	actie	niet	
meer	alleen	voorstaan’,	vindt	De	Frei-
tas.

De Leijen
In	het	noordelijk	deel	van	De	Leijen	
wordt	 de	 vervuiling	 veelal	 veroor-
zaakt	 door	 scholieren.	 ‘Wij	 hebben	
daarvoor	een	apart	traject	met	de	twee	
scholen	 voor	 voortgezet	 onderwijs,	
maar	 we	 hopen	 dat	 ze	 op	 10	 maart	
ook	mee	komen	doen.	Ik	ga	vandaag	
nog	bij	alle	scholen	in	De	Bilt	en	Bilt-
hoven	 langs	 om	 posters	 brengen	 en	
er	 gaan	 ook	 posters	 naar	 de	 andere	
dorpskernen’,	zegt	De	Freitas	toe.	Be-
woners	die	op	10	maart	niet	kunnen,	
maar	wel	een	keer	willen	opschonen,	
kunnen	 zich	 toch	 melden.	 ‘Het	 kan	
ook	 op	 een	 andere	 dag	 en	 tijd.	 Wij	
stellen	de	materialen	beschikbaar.	Ze	
kunnen	 in	 de	 eigen	 wijk	 schoonma-
ken	 of	 in	 een	 deel	 van	 de	 gemeente	
waarvan	 ze	 vinden	 dat	 er	 wat	 moet	
gebeuren.’	

Aanmelden	 kan	 via	 wijkendorpsge-
richtwerken@debilt.nl,	of	telefonisch	
via	 030-2289494.	 Graag	 bij	 opgave	
naam,	 adres,	 telefoonnummer	 ver-
melden,	 alsook	 met	 hoeveel	mensen	
mee	gaan	doen	en	of	ze	gebruik	wil-
len	maken	van	de	lunch.	[LvD]

De Bilt roept inwoners op tot deelname 
aan Landelijke Opschoondag op 10 maart

Ondanks alle publiciteit heeft zich nog maar één inwoner van de gemeente De Bilt gemeld  
om mee te doen aan de Landelijke Opschoondag. Een ander reageerde enthousiast via de e-mail, 

maar heeft zich tot op heden nog niet opgegeven. Toch is het de bedoeling dat teams van  
vrijwilligers aanstaande zaterdag hun eigen wijk of dorpskern opschonen.

In De Leijen Noord zijn het niet zozeer de wijkbewoners zelf, maar de 
scholieren die voor veel zwerfvuil zorgen. De route tussen hun scholen en de 
supermarkt, langs het Kees Boekepad, ligt dagelijks bezaaid met afval.

Raad op de bres voor 
ecopassage

door Guus Geebel

In de raadsvergadering van 1 maart stellen Anne-Marie 
Mineur (SP) en Anne Doedens (VVD) vragen over een brief 

van Gedeputeerde Staten waarin vraagtekens worden geplaatst 
bij de realisering van de faunapassage die het Noorderpark en 
het Vecht- en Plassengebied moet verbinden met het Kromme 

Rijngebied. Zij vinden dat de wildtunnel gerealiseerd moet 
worden en vragen het college om een reactie.

De	beide	raadsleden	dienen	daarnaast	een	motie	in	waarin	de	raad	gevraagd	
wordt	er	bij	het	college	op	aan	te	dringen	dit	standpunt	nadrukkelijk	onder	
de	 aandacht	 van	Gedeputeerde	Staten	 te	 brengen.	 ‘De	gemeente	 heeft	 al	
veel	gedaan	om	die	tunnel	te	realiseren.	De	provincie	krabbelt	nu	terug	en	
dat	zou	een	stevige	kapitaalvernietiging	betekenen	en	vernietiging	van	de	
natuur’,	aldus	Mineur.	Wethouder	Ditewig	antwoordt	dat	het	B	en	W	be-
vreemdt	dat	de	provincie	een	evaluatie	gaat	houden	over	de	locatie	van	de	
ecopassage	Griftestein	en	de	uitkoop	van	de	benzinestations	langs	de	N237.	
‘Wij	vinden	het	opnieuw	ter	discussie	stellen	daarvan	zeer	onwenselijk.	Er	
zijn	veel	investeringen	gedaan	en	de	aanleg	is	al	in	een	vergevorderd	sta-
dium.	Het	college	gaat	zijn	uiterste	best	doen	om	er	voor	te	zorgen	dat	de	
provincie	de	ecopassage	gaat	aanleggen.’

Motie
In	een	toelichting	op	de	motie	gaat	Doedens	in	op	de	inspanningen	die	door	
de	gemeente	De	Bilt	en	de	voormalige	gemeente	Maartensdijk	zijn	gedaan	
om	 ecologische	 verbindingen	 te	 realiseren.	 ‘Het	 gaat	 hier	 om	 meer	 dan	
een	enkele	wildpassage.	Het	is	de	afronding	van	een	totaalplan.’	Slootweg	
(SGP)	vindt	de	motie	overbodig.	Anne	de	Boer		(GroenLinks	en	PvdA)	zegt	
op	te	willen	komen	voor	een	Bilts	belang.	‘Het	is	wel	provinciaal	beleid,	
maar	het	speelt	wel	in	onze	gemeente.	Het	gaat	om	oud	beleid,’	aldus	Frans	
Poot	(D66).	Han	IJssennagger	(Bilts	Belang)	stelt	dat	er	in	het	oude	beleid	
tien	ecoducten	waren	gepland	en	dat	er	nog	maar	geld	voor	drie	is.	Hij	stelt	
dat	het	om	geld	van	de	provincie	gaat,	dat	ook	geld	van	de	burger	is.	IJssen-
nagger	vindt	dat	de	waarde	van	de	ecologische	zone	moet	worden	meege-
wogen.	Wethouder	Ditewig	zegt	dat	het	college	zich	voor	de	aanleg	van	het	
ecoduct	gaat	inzetten.	‘Staande	op	de	lijn	van	de	inish	is	het	op	zijn	zachtst	
gezegd	bizar	wanneer	je	de	reductie	hebt	van	tien	ecoducten	naar	drie	en	
uitdrukkelijk	bij	het	collegeakkoord	van	de	Staten	meldt	dat	het	derde	daar-
van	Griftestein	is,	om	dan	te	zeggen	daar	aarzelen	we	nog	een	keer	over.	Dat	
terwijl	je	er	3.25	miljoen	euro	in	geïnvesteerd	hebt.’
De	motie	 krijgt	 steun	van	de	 raad.	De	 fracties	 van	Bilts	Belang	 en	SGP	
stemmen	tegen.

Vijf jaar geleden was er champagne bij de overdracht van het Rodemterrein 
waardoor de faunapassage mogelijk werd. v.l.n.r. de toenmalige 
gedeputeerde Jan Pieter Lokker, wethouder Arie-Jan Ditewig en Marco 
Glastra, directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap.

Het	eerste	 scenario,	waarbij	het	Sta-
tion	Hollandsche	Rading	zou	worden	
gesloten,	 acht	 de	 NS	 niet	 wenselijk.	
De	 NS	 hecht	 groot	 belang	 aan	 het	
station	in	Hollandsche	Rading,	mede	
vanwege	 de	 recreatieve	 reizigers	 in	
de	weekeinden.	Het	College	van	Bur-
gemeester	en	Wethouders	van	De	Bilt	
is	 tevreden	 met	 deze	 erkenning	 van	
het	 belang	 van	 Station	 Hollandsche	
Rading.

Ander scenario
Het	tweede	scenario,	waarbij	het	Sta-
tion	Maartensdijk	wordt	geopend	met	
behoud	 van	 het	 Station	 Hollandsche	
Rading,	 heeft	 de	 NS	 onderzocht	 op	
de	inpasbaarheid	binnen	de	dienstre-
geling	en	inanciële	haalbaarheid.	De	
NS	 is	daarbij	uitgegaan	van	een	sta-
tionslocatie	ter	hoogte	van	de	Dorps-
weg,	waar	naar	inschatting	het	aantal	
potentiële	reizigers	het	grootst	is.	Het	
onderzoek	heeft	 uitgewezen	dat	bin-
nen	de	huidige	dienstregeling	onvol-
doende	 tijd	 beschikbaar	 is	 om	 een	
sprinter	een	extra	stop	te	laten	maken.	
Verder	 blijkt	 de	 vervoerswaarde	 te	

laag	om	de	extra	kosten	van	het	stop-
pen	op	een	nieuw	station	 te	dekken.	
De	NS	concludeert	op	basis	van	deze	
resultaten	 dat	 een	 Station	 Maartens-
dijk	niet	haalbaar	is.	

Jammer
Het	College	had	graag	de	bereikbaar-
heid	 van	 Maartensdijk	 vergroot	 met	

een	spoorwegstation	en	betreurt	daar-
om	 de	 uitkomst	 van	 het	 onderzoek.	
De	 onderzoeksresultaten	 zijn	 echter	
dusdanig	dat	het	College	begrip	heeft	
voor	de	conclusie	van	de	NS.	Overi-
gens	blijft	bij	de	regiopartners	de	am-
bitie	 bestaan	 om	 op	 langere	 termijn	
opnieuw	 de	 mogelijkheden	 van	 een	
station	in	Maartensdijk	te	verkennen.

Spoorwegstation Maartensdijk 
voorlopig niet haalbaar

De Nederlandse Spoorwegen (hierna: NS) hebben onlangs in opdracht van de  
Provincie Utrecht een quick scan verricht naar de mogelijkheden om in Maartensdijk  
een station te openen. De Provincie Utrecht heeft de NS gevraagd de haalbaarheid van  

Station Maartensdijk te onderzoeken op basis van twee scenario’s. 

Vooralsnog zullen deze treinen niet in Maartensdijk stoppen. Doe mee aan NL DOET!
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staat Nederland in 
het teken van NL DOET, de grootste landelijke vrijwil-
ligersactie. In de gemeente De Bilt zijn meer dan dertig 
klussen aangemeld door diverse maatschappelijke 
organisaties. U helpt toch zeker ook mee om tijdens 
NL DOET een van deze klussen te klaren?

Er is van alles te doen, voor elk wat wils. Bekijk het klussenaanbod op www.nldoet.nl 
en kies een klus die bij u past. U kunt u zich meteen aanmelden. Als u behoefte hebt 
aan meer informatie, neemt u dan contact op met Maykel Kicken van Vrijwillig in Actie 
De Bilt (tel. 06-37295879) of mail naar info@vrijwilliginactiedebilt.nl. 
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Kees	Verkuil	is	in	1929	in	De	Bilt	ge-
boren.	Zijn	vader	had	een	bloemiste-
rij	aan	de	Hessenweg	198.	Achter	het	
huis	 stond	 een	 verwarmde	 broeikas	
en	aan	aantal	koude	broeibakken	met	
platglas.	Over	de	ramen	lagen	rietmat-
ten	tegen	de	kou.	Zijn	vader	kweekte	
geraniums,	 viooltjes,	 chrysanten.	 le-
lies	 en	 allerhande	 snijbloemen.	 Na	
de	 tweede	 wereldoorlog	 hielp	 Kees	
enkele	 jaren	 mee	 op	 de	 kwekerij.	
Een	paar	keer	per	week	ging	Kees	‘s	
morgens	 om	 zes	 uur	 met	 zijn	 vader	
op	 een	 bakiets	 met	 daarachter	 een	
handkar	naar	de	groente-	en	bloemen-
veiling	aan	de	Croeselaan	in	Utrecht.	
In	de	bakiets	was	heel	ingenieus	een	
verdieping	 als	 tweede	 laadruimte	
gemaakt.	 De	 handkar	 was	 met	 een	
touw	 aan	 het	 achterspatbord	 van	 de	
bakiets	 verbonden.	 Terwijl	 zijn	 va-
der	op	de	bakiets	reed	en	de	handkar	
op	 sleeptouw	 nam,	 moest	 Kees	 lo-
pend	de	handkar	in	balans	houden	en	
enigszins	 voortduwen.	 Op	 weg	 naar	
de	Croeselaan	passeerden	ze	met	hun	
lading	de	Berekuil,	 hetgeen	nog	wel	
eens	 moeite	 kostte.	 Vooral	 zomers	
wanneer	 door	 de	 warmte	 er	 karren-
sporen	 in	 het	 asfalt	 waren	 gereden.	
Op	de	veiling	kochten	ze	snijbloemen	
in	 die	 ze	 aan	 winkeliers	 Groen,	 Pot	
en	 Reitsma	 in	 De	 Bilt	 en	 Bilthoven	
leverden.	 Op	 de	 terugweg	 vanuit	 de	
stad	pauzeerden	ze	wel	eens	voor	een	
kop	 kofie	 bij	 Van	 Zijl	 (het	 Kalfje)	
aan	de	Utrechtseweg.	De	bakiets	en	
handkar	beladen	met	hun	ingekochte	
handel	 konden	 ze	 rustig	 op	de	vent-
weg	laten	staan.

Fietsenmaker
De	handkar	was	in	onderhoud	bij	wa-
genmaker	Bakker	aan	de	Hessenweg	

14	in	De	Bilt.	De	houten	wielen	wa-
ren	 voorzien	 van	 een	 smeedijzeren	
loopvlak.	Na	een	paar	jaar	bij	zijn	va-
der	op	de	kwekerij	gewerkt	te	hebben,	
koos	 Kees	 Verkuil	 voor	 de	 techniek	
en	is	hij	in	1948	als	ietsenmaker	gaan	
werken	 achter	 de	 sigarenwinkel	 van	
Jan	van	Eijk	aan	de	Hessenweg	133.
In	1988	is	hij	met	vervroegd	pensioen	
gegaan.

Fiets voor de handkar
Koen	 van	 den	 Brink	 werkte	 vanaf	
1958	tot	1992	als	timmerman	bij	aan-
nemer	Van	Es	te	Maartensdijk.	Van	Es	

gebruikte	 twee	 handkarren	 voor	 het	
vervoer	 van	 bouwmaterialen.	 Koen	
vertelt	 dat	 toen	 hij	 nog	maar	 net	 bij	
Van	 Es	 werkte	 met	 een	 handkar	 be-
laden	met	hout,	spijkers,	een	pot	verf	
en	 gereedschap	 naar	 een	 klus	 werd	
gestuurd.	Hij	 liep	dan	met	de	volge-
laden	kar	naar	het	werk	en	koppelde	
na	aloop	de	lege	kar	achter	zijn	iets.	
Aan	de	duwboom	van	de	kar	was	een	
stalen	 pin	 gelast	 die	 onder	 de	 baga-
gedrager	van	zijn	iets	werd	gestoken	
en	aan	de	bovenzijde	met	een	houten	
blok	en	een	touw	werd	vastgemaakt.	
Eigenlijk	 hetzelfde	 systeem	 als	 bij	
een	wagen	met	oplegger,	Voor	zover	
Koen	het	zich	kan	herinneren	zijn	de	
handkarren	tot	midden	jaren	zestig	bij	
Van	Es	gebruikt.

Karrensporen
door Koos Kolenbrander

Eerder dit jaar vroegen wij naar herinneringen aan het gebruik van de handkar in deze omgeving. Kees 
Verkuil uit De Bilt en Koen v.d. Brink uit Maartensdijk reageerden.

Dit	 artikel,	 waarin	 over	 twee	 nij-
vere	 ambachtslieden	 uit	 twee	 ker-
nen	 van	 deze	 gemeente	 wordt	
verhaald	 is	 ook	 te	 vinden	 op	
www.900jaardebilt.nl

Koen van den Brink in 1959 met een 
beladen handkar op de Dorpsweg op 
weg naar een klus. 
(foto uit archief Koen van den Brink)

Biltenaar Kees Verkuil. (foto Henk 
van de Bunt)

Door	het	artikel	over	de	vernieuwing	
van	de	Embranchementweg	bij	Lage	
Vuursche	 van	 vorige	 week	 kwamen	
we	 opnieuw	 in	 contact	 met	 een	 van	
die	 actieve	 dorpsbewoners	 die	 als-
maar	bezig	zijn	hun	stee	en	omgeving	
aantrekkelijk	te	houden.	

In	zijn	woning	aan	de	Dorpsstraat	pra-
ten	we	met	Gert	Aalderink	 (62),	 die	
onlangs,	nu	hij	in	de	VUT	is,	opnieuw	
is	 voorgesteld	 als	 kandidaat	 lid	 van	
de	 Contactcommissie	 van	 het	 dorp.	
Een	functie	die	hij	voorheen	al	zesen-
twintig	jaar	vervulde.	Hij	is	daarnaast	
ook	secretaris	van	Dorpshuis	De	Furs	
en	 in	Maartensdijk	 is	 hij	 samen	met	
Jan	de	Rooij	elftalleider	van	de	hoog-
ste	 teams	 van	 de	 voetbalvereniging	
SVM,	wat	ook	nog	een	paar	avonden	
per	week	in	beslag	neemt.	

Veiligheid 
Gert	 is	 een	 enthousiaste	 man	 met	
humor	die	naast	 tafeltennis,	waar	hij	
zijn	vrouw	 leerde	kennen	 en	volley-
bal,	 ook	 voetbal	 speelde	 in	 de	 voet-
balclub	Lage	Vuursche,	die	niet	meer	
bestaat.	Dat	deed	hij	samen	met	zijn	

helaas	te	vroeg	overleden	vader	Joop,	
ook	al	zo’n	actief	en	plezierig	mens.	
Gert	is	zelf	met	het	dorp	opgegroeid,	
want	 hoewel	 geboren	 in	 Soest	 heeft	
hij	 eerst	 nog	 twee	 jaar	 naast	 Het	
Pluismeer	 gewoond	 voordat	 hij	 met	
zijn	 ouders	 naar	 het	 dorp	 verhuisde.	

Geen	wonder	dat	ook	zijn	beroep	bij	
de	 natuur	 paste.	 Hij	 controleerde	 in	
een	 enorm	 gebied	 van	 Het	 Gooi	 en	
De	Veluwe	door	meten	en	bemonste-
ren	het	oppervlaktewater.	Nu	heeft	hij	
een	wens	die	 te	maken	heeft	met	de	
veiligheid	van	vooral	de	kinderen.

Plan 
Zijn	wens	is	een	oplossing	te	vinden	
voor	 een	 ietspad	 langs	 de	 Vuurse	
Steeg	en	de	Vuurseweg	met	aanslui-
ting	 op	 de	 Soestdijkse	 weg	 Noord	
richting	Bilthoven	en	hij	vertelt:	‘Dat	
is	 hoognodig	voor	de	veiligheid	van	
de	kinderen	die	daar	op	school	gaan	
en	voor	bewoners		die	heen	en	terug	
per	 iets	 richting	 de	 Bilt,	 Soest	 en	
Maartensdijk	moeten.	Ook	voor	al	die	
ietsers	die	ons	dorp	en	de	omgeving	
verkennen.	En	dan	nog	al	die	bezoe-
kers	 tijdens	 Koninginnedagen	 en	 de	
jaarlijks	 terugkerende	 Houthakkers-
feesten	in	de	Kuil.	Dat	zijn	er	velen,	
want	er	komen	hier	jaarlijks	anderhalf	
miljoen	mensen.	Een	ietspad	zou	de	
doorstroming	 en	 veiligheid	 bevorde-
ren.	 Ik	vind	dat	we	daar	aan	moeten	
gaan	werken.’

Actieve Lage Vuursenaar met nieuw plan
Gert Aalderink zoekt oplossing voor veilig ietsen

door Kees Pijpers

Jaarlijks	verdwijnt	een	dergelijk	33	miljoen	kilo	aan	kleine	elektrische	ap-
paraten	en	spaarlampen	in	de	vuilnisbak.	Daarnaast	wordt	ca.	14%	van	alle	
afgedankte	batterijen	nog	niet	gescheiden	 ingeleverd.	Hiermee	gaan	veel	
grondstoffen	verloren	en	schadelijke	stoffen	verdwijnen	in	het	milieu.	Om	
dit	 tegen	 te	gaan,	 is	het	belangrijk	gemakkelijk	 in	 te	kunnen	 leveren.	De	
Wecycle/Stibat-inzamelstraat	bij	HUBO	Maartensdijk	maakt	dit	mogelijk	
en	is	een	goed	voorbeeld	van	samenwerking	tussen	een	winkelketen	en	de	
producenten.	

De	consument	van	Maartensdijk	en	omgeving	kan	nu	dichtbij	huis	en	met	
gemak	zijn	‘afval	van	waarde’;	batterijen,	tl-buizen,	spaarlampen	en	kleine	
elektrische	apparaten	zelf	inleveren	in	de	hergebruikbak	van	HUBO	Maar-
tensdijk	aan	de	Dorpsweg	170.	Het	inleveren	kan	tijdens	de	openingstijden	
zonder	tussenkomst	van	een	winkelmedewerker	en	zonder	dat	hij	iets	hoeft	
te	kopen.

Wecycle	wil	zoveel	mogelijk	elektrische	apparaten	en	spaarlampen	 inza-
melen	 en	 recyclen.	HUBO	Maartensdijk	helpt	 hieraan	mee	door	 Jekko’s	
te	verspreiden.	Jekko	wordt	als	bouwpakket	geleverd,	zit	zo	in	elkaar	en	is	
zowel	neer	te	zetten	als	op	te	hangen.	De	verzamelbox	heeft	eigen	bakjes	
voor	 spaarlampen	en	batterijen	en	een	 tasje	voor	kleine	apparaten.	Allen	
eenvoudig	uitneembaar	en	heel	vaak	opnieuw	te	gebruiken.

HUBO Maartensdijk is 
partner van Wecycle!

HUBO Maartensdijk vindt het belangrijk dat het inleveren 
van batterijen, tl-buizen, spaarlampen en kleine elektrische 

apparaten gemakkelijk wordt gemaakt: ‘Dit initiatief draagt bij 
aan onze ambitie meer waarde uit afval halen. Een initiatief dat 

wat ons betreft navolging verdient.’

Vrienden zoeken en 
maken op het web

Donderdag	15	maart	van	10.00	-	12.00	uur	organiseert	Bibliotheek	Biltho-
ven	een	informatiebijeenkomst	over	vriendschap	op	internet.	Inhakend	op	
het	Boekenweekthema	‘vriendschap’,	geeft	internetspecialist	Marco	Visser	
uitleg	over	vriendennetwerken	en	andere	sociale	media.	Hij	gebruikt	daarbij	
zowel	woord	als	beeld.	Centraal	staat	de	vraag	wat	bekende	netwerken	-	
zoals	Hyves,	Facebook,	Twitter	en	LinkedIn	-	gebruikers	te	bieden	hebben.	
Daarbij	komen	zowel	onderlinge	overeenkomsten	als	verschillen	aan	bod.	
Aansluitend	volgt	een	toelichting	op	een	aantal	verwante	begrippen,	zoals	
blogs,	zakelijke	netwerken	en	het	combineren	van	sociale	media.	Er	is	vol-
op	gelegenheid	om	vragen	te	stellen,	zowel	tijdens	als	na	de	bijeenkomst.	
Kijk	op	www.ideaboekenweek.blogspot.com	voor	meer	info	en	kosten.	

Gert Aalderink pleit voor veiligheid. 



Fashion for eve ry age

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

 
VOORJAARSCOLLECTIE

2012
BIJ BESTEDING VAN € 75.- UIT DE NIEUWE 

COLLECTIE DAMESMODE
NU EEN RIEM T.W.V. €14.95 KADO! OP=OP

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

Crisis?
Schooljeugd tot 15 jaar

woensdag € 7,50 (met patat).

Studeer je? 
Dagelijks € 10,00 (met biertje). 

Vragen? Bel 212455.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NU MET STAPELKORTING
LANCÔME HUIDVERZORGING

1 PRODUCT     10% KORTING
2 PRODUCTEN 20% KORTING
3 PRODUCTEN 30% KORTING 

PER PRODUCT
M.U.V. KADODOZEN

Vindt u het product niet bij ons in 
de winkel kijk dan op 

vanrossum.diodrogist.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Dorpsweg 170  3738 CL  MAARTENSDIJK 

VÉÉL VOOR WEINIG!

30% 
KORTING K

O
R
T
I
N
G 

50% 20% 
KORTING 

Nu véél cadeaus  
voor spotprijzen!  
Wij maken plaats voor het voorjaar. 

 

KOM SNEL EN PROFITEER… 

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Spaar je rijk

Er zijn genoeg redenen om 
even naar Primera te gaan.

Let op 
de folder!

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Alle soorten 

harde broodjes

3+1 gratis!!!

2,95
KLEINTJE

Chocolade cake

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 807 2.2 HDIF

2004, 162.000, D BLAUW,CLIMATE 

C,CRUISE C,ABS,AIRBAGS, 

MLV,ESP,ER,CV,SB 

€ 8.250,- 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2008 84.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,

2.0 16V AUT. 7 PERS ER,CV,SB,ESP, € 13.750,- 

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

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV,  € 6.500,- 

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

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

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

CV,SB,TREKH,PARKEERHULP,  € 9.250,- 

PEUGEOT 607 2.2 AUT. PACK 2004 155.000 D BLAUW MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,

RAD/CD/NAV,TREKH,REGENS,LEDER INT,  € 7.500,- 

VOLVO V50 1.8 EDITION 2006 157.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD, € 10.350,- 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS,  € 7.450,- 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2001 140.000 GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,TREKH,LMV,

DYNAMIQUE LEDER INT,ABS,AIRBAGS,  € 3.950,- 

SMART CITY COUPE AUT 2000 100.000 GRIJS/ZWART MET,AIRCO,ER,CV,PANORAMA DAK  € 2.950,- 

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Aanstaande Maandag 12 mrt t/m 
Donderdag 15 mrt zijn wij gesloten i.v.m 

de verhuizing

ALLES MOET WEG!!!!
In de opruimingshoek alles 

1 euro per stuk
 

ZATERDAG 10 MAART V.A. 
16:00 UUR  HAPPY HOUR!!!

 
ALLE SNIJBLOEMEN 50% KORTING
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Omdat	het	UMC	een	universitair	zie-
kenhuis	 is,	 neemt	 wetenschappelijk	
onderzoek	 een	 belangrijke	 plaats	 in.	
Hart-	en	Vaatziekten	zijn	een	van	de	
belangrijkste	doodsoorzaken,	daarom	
is	het	Vasculair	Preventie	Programma	
(VASPP)	opgezet.	Vasculair	betekent	
betrekking	 hebbend	 op	 het	 bloedva-
tenstelsel.	
Dit	programma	bestaat	uit	 een	zorg-
deel	 en	 een	 wetenschappelijk	 deel.	
De	SMART-studie	maakt	deel	uit	van	
het	 VASPP.	 Het	 is	 een	 zogenaamde	
cohortstudie,	waarin	een	grote	groep	
langdurig	 gevolgd	 wordt	 om	 inzicht	
te	krijgen	in	hart-	en	vaatziekten.	Het	
bijzondere	van	deze	studie	is	dat	het	
niet	alleen	gaat	om	wetenschap,	maar	
evenzeer	om	het	leveren	van	de	beste	
zorg	voor	patiënten	met	hart-	en	vaat-
ziekten.	 Er	 wordt	 uitgezocht	 hoe	 de	
zorg	verbeterd	kan	worden	en	hoe	het	
risico	op	deze	ziekten	bij	individuele	
patiënten	verbeterd	kan	worden.	Be-
langrijk	 is	 dat	 niet	 alleen	 de	 goede	
ingrepen	worden	gedaan	en	de	juiste	
pillen	 worden	 geslikt,	 maar	 vooral	

ook	 dat	 iemand	 zijn	 leefstijl	 veran-
dert.	 Dat	 laatste	 klinkt	 heel	 simpel	
maar	is	eigenlijk	iets	dat	tot	nu	toe	bij	
veel	mensen	niet	goed	lijkt	te	lukken.	
In	1996	is	de	SMART-studie	van	start	
gegaan.	Doel	was	om	nieuwe	patiën-
ten	die	naar	het	UMC	Utrecht	werden	
verwezen	met	 een	mogelijke	 vaataf-
wijking	of	hoog	risico	hierop,	preven-
tief	te	screenen	op	vaatziekten	elders	
in	het	lichaam	en	daarmee	de	kans	op	
vaatziekten	 te	 verminderen.	 Ook	 na	
de	 screening	voor	de	SMART-studie	
volgen	de	onderzoekers	de	patiënten	
om	te	zien	hoe	het	met	hun	gezond-
heid	gaat	om	erachter	te	komen	of	bij	
hen	klachten	optreden	die	wijzen	op	
hart-	en	vaatziekten.	Elk	half	jaar	krij-
gen	ze	een	formulier	thuis	met	vragen	
over	 hun	 gezondheid,	 eventuele	 zie-
kenhuisbezoeken	of	–opnames,	welke	
behandelingen	 ze	 hebben	 gekregen,	
etcetera.

Publieksdag
In	2011	werd	de	tienduizendste	deel-
nemer	 aan	 de	 SMART-studie	 inge-

schreven.	Om	dat	te	vieren	en	om	de	
doelgroep	 nader	 te	 informeren	 over	
waar	 de	 onderzoekers	 mee	 bezig	
zijn,	werd	een	publieksdag	georgani-
seerd.	Het	oficiële	programma	begon	
met	 een	 lezing	 van	 professor	 doctor	
Frank	 Visseren,	 vasculair	 internist	
en	 hoofd	 van	 de	 afdeling	Vasculaire	
Geneeskunde.	 	 Bijzonder	 interessant	
waren	 de	 nieuwste	 bevindingen.	 Zo	
werd	ontdekt	dat	niet	alleen	een	hoge,	
maar	ook	een	lage	bloeddruk	risico’s	
oplevert.	En	dat	te	dik	zijn	ongezond	
is,	maar	 te	mager	 zijn	ook.	Hij	ging	
in	 op	 het	 metabool	 syndroom,	 een	
stofwisselingsaandoening	 die	 ver-
oorzaakt	 wordt	 door	 een	 disbalans	
tussen	 voedselopname	 en	 lichame-
lijke	 activiteit,	 met	 andere	 woorden	
te	 veel	 eten	 en	 te	 weinig	 bewegen.	
45	Procent	van	de	deelnemers	aan	de	
SMART-studie	hebben	dit	syndroom.	
Kunnen	 voorspellen	 of	 iemand	 een	
hart-of	 vaatziekte	 zal	 krijgen	 is	 nog	
niet	mogelijk,	aldus	Visseren.	‘Sinds	
vorige	week	is	het	ons	wel	gelukt	een	
risicoscore	 te	 ontwikkelen.	 Je	 kunt	
daarmee	iemands	kans	berekenen	om	
in	 tien	 jaar	 tijd	 een	 vaatprobleem	 te	
krijgen.	Voor	het	eerst	in	de	geschie-
denis	 is	 het	 mogelijk	 om	 een	 voor-
spelling	 te	 doen.’	De	SMART-studie	
heeft	nu	al	 resultaat	voor	de	deelne-
mers	opgeleverd.	‘We	hebben	patiën-
ten	van	het	AZU	vergeleken	met	die	
van	het	LUMC	in	Leiden.	Alle	risico-
factoren	van	de	AZU-patiënten	waren	
net	 iets	 lager.’	 	 Data-analist	 Rutger	
Petersen	ging	in	op	de	statistische	ge-
gevens	 van	 het	 onderzoek.	 Zeventig	
procent	van	de	onderzochte	patiënten	
zijn	man,	 dertig	 procent	 vrouw.	 ‘Bij	
alle	problemen	zijn	de	mannen	in	de	
meerderheid,	 met	 uitzondering	 van	
hoge	 bloeddruk.’De	 meeste	 deelne-
mers	zijn	 tussen	de	vijftig	en	zeven-

tig	 jaar.	 ‘Jongere	 mensen	 vallen	 in	
de	 categorie	 “risicofactoren.”’	 Elke	
deelnemer	 levert	 vijfhonderd	 gege-
vens	op	waarmee	wetenschappers	aan	
de	 slag	 kunnen.	 Het	 eerste	 deel	 van	
de	publieksdag	eindigde	met	een	ilm	
die	onder	meer	liet	zien	hoe	met	be-
hulp	van	 robotchirurgie	bij	operaties	
aan	 hart-	 en	 bloedvaten	 veel	 meer	
mogelijk	 is	 op	 microniveau.	 Boven-
dien	hoeven	patiënten	niet	te	worden	
opengesneden,	 omdat	 de	 robotarm	
door	 een	 klein	 gaatje	 zijn	 werk	 kan	
doen.	Bovendien	kunnen	ze	handelin-
gen	verrichten	die	met	de	menselijke	
arm	niet	mogelijk	zijn,	zoals	360	gra-
den	om	hun	as	draaien.	Na	de	pauze	
waren	 er	 diverse	 workshops.	 Inte-
ressant	 was	 bijvoorbeeld	 de	 lezing	
over	 het	 Santiago-studie	 door	 Remy	
Bemelmans,	arts-onderzoeker	Vascu-

laire	 Geneeskunde.	 Dertig	 gezonde	
vrijwilligers	 liepen	 een	 deel	 van	 de	
eeuwenoude	pelgrimsroute	naar	San-
tiago	de	Compostela,	in	totaal	280	km	
in	 12	 dagen.	Voor,	 tijdens,	 en	 na	 de	
tocht	werden	de	deelnemers	uitvoerig	
gemeten	op	 risicofactoren	voor	hart-	
en	vaatziekten,	zoals	gewicht,	bloed-
druk,	 bloedwaarden,	 vaattesten,	 en	
vergeleken	 met	 dertig	 vergelijkbare	
controlepersonen	die	thuisbleven.	

De	 lopers	verloren	gewicht	en	 lieten	
tijdens	de	tocht	een	indrukwekkende	
daling	in	het	(LDL-)	cholesterol	zien.	
De	 effecten	 waren	 wel	 van	 korte	
duur,	 behalve	 de	 gewichtsafname	
van	 gemiddeld	 twee	 kilogram.	 ‘De	
studie	levert	wel	nieuwe	inzichten	op	
en	brengt	ons	op	nieuwe	ideeën	voor	
vervolgstudies’,	aldus	Bemelmans.	

SMART Publieksdag 2012 in UMC 
biedt inzicht in onderzoeksresultaten

 
door Lilian van Dijk

Op zaterdag 14 januari werd in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de  
Hart & Vaatgroep een publieksdag gehouden voor deelnemers aan de SMART-studie  

(Second Manifestations of ARTerial diseases). Daarnaast heeft de Hartstichting de landelijke 
campagne Tussen Lab en Leven opgezet, waarbij de noodzaak en nut van het doen van 

wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht wordt gebracht. 

Ook	in	de	gemeente	De	Bilt	is	een	afdeling	van	De	Hart	&	Vaatgroep,	de	
vereniging	 voor	 hart-	 en	 vaatpatiënen	 actief.	 Leden	 kunnen	 deelnemen	
aan	allerlei	gezonde	activiteiten	en	ontvangen	vier	keer	per	 jaar	een	ver-
enigingsblad	met	allerlei	 informatie	en	 tips.	Het	correspondentieadres	 is:	
Albert	Einsteinweg	46,3731	CV	De	Bilt	 en	het	 telefoonnummer	 is:	030-
2205838.		e-mail:	info@hartenvaatgroep.nl.	Mensen	met	hart-	en	vaatpro-
blemen	kunnen	ook	een	kijkje	nemen	op	www.utrecht.hartenvaatgroep.nl.

Bij een van de workshops tijdens de SMART-publieksdag leerden de 
deelnemers in het kader van meer bewegen de beginselen van de tango.

Het	WKZ	is	blij	met	de	gift	omdat	het	
past	 in	 hun	 project	 ‘Dromen	 waar-
maken’,	 waarbij	 kinderen	 die	 vaak	
langdurig	 in	 het	 ziekenhuis	 moeten	
verblijven,	 de	 kans	 krijgen	 zich	 met	
bijzondere	communicatiemiddelen	 te	
vermaken.	
Rotary	De	Bilt	heeft	in	dit	kader	aan	
sponsorwerving	 gewerkt	 voor	 het	
aanschaffen	van	Apple	i-pads	die	ge-
bruikt	mogen	worden	 door	 de	 jonge	
patiënten.

Vervolg
Het	project	Rotary	Zeil	Regatta	krijgt	
dit	 jaar	 een	 groter	 vervolg	 omdat	
steeds	 meer	 boten	 en	 bedrijven	 wil-
len	 meedoen	 voor	 het	 doel	 van	 het	
WKZ.	Het	bestuur	van	Rotary	De	Bilt	
is	blij	dat	na	het	succes	van	de	aftrap	
in	 2011	 dit	 jaar	 een	 tweede,	 grotere	

en	 professionelere	 editie	 zal	 volgen.	
Hierdoor	zal	het	mogelijk	zijn	steeds	

grotere	projecten	voor	langdurig	zie-
ke	kinderen	te	sponsoren.	

WKZ krijgt donatie Rotary Zeil Regatta
De Rotary De Bilt heeft aan het bestuur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis een cheque 

aangeboden van 9500 euro voor de aanschaf van middelen om langdurig zieke kinderen uit het 
isolement te halen. De cheque is het resultaat van zeilevenement ‘De Rotary Regatta’ dat vorig jaar 

voor het eerst werd gehouden en dit jaar een groter vervolg zal krijgen. 

Rotaryleden  Maarten Knuttel, Remy de Kuyper en Jan Willem Lammers met 
(2e v.r.) Ernest Müter (WKZ).

‘Cafetaria’ De Bremhorst 
heeft tevreden klanten

Afgelopen	dinsdag	stond	woon-en	zorgcentrum	De	Bremhorst	weer	in	het	
teken	van	een	‘thema	maaltijd’,	namelijk	de	Vette	Hap.	
Jong	en	oud	is	er	dol	op:	patat	met	appelmoes.	Dit	gegeven	hebben	ze	bij	De	
Bremhorst	maar	weer	eens	bevestigd	gezien.	De	bewoners	zaten	afgelopen	
dinsdag	weer	heerlijk	te	smullen	van	versgebakken	frietjes	en	een	kroket	of	
frikandel.	Om	nog	in	enige	mate	in	de	vitamientjes	te	voorzien,	werden	er	
doperwtjes,	worteltjes	en	appelmoes	als	bijgerecht	geserveerd.	

(Joke Ruiter)

Bewoners laten het zich goed smaken. Velen hadden best plek voor een 
tweede, of zelfs een derde portie!

Cardiogymnastiek in Bilthoven
Iedere	woensdagavond	van	19.00	tot	20.30	uur,	komen	al	sinds	jaren	on-
geveer	20	leden	van	de	Hart-	en	Vaat-Beweeggroep	naar	de	Sporthal	Kees	
Boeke	 aan	 de	 Kees	 Boekelaan	 in	 Bilthoven.	 Onder	 deskundige	 leiding	
wordt	daar	in	een	eigen	zaal	aan	gymnastiek,	vooral	bewegingsoefeningen,	
en	aan	lichte	vormen	van	sport	gedaan	in	een	gezellige	en	ontspannen	sfeer.	
De	activiteiten	zijn	speciaal	gericht	op	mensen	met	een	hart-	of	vaataandoe-
ning	die	ondanks	hun	handicap	nog	voldoende	aan	beweging	willen	doen,	
ongeacht	ook	hun	leeftijd.	De	deskundige	trainers	houden	rekening	met	de	
diverse	aandoeningen	en	passen	waar	nodig	de	oefeningen	aan,	en	veilig-
heid	staat	hoog	in	het	vaandel.	De	gevarieerde	lessen	bestaan	onder	andere	
uit:	spier-verstevigende	oefeningen	voor	het	hele	lichaam,	conditietraining,	
grondoefeningen,	 en	 circuittraining.	Wat	betreft	 sport	 en	 spel	worden	op	
volleybal,	basketbal,	badminton	en	hockey	lijkende	oefeningen	gegeven	en	
partijtjes	gespeeld.

Nieuwe	 leden	 zijn	 altijd	welkom.	Ga	 gerust	 eens	 een	 avond	 kijken	 naar	
wat	er	gebeurt	en	of	de	sfeer	u	bevalt.	Het	lidmaatschap	kan	elk	ogenblik	
ingaan,	en	de	meeste	zorgverzekeraars	vergoeden	de	kosten.	Voor	verder	
informatie	kunt	u	bellen	of	mailen	naar	de	heer	Rob	Jacobs,	telefoon	030	
2890443,	email	r.jacobs51@kpnplanet.nl



Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle types Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Volvo 850 2.5i 
Groen metallic 

€ 3.750,-
Kijk op

www.larrypeters.nl

Prachtig gelegen in de bossen van de Utrechtse 

    Heuvelrug en toch centraal t.o.v. Utrecht, 

openbaar vervoer in de directe omgeving.

      
SPECIALE AANBIEDING

Maat chalet, all-in voor € 33.500,-

incl. plaatsen en aansluiten.  Afm.:  9 x 3.7 mtr. 

Indeling : 2 sl.k. waarvan 1 met stapelbed, 

woonk. met open keuken, toilet en 

douchecabine in één. Het chalet is 

volledig onderhoudsvrij.

GREENVILLA® all-in voor € 27.500,-

Dit chalet staat op een mooie kavel op 

het Bos Park. Afm.: 10 x 3.7 mtr., 

Indeling: woonk. met open keuken, 2 sl.k. 

Het chalet is met canexel bekleed, zeer goed 

onderhouden, volledig gemeubileerd en ingericht.

Arizona aluminium caravan all-in 

voor € 11.500,- incl. plaatsen en aansluiten. 

Afm.: 11 x 3.7 mtr. Indeling: woonk. met open 

en compleet ingerichte keuken, 3 sl.k., 

toilet en doucheruimte in één.

Er zijn nog een aantal kavels 

beschikbaar vanaf 150 m2

Burg.vd.Borchlaan 7, Bilthoven Tel. 030-2286777

www.bosparkbilthoven.nl   info@bosparkbilthoven.nl   

Bos Park Bilthoven

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 19% btw retour.

Deens Design. 
Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen
armen, pootjes, en
bekleding samen. 
Wij adviseren uw graag.                        sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

06 - 53 14 67 33

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

VERANTWOORD BAKKEN 

VAN UW VLEES!

U kunt het beste een vloeibare boter gebruiken 

voor het bereiden van uw vlees. Dit heeft een 

gunstige invloed op uw cholesterol omdat dit 

product grotendeels uit het goede onverzadigde 

vet bestaat in tegenstelling tot vaste boter. 

Hier zit veel meer verzadigd (verkeerd) vet in.

Vraag ons gerust om advies, dat doen we graag!

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met spinazie, kipfilet, aardappelpuree, olijven en 

iets knoflook.

GRIEKSE ROYAL DINNER PIE
 100 GRAM € 0,99

Voor de kenners, met een beentje, botermals!!!

CÔTE DE BOEUF
 100 GRAM € 1,35

Uit onze specialiteitenhoek, met o.a. varkens-

biefstuk, champignons en kruidencrème

GEVULDE VARKENSOESTERS
 100 GRAM € 1,65

Puur natuur rund, lekker gekruid en verantwoord 

gezouten

RUNDERBIEFBURGERS
 3 STUKS NU € 3,75

Voor de fijnproevers, uit eigen keuken, vernieuwd 

recept dus eerst gratis proeven

TONIJNSALADE
 100 GRAM € 1,95

Voor in de pan of oven; lekker gemarineerd; wie 

kent ze niet??

YAKITORY SATÉ
 100 GRAM € 1,50

Ca. 15 min. In de oven op 150 graden, met o.a. 

varkenshaas, mozzarellakaas, oregano, 

zon tomaat en verse bieslook

ITALIAANS SLEETJE
 100 GRAM € 1,50

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 10 maart

George In der Maur Beterlopenwinkel
Kon. Wilhelminaweg 497 • 3737 BG Groenekan

06 - 20 90 92 97

Ook ambulant!
Voor meer informatie zie www.lydiapedicure.nl

 Pedicurebehandeling
 Schimmelnagels

 Likdoorn
 Nagelreparatie
 Voetmassage

 Diabetische voet
 Reumatische voet

 Nagelreparatie
 Nagelproblemen

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

WIL JE EENS 
OPVALLEN?

Voorjaarsactie

KNIPPEN
+

BLONDE KAMSTREEPJES
+

HAARMASKER

 € 31,95
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Tegen	vier	uur,	als	de	openingshande-
ling	zal	plaatsvinden,	is	het	al	enorm	
druk	in	en	rond	het	pand	op	de	hoek	
van	 de	 Koningin	 Julianalaan	 en	 de	
Soestdijkseweg	 Zuid.	 Een	 dj	 staat	
plaatjes	 te	 draaien	 en	 veel	 mensen	
lopen	enthousiast	 rond	 te	kijken	hoe	
mooi	 de	 boekhandel	 is	 geworden.	
Ook	 beneden	 in	 het	 souterrain	 is	 al	
veel	publiek	en	rondom	de	maquette	
van	 Bilthoven	 Bouwt	 turen	 mensen	
naar	het	ontwerp	en	discussiëren	met	
elkaar	over	het	plan	of	vragen	elkaar	
uitleg	waar	iets	precies	gaat	komen.	

Dan	wordt	iedereen	verzocht	naar	bui-
ten	te	gaan.	Daar	neemt	Eduard	Plate	
van	 projectontwikkelaar	 Synchroon	
de	 rol	 op	 zich	 van	 ceremoniemees-
ter.	Hij	kondigt	eerst	Ab	Talmon	aan,	
die	onder	meer	vertelt	onder	hoeveel	
druk	 er	 is	 gewerkt	 om	 alles	 op	 tijd	
klaar	 te	 hebben	 en	 de	 overeenkomst	
tussen	zijn	galerie	en	de	boekhandel	
benadrukt:	‘We	handelen	in	beleving.	
We	proberen	jullie	te	verrassen.’	Dan	
neemt	wethouder	Ditewig	 de	micro-
foon	 over.	 Hij	 verwoordt	 hoe	 fan-
tastisch	het	 is	 dat	 twee	ondernemers	
het	in	deze	economisch	moeilijke	tijd	
toch	hebben	aangedurfd	zich	op	deze	
toplocatie	 te	vestigen,	 zoals	hij	deze	
plek	 omschrijft.	 Ditewig	 verwijst	
naar	 alle	 nieuwe	ontwikkelingen	 die	
het	centrum	van	Bilthoven	en	het	sta-
tionsgebied	tegemoet	gaat	en	spreekt	
met	trots	over	‘drie	voor	de	prijs	van	
twee’	 waarmee	 hij	 de	 drie	 tunnels	

bedoelt	 die	 onder	 het	 spoor	 worden	
aangelegd.	Vervolgens	onthullen	alle	
betrokkenen:	 Ab	 Talmon,	 Ike	 Bek-
king,	Netty	Bosgoed,	de	voorlichtster	
van	Bilthoven	Bouwt	en	Wouter	Stips	
het	kunstwerk	dat	Stips	speciaal	voor	
deze	opening	heeft	vervaardigd.	Een	
groot	 veelkleurig	 wezen	 op	 wielen,	
een	soort	blob,	dat	beschreven	is	met	
korte	zinnetjes	die	allemaal	beginnen	
met:	Morgen…	Hij	bijbehorende	ge-
dicht	leest	hij	voor.	Wie	zich	met	dit	
object	fotografeert,	het	resultaat	op	de	
Facebookpagina	van	de	galerie	zet	en	
heel	veel	hits	krijgt,	kan	er	een	prijs	
mee	 winnen,	 zegt	 Talmon	 toe.	 De	
pagina	is	te	vinden	onder	www.face-
book.com/macloudgallery.

Monument
Wouter	Stips	heeft	al	een	keer	eerder	
in	Bilthoven	geëxposeerd,	vertelt	hij.	
‘Dat	 was	 in	 De	 Traverse.’	 De	 wer-
ken	 die	 nu	 bij	MaCloud	 te	 bezichti-
gen	zijn,	hebben	een	relatie	met	zijn	
nieuwste	boek	 ‘Ik	heb	er	 acht	 in	 to-
taal	geschreven’,	dat	hij	 Je	Bent	een	
Engel	 heeft	 genoemd.	 ‘Ik	 houd	 niet	
van	catalogi’,	 legt	hij	uit.	 ‘Een	cata-
logus	 is	 tijdelijk.	 Je	 Bent	 een	 Engel	
boek	is	min	of	meer	de	catalogus	bij	
de	 expositie.	 Ik	 heb	 geprobeerd	 er	
meerwaarde	 aan	 te	geven.	Mijn	ver-
sie	 is	voor	het	 leven.’	Stips	vervaar-
digt	zowel	schilderijen	als	sculpturen.	
Op	zijn	schilderijen	schrijft	hij	soms	
korte	 zinnen.	 Naast	 zijn	 schilderijen	
heeft	 hij	 op	 de	 witte	 muur	 met	 pot-

lood	de	titel	van	het	doek	geschreven	
en	bij	de	meeste	kunstwerken	ligt	een	
boekje	met	 een	bijbehorend	gedicht.	
Stips,	die	in	Hilversum	woont,	houdt	
een	 vurig	 pleidooi	 voor	 het	 behoud	
van	 het	 pand,	 dat	 zoals	 de	 plannen	
er	nu	 liggen	over	 twee	 jaar	gesloopt	
zal	worden	om	plaats	te	maken	voor	
een	torengebouw.	Het	gebouw	dat	nu	
Bilthoven	 Centraal	 heet,	 werd	 door	
architect	 Willem	 Dudok	 in	 de	 jaren	
vijftig	 ontworpen	 om	 een	 visuele	
overgang	van	de	 Julianalat,	 die	ook	
van	zijn	hand	is,	naar	de	hoogte	van	
het	 stationsgebouw	 te	 bewerkstelli-
gen.	‘Het	is	een	van	de	laatste	gebou-
wen	die	hij	ontworpen	heeft.	Ik	vind	
dat	het	behouden	moet	blijven.	In	Hil-
versum	zou	het	al	lang	een	monument	
zijn.’	Hij	geeft	twee	redenen	waarom	
dit	pand	zo	bijzonder	is:	‘Het	zijn	de	
verhoudingen	die	het	zo	mooi	maken.	
Daar	was	Dudok	een	meester	 in.	En	
het	complete	bouwwerk,	inclusief	de	
lat	 en	 de	 apotheek,	 is	 waarschijn-
lijk	het	eerste	gebouw	met	meerdere	
functies	 dat	 ontworpen	 is.’	 Het	 zou	
juist	 gekoesterd	 moeten	 worden,	
vindt	 de	 kunstenaar:	 ‘Je	 moet	 niet	
slopen	en	iets	nieuws	bouwen	–	dat	is	
kapitaalvernietiging	-,	maar	aandacht	
schenken	aan	het	oude,	nog	waarde-
volle	wat	je	hebt.	

Deze	 tijd	 van	 economisch	 zwaar	
weer,	waarin	we	de	prijs	betalen	voor	
eerder	 gemaakte	 fouten,	 moet	 ons	
toch	iets	hebben	geleerd.’

Bilthoven Centraal viert opening met 
onthulling kunstwerk Wouter Stips

door Lilian van Dijk

Het nieuwe onderkomen van de Bilthovense Boekhandel, Galerie MaCloud en Bilthoven Bouwt 
is oficieel geopend. Op vrijdagmiddag 2 maart onthulden de nieuwe huurders van dit pand 

 samen met wethouder Ditewig een bijzonder kunstwerk van Wouter Stips,  
de eerste exposant bij Galerie MaCloud.

Links van het object: Wouter Stips, Ab Talmon. Rechts: Netty Bosgoed en Ike Bekking.

In	de	nacht	van	zaterdag	25	februari	op	
zondag	26	februari	is	er	op	de	Dorps-
weg	 in	 Maartensdijk	 een	 taxichauf-
feur	 belaagd	 door	 een	 groep	 van	 25	
personen.	In	de	berichtgeving	zou	de	
indruk	gewekt	kunnen	worden,	dat	dit	
zou	hebben	plaatsgevonden	plaats	ge-
vonden	bij	’t	Wapen	van	Maartensdijk.		

De	directie	van	 ’t	Wapen	van	Maar-
tensdijk	 wil	 graag	 benadrukken	
dat	 dit	 niet	 in	 verband	 staat	 met		
’t	 Wapen	 van	 Maartensdijk.	 ‘Onze	
portiers	hebben,	buiten	hun	‘werkge-
bied’	gehandeld	om	het	ontstane	duw-	
en	 trekwerk	 te	 sussen	 in	 afwachting	
op	de	politie.	Er	zijn	hier	geen	klap-

pen	 gevallen.	 Na	 aankomst	 van	 de	
politie	is	het	verder	geëscaleerd	op	de	
rotonde	in	Maartensdijk’.

De	directie	van	het	Wapen	van	Maar-
tensdijk	wil	graag	met	dit	bericht	de	
naam	zuiveren	en	mensen	erop	atten-
deren	dat	zij	hier	buiten	staan.	[HvdB]			

Aanvulling op de berichtgeving
‘Taxi chauffeur belaagd’

Glasvezel! En Nu?
In deze 10-delige wekelijkse column nemen Johan Datema van 
glasvezelprovider Wisper (www.wisper.nl) en Bob Huussen van Huussen 
Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 2.

Verdere ontwikkeling naar het Internet
U	kunt	zich	voorstellen	dat	spraak,	afbeeldingen	en	video	meer	bandbreedte	
behoeven	dan	een	simpele	elektronische	puls	zoals	bij	de	 telegraaf.	Toen	
het	 Internet	 in	1993	werd	opengesteld	voor	consumenten,	kwam	de	 term	
bandbreedte	steeds	meer	voor	in	het	dagelijkse	taalgebruik.	

Wat	is	dan	precies	bandbreedte?
Een	woord	bestaat	uit	letters.	Het	woord	‘winkel’	bestaat	uit	6	letters	en	het	
woord	‘computermuis’	bestaat	uit	12	letters.	Stel	dat	u	deze	letters	zou	kun-
nen	versturen	met	2	letters	per	keer.	Dit	is	dan	uw	bandbreedte.	Het	woord	
‘winkel’	verzend	u	in	3x	en	voor	het	woord	‘computermuis’	in	6x.	
Is	uw	bandbreedte	3x	zo	groot	kan	het	woord	‘winkel’	in	1x	en	‘computer-
muis’	in	2x	verstuurd	worden.	Dat	is	dus	3x	zo	snel.	Kortom,	hoe	hoger	de	
bandbreedte,	hoe	sneller.
In	de	digitale	wereld	bestaan	woorden,	afbeeldingen,	computerprogramma’s	
en	ilmpjes	uit	eentjes	en	nulletjes.	Deze	binaire	taal	wordt	de	zogenaamde	
computercode	genoemd.	Om	een	foto	te	omschrijven	in	computercode	zijn	
miljoenen	eentjes	en	nulletjes	nodig.	Uw	computer	leest	die	code,	‘begrijpt’	
vervolgens	hoe	de	foto	eruit	moet	komen	te	zien	op	uw	beeldscherm.	Dit	
alles	in	een	fractie	van	een	seconde.

U	kunt	zich	bedenken	dat	een	ilm	die	1	uur	duurt,	meer	eentjes	en	nulletjes	
bevat	dan	een	ilm	van	een	half	uur.	En	dat	een	HD	ilm	in	hoge	resolutie	
meer	informatie	bevat	dan	een	normale	ilm.	Kortom,	om	deze	ilm	te	kun-
nen	ontvangen	is	meer	informatie	nodig.	Door	de	hoeveelheid	aan	informa-
tie	lijkt	het	up-	en	downloaden	minder	snel	te	gaan.	Ook	voor	het	televisie	
kijken	geldt	deze	wet.	U	wilt	niet	dat	de	TV	continu	hapert	of	een	blokkerig	
beeld	vertoont	omdat	er	te	weinig	bandbreedte	is.	
De	behoefte	aan	bandbreedte	loopt	synchroon	met	de	technologische	ont-
wikkelingen,	van	het	internet	en	televisie.	Ga	een	willekeurige	televisiewin-
kel	binnen	en	u	kunt	alleen	nog	maar	platte	full	HD	TV’s	kopen.	Nieuwe	
ontwikkelingen	als	3D	en	Ultra	HD	TV	staan	al	te	trappelen	om	uw	huiska-
mer	te	mogen	betreden.	Ook	websites	worden	steeds	‘zwaarder’

Kortom,	omdat	we	sneller	willen	internetten,	mooier	televisiebeeld	wensen	
en	 tal	 van	 interactieve	 diensten	 willen	 gebruiken	 neemt	 de	 behoefte	 aan	
bandbreedte	de	komende	jaren	heel	snel	toe.

Volgende	week	in	deel	3:	‘Internet	1.0’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 
Johan of Bob over glasvezel? 
Stuur ze aan redactie@wisper.nl.

Diverse soorten.
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Van Dorpsberaad Westbroek

De leden van het Dorpsberaad Westbroek hebben de afgelopen periode 

weer een aantal belangrijke onderwerpen behandeld. Daarbij onder-

werpen die persoonlijk of via het mail-adres werden aangedragen door 

de inwoners van Westbroek. In de Vierklank wordt u regelmatig op de 

hoogte gehouden over onder meer de standpunten zoals die door het 

Dorpsberaad naar de gemeente zijn geformuleerd. Als u hier op wilt 

reageren kunt u gebruik maken van het E-mail adres info@dorpsberaad-

westbroek.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden aanspreken.

Nieuwbouw Holsblokkenweg

Het is de bedoeling dat 15 maart de huizen op de Holsblokkenweg 

worden opgeleverd. In een eerder verslag hebben wij u gemeld dat 

de gemeente een aantal verbeteringen in de directe omgeving van de 

Holsblokkenweg heeft uitgesteld in afwachting van de oplevering. In ons 

laatste overleg hebben wij de wijkcontactambtenaar gevraagd om met 

spoed duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken op of rond 

de Holsblokkenweg. Het gaat hier met name om het verlagen van de 

drempel Huydecoperweg. Dit zou aanvankelijk al eind 2010 gereed zijn. 

Ook parkeerplaatsen – waar een bekend te kort aan is – zouden zoveel 

als mogelijk worden gerealiseerd. Als laatste punt van aandacht is 

gesproken over de plaats van de glasbakken die overigens ondergronds 

geplaatst kunnen worden.

Sluipverkeer

Nogmaals hecht het Dorpsberaad eraan om aan te geven dat de 

meeste inwoners voorstander zijn van meer controle op het naleven van 

de geslotenverklaring. Het lijkt er in de praktijk op dat de controles door 

de BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) inderdaad helpen om 

het sluipverkeer terug te dringen. Het collegevoorstel voor een flitspaal 

waarmee vervolgens kentekens worden vergeleken met de vrijstellingen 

is tot dusver naar de mening van het Dorpsberaad een slecht idee. Wel-

licht kan de gemeente daarom eerst duidelijkheid verschaffen over  het 

gebruik van vrijstellingen in relatie tot de mogelijke flitspaal.

Als u voor een volgende bijeenkomst van het Dorpsberaad, in juni, 

agendapunten wilt inbrengen kunt u dat doen via info@dorpsberaad-

westbroek.nl of rechtstreeks via één van de leden.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Citaten
Het leek mij een goed moment om 
het toch maar aan haar voor te 
stellen, ook al was ik bang dat ze 
het veel te kinderachtig zou vin-
den en had ik er daarom al die tijd 
niet meer aan gedacht. Maar Ara 
vroeg om harde bewijzen en ik kon 
geen harder bewijs bedenken dan 
bloed.
Ik stelde het aan haar voor.
Ze vond het goed.
(…)
Om alles op te schrijven wat ik op 
wilde schrijven had ik het bloed 
nodig van al de vingers van mijn 
linkerhand, maar toen stond er op 
de onderste regel van de midden-
pagina’s van mijn schrift dan ook 
voluit geschreven: Heden, op 14 
november 1967, sloten B. C. en C. 
B. bloedbroederschap.

Conny Palmen, 
De vriendschap,  1995

Ze verhuisde naar België, Sabi-
ne, mijn vriendinnetje van om de 
hoek. We speelden eindeloos op 
het nog onbebouwde niemands-
land voor de deur en hinkelden 
op de nieuwe stoeptegels. Bij haar 
thuis at ik mijn eerste boterham 
met pindakaas. Samen kwamen 
we bij juf Jonkers in de eerste klas 
en samen liepen we naar school, 
griezelend ter hoogte van de 'enge 
buurt'. Samen waren we op school 
en thuis, waar we elkaars slaap-
kamerraam konden zien.
In de eerstvolgende vakantie ging 
ik in België logeren, een troostend 
vooruitzicht bij het weggaan, een 
uitgesteld afscheid, zoals ouders 
weten. De volgende keer dat ik 
haar zag was ze een  jonge vrouw, 
het haar nog altijd witblond, net 
als ik met haar moeder aan het 
winkelen. Onwennig keken we 
elkaar aan en zochten naar woor-
den en herinneringen, die te ver 
weg waren voor dit onverwachte 
moment.

Wilma van der Laan

Schrijfopdracht
Het thema van de boekenweek 
2012, Vriendschap en andere on-
gemakken, is tevens de insteek 
voor onze schrijfopdracht voor de 
maand maart. In iedere fase van 
ons leven komen ze voor, vrien-
den en vriendinnen. Vriendschap-
pen groeien, bloeien, gaan voorbij 
of blijven eeuwig bestaan, zoals 
het bekende versje vertelt.

Stuur deze maand uw verhaal in 
over een vriendschap vroeger of 
nu. Vertel over het kattenkwaad 
dat u uithaalde met dat vriendje of 
vriendinnetje met wie u vroeger 
altijd op pad was. 
Over de vriendin met wie u lief 
en leed deelde, die u uit het oog 
verloor en weer terugvond na vele 
jaren. Schrijf over die bijzondere 
man of vrouw aan wie u zoveel 
steun had in een belangrijke peri-
ode of het plezier dat u beleeft met 
uw goeie buur. 

Wat betekende de vriendschap in 
uw leven toen en nu, hoe kijkt u er 
op terug, wat hebben ze u geleerd 
en gebracht?  Wat deelde u, wat 
deed u samen, heeft u ook andere 
kanten van vriendschap beleefd, 
offers gebracht voor de vriend-
schap? Speelt Facebook of Hyves 
een rol in uw vriendschappen van 
vandaag de dag?
Dit zijn slechts enkele sugges-
ties om u op een idee te brengen. 
Schrijf uw eigen verhaal van 
maximaal 400 woorden (een half 
A4’tje) en stuur het naar ons toe, 
liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Op onze website www.debilt-
schrijft.nl  vindt u nieuwe ver-
halen en aanvullende informatie 
over het thema. In de loop van de 
maand maart verschijnt één van de 
verhalen van dit thema tevens in 
De Vierklank.

Verhaal insturen?
Dit kan via de mail of als u 
geen computer hebt via de post. 
Als u graag een verhaal wilt 
vertellen, maar het zelf niet op 
kunt schrijven, vragen we u 
contact met ons op te nemen. 
Dan zoeken wij een schrijver 
in overleg met u.
De Bilt Schrijft
Copijnlaan 13
3737 AV Groenekan
E: info@debiltschrijft.nl
Petra Cremers: 0346-573040 
Wilma van der Laan: 
0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de 
festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 
zes kernen van de gemeente. In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 
die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website www.
debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt 
voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

Schrijfthema: Rozen verwelken, schepen vergaan, 
maar onze vriendschap ...… in Maartensdijk, 

Hollandsche Rading, De Bilt

Maartnummer De Biltse Grift
Dit jaar viert de Historische Kring D’Oude School zijn twintigjarig bestaan. 
De redactie van het huisorgaan van de Historische Kring, De Biltse Grift, vond 
dit mooie gelegenheid voor een ‘restyling’ van het blad. De vertrouwde bruine 
kleur van de omslag is na twintig jaar vervangen door rood. En daar blijft het 
niet bij; het bekende omslagontwerp dat eveneens twintig jaar én twee formaten 
lang, het gezicht van het blad heeft bepaald, is verdwenen. 

Een andere kleur en een ander lettertype. Het ontwerp is met veel toewijding en 
zorg gemaakt door studenten van het Grafi sch Lyceum Utrecht. Ze hebben goed 
geluisterd naar de wensen omtrent leesbaarheid, want de ogen van veel van de 
lezers zijn al wat ouder. En het resultaat mag er zijn: een eigentijdse vormgeving 
met begrip voor traditie.

Wat niet veranderd is, is de 
kwaliteit van de artikelen. In 
dit nummer is een bijdrage van 
Karel en Marcel Beesemer over 
het Natuurbad ‘De Biltse Dui-
nen’, een verhandeling over de 
Werkhovense connectie van de 
stichters van De Bilt door Gert 
Landman, een kijkje in het Bilt-
se bodemarchief aan de hand 
van kleipijpvondsten door Wim 
Krommenhoek en een volgend 
deel van het oorlogsdagboek 
van mevrouw Van Bodegraven.

De Biltse Grift is verkrijgbaar 
bij: Bouwman, Hessenweg 168, 
De Bilt, The Readshop, Hes-
senweg 133, De Bilt, Biltho-
vense Boekhandel, Julianalaan 
1,  Bilthoven en Tobaccoshop 
Henk Hillen, Planetenbaan 
17/21, Bilthoven

De omslag van het vernieuwde tijdschrift 
De Biltse Grift.

21e jaargang nr. 1 maart 2012

Tijdschrift van Tijdschrift van Historische Kring D’Oude School opgericht maart 1992 opgericht maart 1992

De Biltse Grift
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Afgelopen oktober werd in De Bilt 
de eerste versie gehouden van We 
Love House en dat bleek direct een 
groot succes, met ongeveer 350 man 
publiek. De beroemde Nederlandse 
DJ Jean was toen van de partij. Die 
is er dit jaar niet bij, maar de orga-
nisatie hoopt en verwacht een tweede 
succes. ‘De reacties waren vorig jaar 
overweldigend positief’, zegt mede-
organisator Patrick Thomassen. ‘En 
vooral over de jonge DJ’s was ieder-
een laaiend enthousiast. Dus we dach-
ten; misschien hebben we helemaal 
geen grote naam meer nodig. Sterker 
nog, ik denk dat de talenten goed ge-
noeg zijn om het feest te dragen.’

New York
Talentvolle diskjockeys, tussen de 18 
en 24 jaar uit de regio, zoals DJ Ca-
lambria, DJ Chandrabai en DJ Rafa 
krijgen de kans om hun draaitalent te 
laten horen. Samen met de iets meer 
ervaren DJ’s Don Cartel en Patrick 
Thomassen zullen ze de avond vullen. 
‘Het is de bedoeling dat oud en jong 
van elkaar leren’, zegt Thomassen, 
die onder de artiestennaam Patrick 
Thomass ook deelneemt als DJ. Zelf 

is hij al 14 jaar actief als professioneel 
diskjockey en heeft in grote gelegen-
heden in binnen- en buitenland ge-
draaid. ‘Ik ben onder andere in New 
York en Parijs geweest en natuurlijk 
in de bekende Spaanse vakantieoor-
den, zoals Ibiza’, noemt Thomassen. 
‘In Nederland heb ik bijvoorbeeld 
in de Heineken Music Hall en in de 
Escape in Amsterdam gestaan.’ Re-
gelmatig draait hij ook wat dichter bij 
huis, zoals in Club Poema in Utrecht. 
‘Ik leef er al 14 jaar van, dus het is 
goed te doen.’

Mix
Met het We Love House-feest hoopt 
Thomassen wat terug te doen voor ta-
lenten in de regio en de jongeren in 
De Bilt. ‘Ik kom hier vandaan, ben 
hier voor een groot deel opgegroeid, 
dus het is mooi om hier een steentje 
aan bij te dragen.’ Volgens Thomas-
sen was het hoog tijd dat er weer eens 
wat werd georganiseerd voor jonge-
ren. ‘Er gebeurt gewoon te weinig in 
De Bilt, qua feesten. Gelukkig heeft 
de gemeente dit goed gekeurd.’ Het 
publiek kan een grote verscheiden-
heid aan housemuziek verwachten. 

‘We hebben een mooie mix van al-
lerlei stijlen. House is zo breed tegen-
woordig. Alle muziekgenres worden 
zo’n beetje aangeraakt, van klassiek 
tot rock, het is allemaal te combine-
ren.’ Thomassen heeft de jonge DJ’s 
inmiddels horen draaien en is enthou-
siast. ‘Ze kunnen zeker wel wat.’

Concurrentie
Toch is het niet makkelijk om als DJ 
volledig door te breken. ‘Er is zo-
veel concurrentie’, weet Thomassen. 
‘Vroeger had je veel geld nodig voor 
allerlei apparatuur en een studio om je 
muziek te maken. Nu gaat alles via de 
computer. De computer is het belang-
rijkste muziekinstrument geworden.’ 
Een belangrijke tip die hij de jonge 
DJ’s meegeeft is meevoelen met het 
publiek. ‘Je moet de mensen aanvoe-
len, niet alleen maar draaien wat je 
zelf leuk vindt. Interactie met je pu-
bliek is heel belangrijk. Daarnaast is 
muziek van anderen mixen niet meer 
genoeg. Als je echt door wilt breken 
moet je zelf produceren. Je eigen mu-
ziek maken.’ We Love House begint 
op 10 maart om 20.00 uur en duurt tot 
02.00 uur. 

‘Er is te weinig te doen in De Bilt’
DJ talenten krijgen kans tijdens We Love House II

door Raphael Klees

Op zaterdagavond 10 maart kunnen jong en oud in De Bilt weer eens helemaal los gaan. 
Tijdens de tweede versie van We Love House zullen gerenommeerde en talentvolle 

DJ’s uit De Bilt het publiek vermaken met housemuziek in het H.F. Witte Centrum.

Patrick Thomassen: ‘We moedigen iedereen aan vroeg te komen’. ‘Onze slogan is: why wait, this party starts at eight.’

Op ’t bankje
‘Vindt u het goed dat ik even bij u kom zitten’, zegt 
een ontspannen ogende vrouw van middelbare leef-
tijd. Ze wacht mijn antwoord niet af en ploft neer. ‘Ik 
kom net van de kapper en ik ga zo op verjaardagsvisite bij mijn zus’, licht 
ze de reden om te komen zitten toe. Ze houdt haar hoofd een beetje schuin 
alsof ze mij het resultaat van de kapper wil laten zien. Egaal roodbruin ge-
verfd en keurig haarsprayfris. ‘Het ziet er weer heel fraai uit’, zeg ik hoewel 
ik natuurlijk niet weet hoe het er voor het kappersbezoek uitzag. ‘Ik was wat 
eerder klaar bij de kapper dan ik gedacht had en mijn zus moest nog even 
wat boodschappen doen, maar ze zei dat ze om elf uur zeker thuis zou zijn, 
dus heb ik nog even.’ Ze kijkt even relaxed voor zich uit. ‘Ik heb een leuk 
vest voor haar gekocht. Nu maar hopen dat ze het leuk vindt, maar dat zal 
wel want ik ken haar smaak wel een beetje. Ze wordt 58 en ze is maar een 
jaar ouder dan ik. We waren altijd meer vriendinnen dan zussen en eigenlijk 
nog steeds’, vertelt de vrouw. Ze maakt opeens een wat onrustige indruk en 
begint in haar tas te rommelen. Als ik rammelende sleutels hoor voel ik de 
opluchting bij haar en kijkt ze stralend op. ‘Oh gelukkig mijn sleutels zitten 
er toch in. Ik dacht even dat ik ze bij de kapper had laten liggen.’ Ze zwijgt 
weer even maar ik voel dat ze dat niet lang zal volhouden. Al gauw begint 
ze weer over haar familie te vertellen. ‘Mijn zus en ik doen al ons hele leven 
heel veel dingen samen. Onze mannen waren ook vrienden toen we ze bijna 
tegelijkertijd leerden kennen. We zijn ook in hetzelfde jaar getrouwd en 
wonen niet zo ver van elkaar. Mijn zus heeft twee jongens en ik alleen een 
dochter, maar die woont in Brussel. Daar ga ik vaak met mijn zus een week-
endje heen en dan gaan we met z’n drieën lekker shoppen. Ik vind Brussel 
een gezellige stad om te winkelen en niet te vergeten om lekker te eten.’ De 
glimlach op haar gezicht laat zien dat ze meent wat ze zegt. ‘En kunnen jul-
lie mannen wel een weekend zonder hun vrouwen’, vraag ik nieuwsgierig. 
Ze begint te lachen.’Best hoor, die vermaken zich wel. Zij doen ook altijd 
heel veel dingen samen. Fietsen, klussen, vissen, nee hoor die redden zich 
best. Zij gaan ook wel eens samen een weekendje naar Brussel. Vorig jaar 
zijn ze helemaal met de fi ets gegaan. Mijn dochter heeft een groot huis aan 
de rand van de stad waar iedereen van de familie altijd welkom is. Marlies 
en haar man werken bij de EU. Ze heeft in Utrecht gestudeerd en toen ze 
daarna in Brussel ging werken vond ik dat helemaal niet leuk. Het leek ook 
zo ver weg, maar het is dichterbij dan Groningen. Ik heb ook een schat van 
een kleindochtertje van zes’, zegt ze met omatrots. ‘Sofi e heeft een nanny 
uit de Filippijnen die heel lief voor haar zorgt. In de vakantie komt Sofi etje 
wel eens bij ons logeren.’ Opeens staat ze op en roept: ‘Nel, Nel….’ Nel 
blijkt de jarige zus te zijn die op de fi ets langs komt rijden. Ze omhelzen 
elkaar hartelijk. ‘Gefeliciteerd meid en nog veel gelukkige jaren.’ Ik zie het 
tafereel glimlachend aan. ‘Wat zit je haar leuk’, hoor ik Nel zeggen. Gezel-
lig keuvelend gaan ze op weg naar huis. Mij zien ze niet meer zitten.
Maerten 

advertentie

De kinderopvang ligt op het terrein 
van de Montessori School aan het 
Rembrandtplein waardoor peuters al 
jong kunnen kijken hoe het op school 
gaat. De eerste schooldag sluit voor 
kinderen dan ook als een logisch ver-
lengde aan op hetgeen ze leren op de 
kinderopvang.
Door de unieke ligging kunnen de 
kinderen tevens elke dag op de heide 
lopen en genieten van het bos. Ook 
vliegen tot groot plezier de eekhoorn-
tjes elke dag door de lucht in de bos-
rijke tuin van de kinderopvang.
Op de vraag wat typisch Montes-
sori is aan deze kinderopvang vertelt 
Anne van Zeland dat de voorbereide 
omgeving de kinderen al jong stimu-
leert en uitdaagt bepaalde activiteiten 
te oefenen en te ontwikkelen. Dit al-
les gesteund door deskundige bege-

leiding die het kind helpt het zelf te 
doen. Ook de groepssamenstelling 
waar 0 tot 4 jarigen samen zijn, is 
kenmerkend. De ouderen leren ver-
antwoordelijkheid te nemen voor de 
jongere kinderen en de jongere kinde-
ren leren van de oudere kinderen. De 
kleinschalige groep geeft de leidsters 
de tijd om de ontwikkelingen van elk 
kind te observeren en elk kind op zijn 
eigen niveau te stimuleren. Ook is 
deze locatie erop ingespeeld dat ou-
ders behoefte hadden aan peuteroch-
tend-opvang en kinderopvang tijdens 
de schooltijden. Na het enthousiaste 
verhaal, trek ik mijn jas aan en zie ik 
naast me een grote peuter helpen met 
het aantrekken van de sloffen van een 
dreumes. Bilthoven is weer een bij-
zondere kinderopvang rijker.
Tijdens de opening op 15 maart is 

het ook Open Dag op de Montesso-
rischool tussen 8.30 en 17.00 uur op 
Rembrandtplein 1 te Bilthoven.

(Julita Eysink)

Montessori Kinderopvang
Bij het betreden van het gebouw waarin sinds afgelopen zomer de Montessori kinderopvang 

voor 0 tot 4 jarigen is gestart, straalt de rust je tegemoet. In de lichte ruimte zetten twee peuters 
hun glas op de aanrecht nadat ze wat gedronken hebben, een kind zit te knippen en klappen en 

weer een ander groepje kinderen trekt zelf de jas aan om buiten te gaan spelen. Na al enige 
maanden ‘warm’ gedraaid te zijn volgt 15 maart eindelijk de offi ciële opening, 

omdat sinds begin dit jaar ook de buitenschoolse opvang is open gegaan. 

De Montessori Kinderopvang 
stimuleert zelfstandigheid van de 
peuters.

Gratis Bezorgservice

Groenrijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrijk.nl

Het voorjaar staat voor de deur en de tuin is weer toe aan een opknapbeurt. 
Compost/kalk op ’t gras, koemest/tuinturf

in de borders, boomschors op de paden enz. enz.
Kortom veel gesleep met zware zakken.

GEEN NOOD, WIJ LOSSEN DIT PROBLEEM VOOR U OP!!

Op zaterdag 10 maart bezorgen wij GRATIS al uw zakken
potgrond, kalk, compost, culterra, boomschors enz. bij u thuis.

Zie de actievoorwaarden in de winkel.

Wij bezorgen ‘s morgens in Bilthoven en ‘s middags in 
Hollandsche Rading en Maartensdijk.

U kunt uw bestelling ook per mail doorgeven: 
hollandscherading@groenrijk.nl of telefonisch: 035-5771425 

Dan komen wij uw bestelling bij u thuis brengen.



Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 
Voordelige webshop, eenvoudig bestellen
en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet
gereageerd…

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

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

 
heeft de
breedte

opgemeten?

Wie

Last van uw voeten?

Ook zo’n last van die vervelende pijntjes in de voet? En 

nooit echt de i jd ervoor genomen om er vakkundig naar te 

laten kijken?

Kom dan nu op 10 maart bij ons in de winkel, dan komt een 

orthopedisch schoentechnicus die grai s een voetanalyse 

van uw voet maakt, om te kijken waar die klachten vandaan 

komen. En daarna kunt u, onder het genot van een kop koffi  e, 

een paar leuke schoenen passen die de juiste breedtemaat 

hebben en waarin ook uw steunzolen passen.

Kom langs bij de George In der Maur Beterlopenwinkel 

voor een goed lopend advies!

Koningin Wilhelminaweg 497 Groenekan. 030-2040612

Kom op

za 10 maart

van 9 tot 13 uur

voor uitgebreid

voetadvies

naar:

George In Der Maur
Beterlopenwinkel

www.indermaur-
beterlopenwinkel.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Rommelmarkt Westbroek
Juni 2012 hoopt de Ned.Geref.Kerk van Westbroek weer een rommelmarkt te 
organiseren. Hiervoor zijn natuurlijk weer van allerlei spullen nodig. Een goede 
reden om nu eindelijk de zolder of de garage eens op te ruimen of een grote 
voorjaarsschoonmaak te houden.

Dus gaat u opruimen en heeft u meubels, boeken, serviesgoed, speelgoed, ba-
byspullen, vazen, bloempotten of andere spulletjes die u kwijt wilt (geen kle-
ding), de organisatie haalt ze graag bij u op. Contactadressen: Jenneke Groot 
(tel. 346 785148), Adrie Bouwman (tel. 0346 281956) en Jan Hendrik en Sandra 
Nap (tel. 0346 282477).

Bijeenkomst over borstvoeding
Donderdag 8 maart a.s. om 19.00 uur is er in de Ontmoetingskerk aan de Juli-
analaan te Maartensdijk een voorlichtingsbijeenkomst  over borstvoeding. Deze 
avond over borstvoeding is bedoeld voor zwangeren vanaf de 5e/6e maand.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijgt men informatie over hoe borstvoe-
ding werkt, aanleggen, voor- en nadelen van borstvoeding, hoe je een goede 
start kunt maken met borstvoeding thuis of in het ziekenhuis en is er tijd om 
vragen te stellen. De avond wordt georganiseerd door Adrie van Voorst - Bael-
de, IBCLC-lactatiekundige in samenwerking met Vida verloskundigen en Koru 
Kraamzorg.

Boekenweek bij 
bibliotheken

Van 14 t/m 24 maart is het Boekenweek. Ook dit jaar bruisen de bibliotheken 
van de activiteiten tijdens de Boekenweek. Het thema Vriendschap is daarbij 
de rode draad. Er zijn informatiebijeenkomsten over vriendschap op internet, 
workshops portrettekenen, sieraden maken, hippe fi guurtjes haken en schrijven 
over vriendschap. Ook populaire schrijvers zijn aanwezig: Jessica Durlacher, 
Stefan Enter en Adriaan van Dis komen vertellen over hun werk. Zie voor alle 
Boekenweekactiviteiten van Idea: http://ideaboekenweek.blogspot.com

Wie tijdens de Boekenweek lid wordt van de bibliotheek, krijgt een speciale edi-
tie van het Boekenweekessay ‘Verder alles goed’ cadeau. De tekst werd geschre-
ven door literair fenomeen Nico Dijkshoorn. De huisdichter van ‘De wereld 
draait door’ is een van de meest gevolgde twitteraars en zijn columns bereiken 
een miljoenenpubliek. In ‘Verder alles goed’ verkent Dijkshoorn de chemie van 
de vriendschap via brieven en ansichtkaarten.
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong enthousiast team.
Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende
offerte.
Zoals: Nieuwbouw
 Verbouw 
 Renovatie
Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben voor elk
vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, loodgieterwerk,
stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen.
info@bouwbedrijfdegraaff.nl

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049



	De	Vierklank	 15	 7	maart	2012

Mevrouw	Jansen	wijst	trots	naar	een	
enorm	boeket	rode	rozen.	‘Ik	ben	gis-
teren	jarig	geweest.	Ik	ben	89	gewor-
den!’	Dit	is	in	feite	pas	de	tweede	keer	
dat	de	scholieren	op	bezoek	zijn,	ver-
telt	ze.	‘De	eerste	keer	was	een	intro-
ductie.	We	zijn	nog	maar	net	gestart	
met	 de	 kennismaking,	 maar	 ik	 vind	
hun	bezoekjes	heel	gezellig.’	Het	ei-
genlijke	 tweede	 bezoek	 eindigde	 al	
snel,	 herinnerden	 de	 twee	 scholie-
ren	 zich.	 ‘Voor	 de	 voorjaarsvakantie	
waren	we	hier	ook,	maar	toen	moest	
mevrouw	Janssen	om	medische	rede-
nen	weg.’	Zelf	heeft	mevrouw	Jansen	
acht	kleinkinderen.	 ‘Eentje	woont	 in	
Bilthoven.	 De	 anderen	 wonen	 ver-
der	 weg.’	 Jule	 en	Titus	 hebben	 alle-
bei	nog	twee	oma’s,	vertellen	ze.	De	
opa’s	zijn	al	overleden.	Titus	ziet	zijn	
oma’s	elke	twee	weken.	De	ene	oma	
van	Jule	woont	 in	Groenekan.	 ‘Mijn	
zus	 woont	 daar	 ook.	 Ik	 ga	 regelma-
tig	naar	haar	toe	en	dan	ga	ik	ook	bij	
oma	 langs.’	Haar	 andere	oma	woont	
al	dertig	jaar	in	Zuid-Spanje.	‘Die	zie	
ik	gemiddeld	drie	keer	per	jaar.’	

Hobby’s
Mevrouw	 Jansen	 vertelt	 dat	 ze	 toen	
ze	 nog	 maar	 vijftien	 was	 haar	 moe-
der	al	verloor.	Dat	was	vlak	voor	de	
oorlog.	Toen	ze	op	haar	zestiende	van	
school	kwam,	werd	ze	coupeuse.	‘Ik	
kon	dat	ook	na	mijn	trouwen	blijven	
doen,	omdat	ik	thuis	kon	werken.’	Dat	
besloten	werd	om	hem	en	Jule	met	de	
creatieve	 mevrouw	 Jansen	 te	 mat-

chen,	 was	 een	 logische	 keus,	 vertelt	
Titus.	‘Jule	en	ik	zaten	tot	vorig	jaar	
nog	 bij	 elkaar	 in	 de	 klas.	We	waren	
tijdens	 de	 lessen	 altijd	 aan	 het	 frö-
belen	 en	 iguurtjes	 aan	 het	 knippen	
in	plaats	van	op	 te	 letten.’	Mevrouw	
Jansen	 is	 dol	 op	 handwerken:	 ‘Dat	
doe	ik	ontzettend	veel.	Portemonnee-
tjes	breien	met	kralen	erop	en	ik	maak	
popjes	van	gastendoekjes.’	Ze	laat	er	
eentje	 zien	 en	 legt	 precies	 uit	 hoe	
ze	het	gemaakt	heeft.	 ‘En	ik	heb	het	
weer	van	iemand	anders	geleerd.’	Ze	
vindt	het	vervelend	dat	ze	haar	beno-
digdheden	niet	meer	in	Bilthoven	kan	
kopen.	‘Alle	handwerkzaken	zijn	op-
geheven.	Die	 in	de	Kwinkelier	ook.’	
Jule	verduidelijkt:	 ‘De	winkel	die	er	
nu	zit,	verkoopt	veel	stoffen	en	garen,	
maar	 geen	 beugeltjes	 of	 bollen	 van	
piepschuim,	die	mevrouw	Jansen	no-
dig	heeft	voor	de	portemonnees	en	de	
popjes.’	Vroeger	heeft	mevrouw	nog	
andere	 takken	 van	 handenarbeid	 be-
oefend:	 ‘Ik	heb	veel	gehaakt	en	kle-
den	geknoopt,	ook	vloerkleden.’	Me-
vrouw	Jansen	handwerkt	vaak	samen	
met	een	vriendin,	vertelt	ze,	maar	niet	
met	 de	 groep	 die	 in	 De	 Bremhorst	
handwerkt.	 ‘Hier	 breien	 ze	 lapjes	
voor	dekentjes	voor	de	Derde	Wereld.	
Dat	vind	 ik	helemaal	niks.’	Ze	heeft	
nog	meer	hobby’s:	‘Ik	lees	en	puzzel	
graag.’

Bèta Excellent
Jule	en	Titus	wonen	in	Westbroek.	Ze	
ietsen	elke	dag	een	kilometer	of	acht	

door	weer	en	wind	naar	school.	‘Deze	
winter	zijn	we	één	keer	met	de	auto	
gebracht,	toen	het	spekglad	was.’	Met	
de	bus	naar	school	is	geen	optie.	‘Dat	
kost	ons	in	totaal	twee	uur,	omdat	we	
eerst	 met	 de	 bus	 naar	 het	 station	 in	
Utrecht	 moeten	 en	 dan	 met	 de	 trein	
naar	Bilthoven.’	

Ze	 geven	 uitleg	 waarom	 ze	 aan	 dit	
buddyproject	meedoen:	‘Onze	school	
vond	het	een	goede	stage	voor	ons	en	
wij	vinden	het	 leuk.’	Andere	 leerlin-
gen	van	3-vwo	hadden	al	iets	anders	
gedaan:	 een	 goed	 doel	 promoten.	
‘Maar	wij	zitten	in	de	Bèta	Excellent	
klas	 en	 waren	 in	 die	 periode	 op	 de	
universiteit.’	De	Universiteit	Utrecht	
biedt	uitblinkers	in	de	exacte	vakken	
van	 tweeëntwintig	 scholen	 uit	 Mid-
den-Nederland	 het	 programma	 Bèta	
Excellent	aan.	Die	komen	regelmatig	
naar	de	universiteit	om	samen	leerlin-
gen	van	andere	scholen	masterclasses	
te	 volgen	 en	 onderzoeksopdrachten	
uit	te	werken.	

Titus	en	 Jule	vervolgen:	 ‘We	komen	
op	dinsdagmiddag	na	school	bij	me-
vrouw	Jansen	en	blijven	ongeveer	an-
derhalf	uur.	Die	uren	mogen	we	eind	
van	het	jaar	compenseren.’	Ze	leggen	
uit:	 ‘De	bezoektijd	 gaat	 af	 van	onze	
huiswerktijd.	 Daarnaast	 werken	 we	
met	andere	leerlingen	aan	groepspro-
jecten.	Dat	 is	een	van	de	kenmerken	
van	 onze	 school.	 Dat	 is	 wel	 leuk,	
maar	het	kost	ook	extra	tijd.’

Leerlingen Kees Boekeschool bezoeken 
oudere dame in De Bremhorst

door Lilian van Dijk

Titus Kervezee en Jule van Basten, 3-vwo leerlingen van de Kees Boekeschool, brengen tien weken 
lang in het kader van hun maatschappelijke stage een bezoek aan mevrouw Jansen, een bewoonster 

van De Bremhorst in Bilthoven. Ze hebben iets belangrijks gemeen; ze zijn alle drie creatief.  
Op dinsdagmiddag 28 februari vond het derde bezoek plaats.

Titus Kervezee en Jule van Basten zijn creatief, net als mevrouw Jansen. Jule 
houdt de pop vast waarover mevrouw Jansen vertelde in het interview.

Filip	 Tomovski	 wilde	 graag	 het	Af-
valroadshowvoertuig	gebruiken	voor	
zijn	 spreekbeurt	 over	 afval,	 afval-
scheiding	 en	 afvalrecycling.	 Na	 en-
kele	 e-mails	 en	 telefoontjes	 met	 het	
campagneteam	 van	 ‘Doe	 meer	 met	
afval’	was	het	geregeld	en	stond	dins-
dag	 28	 februari	 de	 Afvalroadshow	
bij	de	Van	Dijckschool	in	Bilthoven.	
Filip	heeft	er	voor	gezorgd	dat	naast	
zijn	 klasgenoten	 ook	 alle	 leerlingen	
vanaf	 groep	 5	 een	 bezoekje	 konden	
brengen	aan	de	roadshowwagen.	

Hiermee	sloot	de	school	prima	aan	bij	
de	aandacht	die	de	gemeente	De	Bilt	
heeft	 voor	 het	 structureel	 scheiden	
van	afval.	
	
Spelenderwijs
De	 Afvalroadshow	 is	 een	 reizende	
doe-en-ontdek-tentoonstelling	waarin	
men	wordt	geïnformeerd	over	 afval-
scheiding	 en	 afvalrecycling.	 Verder	
kunnen	de	leerlingen	met	allerlei	doe-	
en	 ontdekonderdelen,	 spellen,	 quiz-
zen,	 informatieve	 en	 audiovisuele	
middelen	aan	de	slag.	Tijdens	het	be-
zoek	aan	de	Van	Dijckschool	vertelde	
een	van	de	campagneteamleden	over	

afval	en	wat	er	zoal	mee	gebeurt.	Zij	
begeleidt	de	kinderen	ook	bij	de	spel-
len	en	quizzen.	
Zij	verzorgt	daarmee	een	deel	van	het	
lesprogramma,	zodat	de	leerkrachten	
slechts	 een	 minimale	 voorbereiding	
nodig	 hebben.	 Het	 lesprogramma	

bestaat	 verder	 nog	 uit	 een	 educatie-
ve	 DVD,	 een	 afvalrubriek	 op	 www.
doemeermetafval.nl	en	een	lesboekje	
‘Doe	meer	met	afval’	met	daarin	ba-
sisinformatie	over	afval,	afval	schei-
den,	 afvalrecycling	 en	 afwisselende	
opdrachten.

Leerzame afvalroadshow
Dinsdag 28 februari 2012 was de Afvalroadshow van de campagne ‘Doe meer met afval’ op  

bezoek bij de Van Dijckschool in Bilthoven. Het initiatief om de roadshow op school uit te nodigen 
kwam van leerling Filip Tomovski uit groep 8. Voor zijn spreekbeurt wil hij zijn klasgenoten  

laten zien wat het belang is van afvalscheiding. 

Filip Tomovski wilde voor zijn spreekbeurt klasgenoten laten zien wat het 
belang is van afvalscheiding. [foto Reyn Schuurman]

Luuk op Bilthovense 
markt voor Nickelodeon

In	het	programma	Nick	Battle	van	de	kinderzender	Nickelodeon	strijdt	elke	
week	een	bekende	Nederlander	tegen	vijf	kinderen.	Hij	of	zij	probeert	zo-
veel	mogelijk	geld	in	te	zamelen	voor	een	goed	doel,	de	kinderen	strijden	
voor	een	geweldige	prijs.		De	BN’er	krijgt	een	aantal	ilmpjes	te	zien	waarin	
vijf	kinderen	iets	spannends,	ontroerends,	grappigs	of	sportiefs	doen.	Hij/
zij	moet	vragen	beantwoorden	over	deze	ilmpjes	en	verdient	met	elk	goed	
antwoord	geld	voor	het	goede	doel.	

Op	vrijdag	2	maart	is	het	lekker	druk	op	de	markt	en	het	zonnetje	doet	haar	
best	om	er	een	mooie	opnamedag	van	te	maken.	Luuk	mag	meehelpen	in	
het	verkoopteam	van	de	kaasboer.	Plakjes	kaas	aanbieden	om	te	proeven,	
klanten	hun	bestelling	geven	en	afrekenen.	Ondertussen	volgt	een	camera-
man	hem	op	de	voet.	‘We	nemen	eerst	verschillende	items	op	voordat	dat	
de	kinderen	de	studio	ingaan’,	meldt	Ivana	Heijkoop,	productieassistentie.	
‘Vandaag	maken	we	met	Luuk	opnames	op	de	Bilthovense	markt.’	Even	
later	komt	de	opnameleidster	melden	dat	Luuk	nu	naar	de	kebabkraam	gaat.	
Vrolijk	zwaaiend	neemt	hij	afscheid	van	de	kaasverkopers.	Onderweg	naar	
zijn	volgende	plek	overlegt	de	productieleider	met	hem	waar	ze	verder	nog	
gaan	opnemen.	Luuk	heeft	een	eigen	inbreng.	Hij	huppelt	vrolijk	mee	en	
straalt	helemaal.	De	jongen	heeft	de	dag	van	zijn	leven.	[LvD]

Luuk overhandigt wisselgeld aan een mevrouw die net kaas van hem heeft 
gekocht, terwijl de cameraman alles vastlegt voor Nick Battle.

Open dag op de 
Montessorischool Bilthoven

Wil	je	weten	hoe	Montessori	onder-
wijs	werkt	 of	 ben	 je	 benieuwd	hoe	
het	is	om	in	een	bosrijke	locatie	naar	
school	te	gaan?	
De	Montessorischool	Bilthoven	ge-
legen	aan	het	Rembrandtplein	opent	
donderdag	 15	 maart	 van	 half	 9	 tot	
half	6	haar	deuren	voor	belangstel-
lenden.	 Ouders	 en	 het	 team	 zullen	
klaarstaan	 om	 je	 rond	 te	 leiden	 en	
vragen	 te	 beantwoorden.	 De	 Mon-
tessori	 Kinderdagopvang	 heeft	 te-
vens	deze	dag	haar	oficiële	opening.	
Meer	 info:	 www.montessoribiltho-
ven.nl	of	030-2280818.	

(Julita Eysink)	



Over normen en waarden
De laatste jaren zijn honderden kerken in Nederland gesloten en er zullen de 
komende jaren nog vele volgen. In de grote steden gaat nog maar zo’n 5% 
van de mensen regelmatig naar de kerk. Nederland is nu echt een zendingsland 
geworden. Terwijl aan de ene kant veel kerken hun deuren sluiten bestaat er an-
derzijds een toenemende belangstelling bij de mensen voor ‘het spirituele’. Met 
de kerkverlating en secularisatie lijkt het dat de christelijke normen en waarden 
in onze maatschappij minder meetellen.
Hans Nieuwland van de Stichting ‘De Levensbron’, die zich in deze materie 
heeft verdiept, spreekt hierover in heel het land. Hij zal in Bilthoven een avond 
met lichtbeelden verzorgen en zijn ervaring, opgedaan in binnen- en buitenland, 
met ons komen delen.
De Evangelische Gemeenschap heeft hem uitgenodigd om op woensdag 14 
maart 2012 om 19.30 uur te komen spreken in Verzorgingshuis ‘De Koper-
wiek’, Koperwieklaan 3 in Bilthoven.

Preek van de Leek
Zondag 11 maart om 10.30 uur preken de leken Anneke Vinke en Joost Ruiten-
berg over 'Vertrouwen'. Zie ook: www.woudkapel.nl. Voorafgaand aan deze vie-
ring is er voor een ieder met enige meditatie-ervaring een 40 minuten durende 
meditatie bijeenkomst vanaf 9.30 uur.

Meezingen kan 
Het Cantatekoor Bilthoven zingt op zondag 22 april om 16.00 uur in de Noorderkerk, Laurillardlaan 6 
te Bilthoven oude Engelse liederen in het programma English Cathedral Music. Eind maart beginnen de 
repetities en er is nog plaats voor mensen die mee willen zingen. Zoals meestal zijn vooral tenoren en bas-
sen welkom. Men kan kennis komen maken met het zingen in een koor en meedoen in een uitvoering. Het 
Cantatekoor is een projectkoor en kent derhalve geen leden en doorlopende verplichtingen. Men schrijft in 
voor een project en beslist zelf of men een volgend keer weer mee wilt doen. 

Het Cantatekoor Bilthoven organiseert jaarlijks 2 projecten, in het voor-en najaar en zingt barokmuziek. De 
komende uitvoering met werk van o.a. Vaughan, Brewer en Mendelssohn betekent voor het eerst een geheel 
Engelstalig programma voor het koor. De repetities zijn op woensdagavond 28 maart, zaterdag 31 maart 
overdag, 4, 11 en 18 april ’s avonds. Voor meer info: Corry (pvanderhoeven@solcon.nl) of Hans (bosjans@
ziggo.nl). 

Postzegelavond bij Het Postmerk
Op de ledenbijeenkomst van postzegelvereniging Het Postmerk 
van 8 maart in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt worden veel postzegelactiviteiten gehouden. U kunt onder-
ling ruilen, in stockboeken snuffelen en bij het rondzendverkeer 
de nieuwste boekjes inzien. Er zijn ook stuiverboeken met zegels 

voor slechts vijf cent. Met een aanwezigheidsverloting kunt u nog een prijsje 
winnen. De nieuwtjesdienst, het winkeltje met allerlei postzegel benodigdheden 
en ook de nalatenschapcommissie zijn aanwezig. 
Vast onderdeel van het programma is een veiling met interessante kavels van 
postzegels, poststukken en albums. Deze keer is de veiling zelfs groter en be-
staat uit 110 kavels. Wellicht zit er iets voor uw verzameling bij dat u voordelig 
kunt kopen. 
De aanvang van de avond is om 20.00 uur en de zaal is al open om 19.30 uur, zo-
dat u gelegenheid heeft om de kavels van de veiling te bezichtigen. De toegang 
is zoals gebruikelijk gratis. Meer informatie (waarbij o.a. de veilingkavels) is te 
vinden op onze website: www.postmerk.nl

Het adres voor al uw maatwerk ! 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie
• Nieuwe keukens 
• Radiatorbetimmeringen
• Kantoor- & winkelinrichtingen
• (Inloop-)Kasten
• Vensterbanken
• Tafels
• Schouwen
• Badkamerinrichtingen

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

 Maak nog slimmer gebruik van uw glasvezel

www.wisper.nl

Steun
 

FC De
 Bilt

Kies Wisper en   
   steun FC De Bilt
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De	heren	 van	 hockeyclub	Voordaan,	
koploper	in	de	promotiepoule	van	de	
Overgangsklasse,	hebben	met	3-3	ge-
lijk	gespeeld	tegen	nummer	drie	Rood	
Wit	uit	Aerdenhout.	Ondanks	het	ge-
lijke	 spel	 staat	 Voordaan	 nog	 steeds	
op	kop	na	vijf	van	de	veertien	duels.	
Voordaan	goaltjesdief	Philip	Meulen-
broek	opende	na	een	fraaie	assist	van	
Rik	van	Doesburg	voor	Voordaan	de	
score:	 0-1.	 Rood	 Wit	 kwam	 op	 ge-
lijke	hoogte	maar	nog	voor	rust	nam	
Voordaan	weer	afstand.	Sjors	van	de	
Veerdonk	 wist	 een	 rebound	 van	 een	
strafcorner	 binnen	 te	 tikken.	 Rood	
Wit	 kwam	 weer	 op	 gelijke	 hoogte,	
ditmaal	uit	een	strafcorner.	
Met	een	2-2	ruststand	maar	een	over-
wicht	op	het	veld	ging	Voordaan	rus-
ten.	Na	rust	was	het	echter	Rood	Wit	
dat	de	meer	bovenliggende	partij	was.	
Wederom	trof	een	Aerdenhoutse	cor-
ner	doel;	3-2.	Uiteindelijk	wist	Philip	
Meulenbroek	 een	 kwartier	 voor	 tijd	

de	 verdiende	 gelijkmaker	 voor	 3-3	
op	het	scoreboard	te	zetten.	Voordaan	
routinier	 Rik	 van	 Doesburg:	 ‘Het	
was	 een	gelijkwaardige	wedstrijd	 en	
ik	kan	leven	met	het	gelijke	spel.	De	
ploegen	 zitten	 in	 de	 deze	 promotie-
poule	dicht	bij	elkaar	en	iedereen	kan	
van	 iedereen	winnen.	Hier	 uit	 gelijk	
spelen	 is	 geen	 slecht	 resultaat.	 We	

speelden	 als	 team	 sterk	 en	 konden	
ondanks	aandringen	van	Rood	Wit	de	
wedstrijd	goed	uit	spelen.’	
Volgende	 week	 speelt	 Voordaan	 uit	
tegen	 nummer	 twee	 Push	 uit	 Breda.	
In	de	voorronde	speelden	beide	teams	
al	 tegen	 elkaar.	 Eenmaal	 trok	 Push	
aan	het	langste	eind	en	éénmaal	Voor-
daan.

Voordaan in evenwicht in Aerdenhout

De heren van Voordaan speelden gelijk tegen Rood Wit.

Duovisie Assurantiën van Luuck 
Kalverda en Buro Woudpartners 
van Gijs van der Woude hebben een 
shirt uitgereikt aan de mannen van 
hun ‘woensdagavondvolleybalclub’, 
waardoor er de laatste tijd steeds 
fanatieker gespeeld wordt door 
de heren. De leeftijd van deze 
volleyballers loopt van halverwege 
de dertig tot 82 jaar! Luuck en Gijs 
bedachten dat de sportiviteit die zo 
enthousiast wordt beleefd een steuntje 
in de rug verdient. ‘Deze shirtjes 
maken het echt af’ was de reactie van 
de gesponsorde volleyballers.

Shirts voor volleybalmannen

In	 een	 gelijk	 opgaande	 eerste	 helft	
scoorden	 beide	 ploegen	 om	 en	 om.	
Via	een	 tussenstand	van	6-6	was	het	
initiatief	 voor	TZ	 dat	 kort	 voor	 rust	
een	voorsprong	nam	van	7-9.	TZ	dat	
goed	en	met	grote	 inzet	 speelde	had	
in	 deze	 fase	 mogelijkheden	 om	 ver-
der	uit	te	lopen.	Een	doorloopbal	van	
Maarten	 van	Brenk	werd	 om	ondui-
delijke	 reden	 afgekeurd.	 TZ	 behield	
toch	het	initiatief	en	kwam	met	9-12	
voor.	Enkele	goede	kansen	onder	 en	
rond	 de	 korf	 boden	 de	mogelijkheid	
verder	uit	te	lopen	doch	werden	door	

TZ	 niet	 benut.	 KVS	 kreeg	 daardoor	
de	 mogelijkheid	 weer	 terug	 te	 ko-
men.	 De	 rust	 ging	 in	 met	 een	 mini-
male	voorsprong	voor	TZ	van	11-12.	
Opvallend	was	verder	dat	alle	spelers	
en	speelsters	van	TZ	in	de	eerste	heft	
hebben	gescoord.	
Na	de	rust	maakte	Anouk	van	Breda	
het	 eerste	 doelpunt	 nadat	 zij	 fraai	
was	vrijgespeeld.	Vervolgens	was	het	
de	 beurt	 aan	 KVS.	Acht	 doelpunten	
op	 rij	 werden	 er	 gescoord	 waar	 TZ	
er	 slechts	 één	 tegenover	kon	 stellen.	
Door	 de	 Maartensdijkers	 werden	 in	

deze	 fase	 zelfs	 drie	 strafworpen	 ge-
mist.	 Joep	 Gerritsen	 werd	 nog	 door	
Maik	 van	 Kouterik	 vervangen	 maar	
dat	 had	 ook	 geen	 effect.	 De	 ploeg	
zakte	 ver	 weg	 en	 kwam	 niet	 in	 de	
buurt	 van	 het	 niveau	 van	 de	 eerste	
helft.	De	einduitslag	werd	23-20.	

Door	deze	nederlaag	moet	Tweemaal	
Zes	komende	zaterdag	(thuis)	winnen	
van	Excelsior	dat	op	de	laatste	plaats	
staat.	 Indien	 mededegradatiekandi-
daat	Unitas	verliest	kan	TZ	zich	hand-
haven	in	de	hoofdklasse.	

Tweemaal Zes verliest van KVS
Tweemaal Zes speelde uit in Scheveningen tegen KVS. Deze ploeg degradeerde vorig seizoen uit de 
korfballeague en was bij de start van de zaalcompetitie favoriet voor het kampioenschap. KVS is 

inmiddels kansloos voor het kampioenschap en Tweemaal Zes vecht tegen degradatie.

Tijdens	 een	 tweedaagse	 workshop	
hebben	 de	 tennistrainers	 van	 LTV	
Meijenhagen	 geleerd	 hoe	 zij	 de	 les-
sen	 moeten	 inrichten	 en	 de	 aange-
paste	 materialen	 moeten	 toepassen.	
Een	belangrijke	verandering	is	dat	de	
kinderen	het	uitgangspunt	vormen	en	
dat	 ontdekken	 en	 verwonderen	 een	
belangrijke	 rol	 spelen.	 Kinderen	 die	

op	deze	manier	met	 sport	 in	 contact	
komen,	zullen	zich	veelzijdig	ontwik-
kelen	 tot	 allround	 sporters.	Meer	 in-
formatie	over	dit	speciale	programma	
is	te	vinden	op	www.tenniskids.nl.	

Snuffelen
Omdat	 je	 tennis	 eerst	 moet	 doen	
voordat	 je	weet	of	 je	het	 leuk	vindt,	

biedt	 LTV	 Meijenhagen	 vanaf	 april	
de	 mogelijkheid	 van	 ‘snuffeltennis’.	
Daarnaast	 organiseert	 de	 jeugdcom-
missie	dit	jaar	voor	het	eerst	een	mi-
nicompetitie	voor	de	jongste	jeugd.	

Ouders	 die	 hiervoor	 belangstelling	
hebben,	kunnen	contact	opnemen	met	
Jan	Franken,	tel.	06	15300576.

Meijenhagen biedt aangepast  
tennis voor jonge kinderen

Vanaf april kunnen kinderen van 5 tot 10 jaar leren tennissen op kleinere banen met aangepaste materiaal. 
Tennisvereniging Meijenhagen heeft ervoor gekozen om mee te doen aan Tenniskids, een programma dat 

eerder met veel succes in Engeland is ontwikkeld en sinds kort ook in Nederland is geïntroduceerd. 

Vlaaienactie C.S.V. Fraternitas 
Dit	jaar	bestaat	deze	Biltse	vereniging	95	jaar	en	organiseert	voor	de	21	keer	
een	vlaaienactie.	Dit	jaar	worden	de	vlaaien,	paasstollen	en	paashaantjes	op	
Goede	Vrijdag	6	april	in	de	gemeente	De	Bilt	bezorgd	door	bakker	Steevens	
uit	Stein.	Met	het	verdiende	geld	wordt	de	jubileumshow	van	3	november	
2012	aangekleed.

De	komende	weken	kunnen	de	leden	langskomen	met	hun	blauwe	bestel-
lijsten	om	een	bestelling	op	 te	nemen.	Er	 is	dit	 jaar	keuze	weer	Romag-
nola-	(appel),	kersen-,	gemengde	vruchten-,	rijsten-	en	de	kruimelpudding	
vlaai.	Ook	het	fantastische	paas-stol	behoort	weer	tot	de	keuze	evenals	de		
broodhaantjes.	Bij	de	gymzaal	aan	de	MarieCurie-weg	 in	De	Bilt	kan	de	
bestelde	vlaai	en/of	Paas-stol	tussen	12.00	en	17.00	uur	worden	opgehaald	
en	betaald.
Telefonisch	bestellen	-	tot	3	april	a.s.	-	kan	op	werkdagen	tussen	17.00	en	
20.00	 uur,	 tel.	 030	 2203164	 of	 bestellen	 per	 e-mail:	 fraternitas.debilt@
gmail.com.

Pro Talents tegen SVM dames 1
Woensdag	14	maart	a.s.	 (en	dus	niet	de	vorige	week	genoemde	7	maart)	
wordt	er	om	19.45	uur	een	bijzondere	wedstrijd	gespeeld	op	het	veld	van	
SVM	in	Maartensdijk.	Het	meidenvoetbalteam	van	Pro	Talents	Nederland	
is	in	de	korte	tijd	van	haar	bestaan	een	geducht	team	gebleken.	Deze	wed-
strijd	was	eerder	gepland	op	15	februari	maar	kon	door	de	slechte	winterse	
weersomstandigheden	niet	doorgaan.

Kindermarkt 
peuterspeelzaal  

’t Bruggetje 
Peuterspeelzaal ’t Bruggetje in Maartensdijk organiseert 

op zaterdag 24 maart 2012 de jaarlijkse Kindermarkt. Van 
10.00 tot 13.00 uur wordt speelgoed maar ook kinderkleding 
verkocht. Het thema van de markt is dit jaar verkeer en de 

spelletjes in de speelzaal maken dat duidelijk.

De	peuterspeelzaal	in	Maartensdijk	bestaat	al	37	jaar	en	al	die	tijd	is	gewerkt	
aan	kwaliteit.	Het	voornemen	van	de	gemeenteraad	is	om	in	april	2012	een	
beslissing	te	nemen	over	het	al	dan	niet	stopzetten	van	de	subsidie.	Bij	stop-
zetten	wordt	het	bestaan	van	de	peuterspeelzalen	zeer	ernstig	bedreigd.	Het	
bestuur	en	de	directeur	zijn	actief	bezig	om	het	tij	te	keren.	Een	petitie	tegen	
stopzetten	is	gemaakt	en	deze	is	inmiddels	al	door	852	mensen	getekend.	

Kindermarkt
Dat	er	gewerkt	wordt	aan	het	thema	verkeer	is	duidelijk.	Voor	de	klasloka-
len	 staat	 een	 streep	met	haaientanden.	Voor	de	grap	vraagt	peuterleidster	
Ilona	de	Kok	of	ik	wel	goed	naar	links,	rechts	en	weer	links	gekeken	heb	bij	
binnenkomst.	Komende	weken	wordt	er	nog	hard	gewerkt	aan	een	knutsel-
werk	dat	ouders	tijdens	de	markt	kunnen	kopen.	Verder	is	de	verwachting	
dat	er	weer	veel	speelgoed	en	kleding	aanwezig	zal	zijn.	Overtollige	kleding	
en	speelgoed	kan	bij	de	peuterspeelzaal	afgegeven	worden	op	werkdagen	
tussen	8.00	en	12.00	uur.	

Ongetwijfeld zullen er tijdens de Kindermarkt op zaterdag 24 maart a.s. 
weer veel knuffels een nieuwe eigenaar krijgen.



Te koop aangeboden
Loop-, duw-, schommelauto 
met afbeelding van de prinses-
sen van Disney. Met licht en 
geluid. Z.g.a.n. € 35,-. Tel. 
06-50602672

Kinderstoelverkleiner, kleur 
roze, model kroon. z.g.a.n. 
€ 7,50. Tel. 0346-214065  
Grasmand met deksel, kan je 
spullen in opbergen. 45x45x45 
i.z.g.st. € 15,-. Tel. 0346-
214065

Glazen hoekplateau met witte 
steuntjes. 24 cm doorsnee. 
€ 5,-. Tel. 0346-214065

Babybadje met verkleiner, 
standaard en 2 luieremmers 
voor  € 15,-. Grenen compu-
terkast met veel ruimte voor 
€ 35,-. Tel. 06-24440776

Magnetron Severin 700 watt 
nieuw € 50,-. Tel. 06-23559401

Vliegwereld ingebonden 
1941-46 € 15,- per stuk. 
06-23559401

Ons lieve leven 100 jaar 
Nederlandse krantenfoto’s  
niet verzonnen of gekleurd 
allemaal echt gebeurt € 10,-. 
Tel. 06-44420668

Rudolf steiner de trappen 
van het hogere bewustzijn 
imacinatie-inspiratie-intuïtie 
€ 7,50,-. Tel 06-44420668

A.M de Jong  de martelgang 
van kromme lindert.€ 10,-. Tel. 
0644420668

Glazen salontafel 130*70*40 
cm  € 50,-. Glazen hoektafel 
75*75*42 cm € 30,-. Tel.06-
57978657

Binnendeur (opdekuitvoering) 
geheel nieuw! Buitenmaat: ca. 
95 x 232 cm. Geheel gesloten 
vlak, gelakt. Kleur: gebroken 
wit. Excl. sluitwerk. € 30,-. Tel 
0346-211678

Luxe bureaustoel, wit kunst-
leer, zwarte kunststof armleu-
ningen. Stoel is in hoogte ver-
stelbaar. In zeer goede staat. 
€ 40,- Tel. 0346-211678

Liedboek met gezellige 
Hollandsche meezingers 
€ 10,-. Tel. 06-16276013

Grune Songbook Ed & Steve 
(piano bas drums gitaar) € 10,- 
Tel. 06-16276013

Hardrock Songbook Ed & 
Steve (piano bas drums gitaar) 
€ 10,-. Tel. 06-16276013

MR BIG -Paul Gilbert- bump 
ahead gitaar tablature book. 
€ 10,-. tel. 06-16276013

Air Force II 4 wiel skeelers-
clipsluiting (dienen door-
gesmeerd). + arm/knie/pols 
beschermers. maat 39.  € 15,-. 
Tel. 06-16276013
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Cd Earth and Fire verzamel 
hits 5 euro; Hall & Oates 
Collection € 5,-. Tel. 035-623 
6294 ( na 18.00 uur)

Mooie DVD (Peter) Frampton 
Comes ALive II, € 7,50,-. Tel. 
035-6236294 (na 18.00 uur)

Lichtgroene agaponespop 
broedrijp. € 7,50,-. Bellen tus-
sen 18 en 19 uur. Tel. 0346-
211897

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 
radio, platenspeler en cassette-
deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 39, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Fietsen/brommers
Alpina jongensfiets, 18 inch, 
terugtraptrem en 1 handrem. 
Verstelbaar stuur en zadel. 
Grotendeels blauw. € 25,-. 
Graag bellen na 19.30 uur. Tel. 
0346-214322.

Batavus meisjesfiets, 20 inch, 
terugtraprem en 2 handrem-
men. Verstelbaar stuur en 
zadel. Roze/paars/zeegroen. 
Nauwelijks gebruikt. € 50,-. 
Graag bellen na 19.30 uur. Tel. 
0346-214322.

Batavus delivery bike/moe-
derfiets. o.a. 3 versnellingen, 
stuurslot, handremmen, dub-
bele standaard, verlaagde en 
verlengde instap, verlengde 
bagagedrager. Graag bellen na 
19.30 uur. Tel. 0346-214322.

Personeel gevraagd
Betrouwbare HUISH.Hulp 
gevraagd voor een ochtend of 
middag in de week in Bosch 
en Duin. Tel. 06-30120363 of 
030-2252160

CHAUFFEUR 65+ zoekt voor 
2 à 3 dagen werk. Tel. 0346-
212289 of 06-57354375 W. 
v. Os

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

Raaijen  
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

Fiets service  Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18  
Tel. 0346-212267 LENTETIJD Opening  Ma. Wo. Vr. 16.00-
20.00 Za.10.00- 16.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 
95% van de reparaties dezelfde dag klaar.levering alle merken 
NIEUWE- en GEBRUIKTE fietsen.

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
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. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 
Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.
mediationmetu.nl

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

Uw voeten spreken lichaamstaal! Voetreflextherapeute, 60 
minuten ontspannen dmv een drukpuntmassage op de voeten 
bij o.a. slecht slapen, overgangsklachten, burn out, onrust, 
maag/darmproblemen, stress, hoofdpijn of gewoon een uur 
ontspanning voor uzelf. Kinderen met onrust, slecht slapen, 
concentratieproblemen, onverklaarbare hoofd en buikpijn heb-
ben tevens veel baat bij een verkorte behandeling van 30 
minuten. www.praktijkpost.nl Christiane Post 030-2213821 ~ 
06-29234560. Veel verzekeringen vergoeden uw consult vanuit 
de aanvullende verzekering.

Begin de dag met een gezonde, eiwitrijke formule 1 shake van 
Herbalife, die de honger weghoudt tot de lunch. Keuze uit 6 
smaken. Voor sporters vraagt u naar Herbalife24. Voor advies 
en begeleiding belt u 0346-571377,   www.vinkvoorverant-
woordevoeding.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max  www.beauty-max.nl. Een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geniet van 
deze ontspannende en betaalbare aanbieding. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en
verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer 
informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

Bedrijfsruimte, Industrieweg in Maartensdijk, 400 m2 te 
koop of te huur. Tel. 06-54623282

Te huur gemeubileerde bungalow, Tolakkerweg in 
Hollandsche Rading. Tel. 06-54623282

Cursussen/Trainingen
Voorjaars cursus boetseren of speksteenbewerken
Wilt u iets creatiefs doen en komt het er  niet van, hak dan nu 
de knoop door ! In Maart start de voorjaarscursus vormgeven 
in klei of speksteen. Werk met  uw handen vanuit uw hart en 
geef  alle creativiteit de ruimte. Alleen in kleine groepen in mijn 
atelier, of  lekker buiten werken. Voor meer info. kunt u bellen: 
Tel 0346-281266 of 06-11168249 van Marianne v.Zijtveld. 
Graag tot ziens !!!

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

Diversen
24 maart Kindermarkt peu-
terspeelzaal `t Bruggetje. 
van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
Speelgoed en kinderkleding 
wat wij mogen verkopen kunt 

Basketbal bij sv Irene! Kinderen van 8 t/m 12 jr. kunnen op di 
13 + 20 maart kennis komen maken met de basketbalsport. Dit 
kan in de Kees Boekesporthal tussen 18.00-19.00 uur de toe-
gang is gratis. Vanaf 27 maart wordt een vergoeding gevraagd 
en wel € 20,- voor 8 trainingen. Bezitters U-pas betalen € 10,-. 
Hierbij tevens een oproep aan iedereen die mee wil helpen 
om het basketbal in de gemeente tot een succes te maken. Inl. 
pavandenbrink@ziggo.nl

Cursus Licht over Gewicht in Bilthoven. Maak definitief 
een einde aan de strijd met gewicht en diëten! Val succesvol 
af en gun jezelf nooit meer op dieet te gaan. Je leert je valkui-
len kennen, (eet)patronen te doorbreken, eten naar behoefte, 
ontspannen met eten omgaan en goed voor jezelf te zorgen. 
doe mee en maak een einde aan jouw strijd met eten en dië-
ten. Groepsprogramma start op donderdagavond 15 maart in 
Bilthoven www.nooitmeeropdieet.nl

u inleveren tussen 8.30 en 
11.30 uur op de peuterspeel-
zaal in Maartensdijk.

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

VAKANTIEHUIS op 
Ameland te huur. Meer infor-
matie op www.skutehon.nl. 
Tel: 06-45599732.

Expositie in ’t Hoekie door 
cursisten en deelnemers 

aan open atelier
Op 16, 17 en 18 maart is er een expositie van de re-
sultaten van de deelnemers aan de teken- en schil-
deractiviteiten in servicecentrum ’t Hoekie, die on-
der de vlag van stichting Animo worden gegeven. 
Elf cursisten van de woensdagavondgroep en elf deelnemers aan het open ate-
lier op vrijdagochtend zullen zeer gevarieerd werk tonen. Ze willen graag aan 
anderen laten zien hoe je kunt genieten van een hobby en wat je met veel inzet 
kunt bereiken. De mogelijkheid bestaat om op deze professioneel opgezette ex-
positie werk te kopen. Op vrijdagavond 16 maart a.s. om 20.00 uur vindt onder 
het genot van een hapje en een drankje de feestelijke opening plaats door in-
terimdirecteur John Vork van stichting Animo. De avond zal muzikaal worden 
omlijst door het Flextet  onder leiding van Ron Vonk. De openingstijden van de 
expositie zijn: 16 maart van 19.30 tot 22.00 uur en op 17 en 18 maart van 11.00 
tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Adres: Servicecentrum ’t Hoekie, Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2, De Bilt. [LvD]

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Vrouwenbijeenkomst in ‘t Hoekie
Vrijdag 9 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur is er weer een gezellige bijeenkomst 
voor vrouwen in ’t Hoekie, prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2. Er worden telkens 
leuke dingen gedaan zoals portrettekenen of dansen. Iedereen is van harte wel-
kom (ook de kinderen)! Neemt u buurvrouw en vriendinnen mee! Entree € 0,50 
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Cruyff	Courts	Kampioenen	6	vs	6	is	
hét	 schoolstraatvoetbaltoernooi	 voor	
jongens	 en	meisjes	 uit	 groep	 7	 en	 8	
van	het	reguliere	basisonderwijs.	
Op	 initiatief	 van	 de	 Johan	 Cruyff	
Foundation	 wordt	 dit	 toernooi	 voor	
de	 vierde	 keer	 op	 de	 Cruyff	 Courts	
door	 heel	 Nederland	 georganiseerd.	
Combinatiefunctionarissen	 van	 Doe	
Mee!	De	Bilt,	die	ook	op	andere	ge-
bieden	van	sport	veel	activiteiten	ver-
zorgen	organiseren	de	Biltse	bijdrage	
in	deze.	Sebastiaan	Klok:	‘Totaal	heb-
ben	twaalf	teams	zich	aangemeld	met	
in	 totaal	 ruim	100	spelers,	die	actief	
hebben	deelgenomen	hebben	aan	dit	
toernooi.	
Inzet	is	plaatsing	voor	de	kwart	inale	
en	 meedoen	 aan	 het	 landelijke	 toer-
nooi’.

Albert Heijn
De	strijd	ging	los	om	13.30	uur	waar-
bij	 twee	 jongensteams	 het	 tegen	 el-
kaar	 opnamen.	 In	 totaal	 deden	 er	 9	
jongensteams	en	3	meidenteams	mee.	

Organisatie	 en	 arbitrage	 waren	 in	
handen	 van	 de	 combinatiefunctiona-
rissen	 van	 Doe	 Mee,	 hierbij	 onder-
steund	door	stagiaires	van	CIOS	Arn-
hem.	Albert	Heijn	De	Bilt	verzorgde	
de	gezonde	lunch	die	er	voor	zorgde	
dat	 de	 kinderen	 voldoende	 energie	
hadden	gedurende	de	dag.	Naast	een	
lunch	had	de	lokale	grootgrutter	ook	
voor	 voldoende	 thee	 en	 kofie	 voor	
ouders,	 begeleiders	 en	 supporters	
gezorgd.	 Met	 de	 kou	 die	 langzaam	
op-	en	vertrok	gaandeweg	de	dag	was	
dit	 een	 prettige	 bijkomstigheid.	Ook	

sportwethouder	 Herman	 Mittendorff	
genoot	mee;	met	een	bakje	kofie,	van	
de	wedstrijden	en	de	sfeer	tijdens	het	
toernooi.

Radingvoetbal 
Rond	16.45	uur	was	de	uiteindelijke	
prijsuitreiking.	Na	een	spannend	slot	
bij	 de	 jongens	met	 teams	van	de	St.	
Michaelschool,	 de	 Bosbergschool	
(Hollandsche	 Rading)	 en	 de	 ‘Groen	
van	 Prinsterer’	 kon	 er	 uiteindelijk	
maar	 een	 team	 willen.	 De	 Bosberg-
school	 onder	 de	 naam	 ‘Radingvoet-
bal’	was	uiteindelijk	de	winnaar,	die	
de	beker	hoog	mocht	houden.	
De	 fair	 play	 beker	 ging	 naar	 de	 De	
Redbulls	Boys	van	de	Groen	van	Prin-
sterer.	Bij	de	‘meiden’	was	er	een	win-
naar:	 de	 Bilthovense	 Julianaschool.	

Ook	zij	plaatsten	zich	net	als	de	jon-
gens	 van	 de	 Bosbergschool	 voor	 de	
kwartinale.	 De	 fair	 play	 beker	 ging	
bij	de	dames	naar	de	Rudolf	Steiner-
school.	Het	is	nu	aan	alle	jongens-	en	
meidenteam	de	taak	deze	bekers	een	
mooi	 plekje	 te	 geven.	 De	 winnende	

teams	 zijn	 geplaats	 voor	 de	 kwarti-
nale,	die	ook	in	De	Bilt	gespeeld	zal	
worden.	 Op	 11	 april	 2012	 wordt	 er	
aan	de	Buys	Ballotweg	gestreden	te-
gen	teams	uit	Utrecht,	Amersfoort	en	
Zeist.	De	winnaar	plaatst	zich	voor	de	
halve	inale!

Mooi sportfestijn aan de Buys Ballotweg
door Henk van de Bunt

Woensdag 29 februari was het Johan Cruyff Toernooi in de gemeente de Bilt: Een landelijk gedragen 
toernooi op initiatief van de Johan Cruyff Foundation. Omdat de gemeente De Bilt een Cruyff Court 

bezit kunnen teams zich ook inschrijven om kans te maken Nederlandse beste team te worden.  
In de Bilt heeft Doe Mee! de organisatie op zich genomen. 

Sportwethouder Herman Mittendorff, Locatiemanager Albert Heijn, 
organisatie en een aantal deelnemers tijdens het schoolstraatvoetbaltoernooi. 
Sebastiaan Klok houdt alvast de beide bekers hoog.

De	 feiten	op	een	 rijtje:	Met	41	pun-
ten	uit	17	ontmoetingen	is	De	Meern	
de	onbetwiste	koploper,	rekenkundig	
gevolgd	 door	 SVM	 (17-35),	 Vlieg-
dorp	(17-35),	Nita	(16-34)	en	Almere	
(17-34).	 SVM	 ontmoet	 a.s.	 zaterdag	
in	 Nieuwer	 Ter	Aa	 concurrent	 Nita,	
terwijl	 de	naaste	belagers	De	Meern	
(uit	 tegen	 het	 troosteloos	 onder-
aan	 staande	 Sterrenwijk),	 Vliegdorp	
(thuis	 tegen	 laagvlieger	 FC	 Weesp)	
en	Almere	(thuis	 tegen	middenmoter	
SV	 Ouderkerk)	 op	 papier	 ‘makkies’	
hebben.	
In	dat	 licht	bezien	heeft	SVM	jl.	za-
terdag	 dus	 twee	 punten	 verloren,	
ondanks	 dat	 de	 uiteindelijke	 uitslag	
(1-1)	 een	 juiste	 afspiegeling	 van	 de	
wedstrijd	 was.	 Eric	 Röling	 en	 Rick	
Lith	hadden	zich	een	basisplaats	ver-
worven.	Almere	 begon	 scherper	 aan	
de	wedstrijd	en	fysieker	aan	de	wed-
strijd,	die	in	een	hoog	tempo	werd	ge-
speeld	 en	 over	 de	 totale	 90	minuten	
als	vrij	hard	gekenmerkt	mocht	wor-
den.	Almere	 was	 optisch	 beter	 maar		
SVM	hield	het	veld	klein	en	behield	
de	 controle.	 Met	 een	 0-0	 ruststand	
werden	de	kleedkamers	opgezocht.	

De	 tweede	 helft	 begon	 op	 dezelfde	
gecontroleerde	wijze.	In	de	14	minuut	

kreeg	 SVM	 een	 grote	 mogelijkheid	
vanuit	een	corner	kopte	Mike	de	Kok	
in	en	werd	de	bal	van	de	lijn	gehaald	
door	een	verdediger	van	Almere.	Van-
uit	 deze	 kans	 ontstond	 een	 contour	
die	resulteerde	in	de	0-1	voor	Almere.	
Jeroen	 Geurtsen	 viel	 geblesseerd	 uit	
en	 Ricardo	 van	 de	 Goede	 was	 zijn	
vervanger.	 Wessel	 Schuller	 werd	 in	
de	25e	minuut		gewisseld	voor	Wiebe	
Urk.	Ricardo	van	de	Goede		ging	cen-
traal	achterin	spelen,	Tom	Jansen	op	

het	middenveld	en	Wiebe	in	de	spits.	
Een	kwartier	voor	tijd	werd	Bas	van	
Dijk	gewisseld	voor	de	16	jarige	Eric	
van	der	Vaart.	 	SVM	begon	meer	en	
meer	 te	 drukken,	 de	 wedstrijd	 werd	
steeds	opener.		Diederik	Hafkemeijer	
ging	erg	goed	door	op	rechts,	uit	zijn	
voorzet	 scoorde	 Eric	 van	 der	 Vaart	
beheerst.	De	1	-1	maakte	de	wedstrijd	
nog	opener	en	spannender.	
Wordt	 dus	 vooralsnog	 aankomende	
zaterdag	in	Nieuwer	ter	Aa	vervolgd.	

SVM speelt gelijk tegen Almere 
Heeft de Maartensdijkse voetbaltrots jl. zaterdag nu één punt gewonnen of er twee verloren? 

Wanneer de kruitdampen na deze 17de speelronde in de derde klasse C zijn opgetrokken resteren 
alleen de stand tot en met die ronde en de wetenschap, dat volgende week in een uitwedstrijd tegen 

een wel zeer naaste concurrent aangetreden dient te worden.

Kevin van Dronkelaar en Wessel Schuller duelleren met een Almerespeler. 
(foto Jeroen Kemp)

Afgelopen	 woensdagavond	 heeft	
Badmintonclub	 Relex	 wederom	 4-4	
gespeeld,	ditmaal	tegen	BC	Kromme-
rijnstreek	 in	 Odijk.	 Dit	 is	 inmiddels	
de	3e	wedstrijd	op	 rij	met	gelijkspel	
in	het	voorjaarsseizoen.	Voor	de	eer-
ste	keer	speelden	zij	met	de	gespon-
sorde	T-shirts	van	het	Pannenkoeken	
restaurant	‘De	Bosrand’.
Na	 een	 slopende	 driesetter	 (21-19,	
14-21	en	19-21)	van	de	herendubbel	
waren	 Eric	 en	 Erwin	 erin	 geslaagd	
het	eerste	punt	binnen	te	halen.	Lida,	

coach	en	vaste	invaller	voor	het	team,	
deed	 haar	 best	 samen	 met	 Dragana	
om	 de	 damesdubbel	 te	 winnen.	 He-
laas	was	een	van	de	tegenstanders	een	
maatje	te	groot	voor	deze	partij.	(uit-
lag:	21-13	en	21-12).

Daarna	 waren	 de	 ‘enkels’	 aan	 de	
beurt.	Erwin	had	ditmaal	moeite	om	
te	winnen,	hij	deed	dit	in	3	sets	(15-
21,	 26-24	 en	 17-21).	 Eric	 had	 het	
gemakkelijker:	 met	 twee	 sets	 ver-
sloeg	hij	zijn	tegenstander.	(11-21	en	

17-21).	Voor	Dragana	was	er	weinig	
partij:	 haar	 tegenstander	 had	 teveel	
overwicht	en	won	 in	 twee	sets.	Lida	
heeft	nog	een	spannende	en	slopende	
driesetter	gespeeld.	De	uitslagen	wa-
ren	 allemaal	 erg	 close:	22-20,	 20-22	
en	21-19.	
Bij	de	mixen	kwamen	Eric	en	Draga-
na	als	beste	uit	de	bus.	Dit	ijzersterke	
koppel	nam	de	winst	met	8-21	en	10-
21.	 Lida	 en	 Erwin	 kwamen	 net	 wat	
lucht	te	kort	en	verloren	met	21-16	en	
23-21.

Wederom 4-4 voor Relex

Varekamp verlengt contract

Recent heeft Tweemaal Zes het lopende sponsorcontract met Varekamp, 
industriële- en exportverpakking, voor weer een periode verlengd. Op de 
foto lankeren Ed de Bruin en Peter de Graaf van Varekamp TZ-voorzitter 
Bert Bos.

WandelFit, rectiicatie
Wie	zich	wil	aanmelden	voor	WandelFit	en	niet	over	internet	beschikt,	kan	
dat	doen	via	het	telefoonnummer	06-41466376	van	Ger	Kerkhoven.	

De Bilt knokt zich langs 
koploper DVSU

De	Bilt	(zaterdag)	heeft	afgelopen	zaterdag	verrassend	koploper	DVSU	op-
zij	 gezet.	Dat	 gebeurde	 niet	met	 sprankelend	 voetbal,	maar	 door	 hard	 te	
werken	wisten	de	mannen	van	Kees	Boender	de	volle	buit	binnen	te	halen.
Nadat	vorige	week	Zwaulwen	Utrecht	met	3-2	werd	verslagen	was	het	nu	
koploper	DVSU	die	aan	het	kortste	eind	trok.	In	de	eerste	helft	moest	De	
Bilt	zich	link	aanpassen	aan	de	behendige	voorhoede	van	DVSU.	

De	gasten	misten	een	paar	kansen	en	De	Bilt	moest	zich	beperken	tot	lange	
ballen.	In	de	tweede	helft	was	het	De	Bilt	dat	met	veel	strijd	het	DVSU	las-
tig	probeerde	te	maken.	Inmiddels	was	de	van	vakantie	teruggekeerde	Xan-
der	van	Mildert	ingevallen.	Het	was	uitgerekend	deze	aanvaller	die	de	win-
nende	treffer	wist	te	maken	in	de	82e	minuut.	Dat	dit	niet	geheel	conform	
het	wedstrijdbeeld	was	kon	de	thuisploeg	niet	deren.	Ondanks	heftig	protest	
van	DVSU,	dat	vond	dat	van	Mildert	een	overtreding	had	gemaakt,	werd	
de	goal	goedgekeurd.	In	de	afsluitende	minuten	zette	DVSU	alles	op	alles	
op	een	nederlaag	te	voorkomen.	De	Bilt	maakte	daarbij	de	nodige	overtre-
dingen,	maar	de	vrije	trappen	die	daaruit	volgden	konden	Mandersloot	niet	
deren.	De	laatste	minuten	speelden	zich	compleet	af	in	de	zestien	meter	van	
De	Bilt.	Uiteindelijk	kon	geen	van	de	22	spelers	de	bal	in	het	Biltse	doel	
werken	en	won	De	Bilt	verrassend	van	de	ploeg	die	tot	twee	weken	geleden	
rechtstreeks	op	het	kampioenschap	leek	af	te	stevenen.	

Een	gestolen	overwinning,	maar	voor	de	thuisploeg	wellicht	wel	een	hele	
waardevolle	buit	aan	het	einde	van	de	competitie.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

‘Het	liefst	willen	we	zoveel	mogelijk	
markante	personen	uit	de	zes	kernen	
van	De	Bilt	 in	het	boek	hebben	met	
hun	 recept’,	 zegt	 Stella	 Feijtes.	 ‘Of	
een	recept	waar	een	bijzonder	verhaal	
achter	 zit,	 dat	 mag	 natuurlijk	 ook.’	
Hardop	denkt	Stella	aan	het	favoriete	
recept	van	de	burgemeester,	een	bos-
wachter	of	de	oudste	inwoner	van	een	
van	de	kernen.	 ‘Of	wat	wordt	er	ge-
geten	op	de	brandweerkazerne	of	bij	
de	politiepost?	Interessant	om	te	we-
ten	en	misschien	leuk	om	eens	zelf	te	
proberen.	We	 willen	 een	 mooie	 mix	
maken	van	 recepten	met	een	bijzon-
dere	achtergrond.’

Insturen
‘Ik	roep	alle	inwoners	van	De	Bilt	op	
om	zich	massaal	te	melden	met	leuke	

en	 uitdagende	 recepten’,	 zegt	 Stella	
Feijtes.	 ‘Van	 een	 spannend	 voorge-
recht	tot	een	heerlijk	nagerecht,	alles	
is	welkom.’	
De	recepten	met	het	verhaal	erachter	
kunnen	 gemaild	 worden	 naar	 info@
gastella.nl.	 Uit	 de	 inzendingen	 zal	
Feijtes	 ongeveer	 40	 recepten	 kiezen	
die	in	het	kookboek	gaan	verschijnen.	
Van	de	40	personen	wordt	vervolgens	
een	 foto	 gemaakt	 en	 het	 verhaal	 er-
achter	opgetekend.	Het	streven	is,	dat	
het	boek	ongeveer	eind	november	in	
de	winkel	ligt,	nog	voor	het	jubileum-
jaar	2013	aanbreekt.

Workshops
Stella	 Feijtes	 geeft	 al	 ruim	 12	 jaar	
eenmalige	kookworkshops	en	vijfde-
lige	cursussen	in	haar	kookstudio	aan	

huis.	‘Ik	heb	vooral	particuliere	klan-
ten,	 maar	 af	 en	 toe	 ook	 bedrijven’,	
vertelt	ze.	‘Meerdere	keren	per	week	
heb	ik	groepjes	van	zes	tot	twaalf	per-
sonen	 die	 een	 nieuw	 aspect	 van	 het	
kookvak	onder	de	knie	willen	krijgen.	
Het	is	geweldig	om	te	doen.’	Ook	ver-
zorgt	 ze	 regelmatig	de	catering	voor	
feestjes.

Kookboek
Een	kookboek	stelde	ze	nog	niet	eer-
der	samen.	Feijtes:	‘De	Stichting	900	
jaar	De	Bilt	klopte	bij	mij	aan.	Samen	
met	 Cor	 Groenen,	 uitgeverij	 Vario	
Pers,	gaan	we	dit	boekje	maken.	Dat	
lijkt	me	super	leuk.	Het	gaat	mij	om	
de	 eer.	 Het	 lijkt	 me	 kicken	 als	 het	
boekje	 straks	 gewoon	 bij	 mensen	 in	
de	huiskamer	ligt,	als	het	gewaardeerd	
wordt.	Daar	gaat	het	om.	Voor	mij	is	
het	geen	grote	moeite.	Ik	leef	voor	het	
eten	en	het	koken,	dat	kost	mij	geen	
extra	energie.	Ik	hoop	dat	men	net	zo	
enthousiast	is	over	eten	als	ik	en	zich	
massaal	 aanmeldt	met	 een	 bijzonder	
verhaal	en	een	eigen	recept.’

Kenmerkend
Tussen	de	ingestuurde	recepten	hoopt	
ze	straks	ook	een	kenmerkend	recept	
voor	 De	 Bilt	 te	 vinden.	 ‘Net	 zoals	
de	Bossche	bol	of	Deventer	koek.	Ik	
hoop	dat	er	voordrachten	komen	van	
kenmerkende	 recepten	 uit	 onze	 ge-
meente.	Dat	zou	prachtig	zijn.	

En	 misschien	 kunnen	 we	 dat	 recept	
dan	 wel	 gaan	 serveren	 bij	 de	 lance-
ring	 van	 het	 boek.	 Want	 een	 hapje	
eten	mag	natuurlijk	niet	ontbreken	bij	
de	presentatie	van	een	kookboek.’

Wat is de Bossche bol van De Bilt?
Bijzondere recepten zes kernen gebundeld

door Raphael Klees

In het kader van 900 jaar De Bilt wordt er eind dit jaar een kookboek uitgebracht met recepten  
uit de zes kernen van de gemeente. Stella Feijtes, die kookworkshops geeft in Maartensdijk,  

gaat het boek samenstellen en is nog druk op zoek naar ‘bijzondere’ recepten.

Stella Feijtes roept op om bijzondere recepten uit De Bilt in te sturen.

Croissants en taart eten, kunst 
kijken en honderdduizend 

vragen stellen
Ter	ere	van	de	heropening	in	het	gebouw	Bilthoven	Centraal	trakteerde	de	
Bilthovense	Boekhandel	 haar	 klanten	 op	 allerlei	 heerlijkheden.	Het	 spits	
werd	afgebeten	door	auteur	Sarah	Breimer	en	fotograaf	Marina	Goudsblom,	
die	een	presentatie	gaven	over	hun	boek	Door	&	Door	Parijs,	beleef	de	stad	
van	binnenuit.	Dit	boek	biedt	de	toerist	behalve	de	geijkte	bezienswaardig-
heden	en	attracties	ook	informatie	over	bijzondere	plekken,	waar	de	echte	
Parijzenaar	nog	te	vinden	is.	Ondertussen	konden	bezoekers	genieten	van	
croissants	en	kofie	en	de	kranten	Le	Monde	en	Le	Figaro	lezen,	die	Gouds-
blom	had	meegenomen.	Het	was	ontzettend	druk	bij	de	boekhandel	en	ook	
bij	galerie	MaCloud	in	het	souterrain.	Het	was	de	bedoeling	dat	schrijfster	
Elsbeth	Louis	van	Het	Snelle	Taartenboek	een	demonstratie	taarten	bakken	
zou	geven.	Helaas	was	ze	ziek,	maar	geen	probleem:	Claudette	Halkes,	ei-
genaar	van	uitgeverij	Snor,	nam	het	over,	met	hulp	van	haar	onmisbare	ijve-
rige	assistente,	de	negenjarige	Jet,	haar	dochter.	Claudette	had	als	voorbeel-
den	twee	van	de	recepten,	een	kersen-kruimeltaart	en	brownies	met	karamel	
en	 noten,	 thuis	 gebakken	 en	 meegebracht,	 die	 geïnteresseerden	 mochten	
proeven.	Ze	smaakten	heerlijk,	was	het	algemene	oordeel.	Een	bezoekster	
werd	ingeschakeld	als	kookassistent.	Zij	woog	diverse	ingrediënten	af	voor	
de	zogeheten	devil’s	fruitcake,	die	allemaal	in	een	pan	op	een	weegschaal	
gingen.	Daarna	werden	ze	door	elkaar	geroerd	en	gingen	ze	in	een	bakblik	
met	keukenpapier	erin	twintig	minuten	in	de	oven.	Het	Snelle	Taartenboek	
bevat	meer	dan	vijftig	supersnelle	recepten	voor	taarten	en	cupcakes.	Die	
zijn	te	bereiden	zonder	mixer,	zonder	zeef	en	zonder	eieren	te	splitsen	dank-
zij	een	ingenieuze	Amerikaanse	methode.	Je	kunt	ze	in	maximaal	een	uur	
op	tafel	krijgen.	In	een	ander	gedeelte	van	de	boekhandel,	waar	Bilthoven	
Bouwt	een	info-hoek	heeft,	verdrongen	mensen	zich	om	de	maquette	met	
het	bouwplan	voor	het	nieuwe	centrum	en	stationsgebied.	[LvD]

Veel discussies vonden plaats tussen belangstellenden bij de maquette van 
Bilthoven Bouwt en mensen vroegen voorlichtster Netty Bosgoed de oren 
van het hoofd.

Vrijdag	2	maart	 jl.	werd	onder	grote	
belangstelling	 het	 wijkrestaurant	
‘Bij	 de	 Tijd’	 geopend	 in	 woon-	 en	
zorgcentrum	Weltevreden	in	De	Bilt.	
Tijdens	de	opening	mochten	alle	be-
trokken	 organisaties	 een	 ingrediënt	
toevoegen	aan	de	eerste	soep	van	het	
huis.	Wethouder	Herman	Mittendorff	
deed	 namens	 de	 gemeente	 ook	 een	
schepje	in	de	pan.	
Vanaf	5	maart	kunnen	bewoners	van	
het	woon-	en	zorgcentrum	samen	met	
buurtbewoners	en	andere	belangstel-
lenden	 dagelijks	 eten	 in	 het	 nieuwe	
restaurant.	[RK]

Wethouder in de pot vinden

Als	winnaars	van	fraaie	bokalen
stonden	tien	scholieren	te	stralen
maar	de	oogst	bracht	veel	meer
dus	komt	er	vast	wel	een	keer
een	boek	Biltse	sprookjesverhalen

Guus Geebel Limerick

Woe.
7-3

Geconijte eendenbout
met sinaasappelrisotto

of
Zuid-Franse visschotel

met aïoli

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-3
Vrij.
9-3

Woe.
14-3 Oosterse runderreepjes

of
Lasagna van Schotse zalm

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-3
Vrij.
16-3

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woensdag 7 maart  
nieuwe "a la carte" kaart


