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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Tel. 030-2280478 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Volgende week in deze krant het complete 

oranje programma 

voor De Bilt - 

Bilthoven

In het GVVP zijn de beleidskaders 

voor verkeer en vervoer voor de ko-

mende jaren vastgelegd. De gemeente 

wil aan de hand hiervan duurzame 

oplossingen realiseren om de be-

reikbaarheid en leefbaarheid in de 

gemeente te verbeteren. Onderdeel 

van het GVVP is het uitvoeringspro-

gramma voor de jaren 2012 en 2013. 

De verwachting is dat wanneer alle 

maatregelen worden uitgevoerd de 

gestelde doelen te halen zijn. Met een 

optimalisatie van het bestaande ver-

keersnetwerk kan naar verwachting 

tot 2020 de bereikbaarheid van de ge-

meente behouden blijven.

Amendement

De meeste fracties zijn tevreden over 

het GVVP en noemen het een over-

zichtelijk en goed leesbaar stuk. Tanja 

van Ditzhuijzen (GroenLinks&PvdA) 

zegt blij te zijn dat het college de pri-

oriteit legt bij andere vervoerssoorten 

dan de auto. Haar fractie vindt dat het 

gedogen van 35 km per uur in een 30 

kilometerzone niet in een beleidsnota 

van de gemeente thuishoort en wil 

deze zin daarom via een amendement 

schrappen. ‘Gedogen is blijkbaar on-

ontkoombaar, maar accepteren gaat 

ons te ver.’ Het amendement dat haar 

fractie samen met de SP indient krijgt 

alleen de steun van de indieners en de 

ChristenUnie. Etiënne van Buren (SP) 

wil zoveel mogelijk de iets en het 
openbaar vervoer faciliteren. ‘Denk 

bij herinrichtingsplannen vooral aan 

de ietser en probeer de automobilist 
van zijn verslaving af te helpen.’ 

Fiets

In de visie van D66 staat ook het be-

lang van het niet gemotoriseerde ver-

keer voorop. Frans Poot legt nadruk 

op het belang van snelle, comforta-

bele en veilige doorgaande ietsroutes 
en vraagt aandacht voor een aantal 

knelpunten. Nico Jansen (Christen-

Unie) pleit ervoor om het aantal ver-

keersdrempels te beperken. Hij vraagt 

aandacht voor de verkeersdruk op 

de Achterwetering in Maartensdijk. 

Jansen wil doorgaand verkeer  in 

de gemeente ontmoedigen. Hij doet 

een suggestie om in de toekomst een  

P+ R station te realiseren bij de Nieu-

we Wetering. Ebbe Rost van Ton-

ningen ondersteunt de oproep van 

de ietsersbond om een snelietsroute 
te realiseren. Anne Doedens (VVD) 

constateert dat in de nota 292 maal 

het woord iets voorkomt en noemt 
dat ietswoordile. De VVD-fractie 
wil geen parkeergeldhefing in de ge-

meente. 

Zoektocht

Johan Slootweg (SGP) meent dat in 

de nota het evenwicht tussen iets- 
en gemotoriseerd verkeer gevonden 

is. Hij is blij dat de uitvoering van 

de herinrichting van de Dorpsweg 

in Maartensdijk gepland staat en dat 

bewoners daar actief bij worden be-

trokken. Hij vraagt verder aandacht 

voor de situatie na 2020. Voor Han 

IJssennagger (Bilts Belang) is de op-

merking in de nota dat een zoektocht 

naar nieuwe infrastructuur moet wor-

den opgestart reden om het GVVP te 

steunen. Hij denkt bij die nieuwe in-

frastructuur aan de randweg. IJssen-

nagger vindt de iets geen alternatief 
voor de auto. ‘Het is een ander ver-

voermiddel en een andere doelgroep.’ 

Gitta van Eick (CDA) stelt een vraag 

over verkeerveiligheid in de gemeen-

te in relatie met andere gemeenten. 

Zij wil inzicht krijgen op de effecten 

voor de leefbaarheid van de kernen 

door de capaciteitsverbreding van de 

A27-A28. 

Evaluatie

Wethouder Ditewig beantwoordt tal 

van vragen van de fracties. Naar aan-

leiding van opmerkingen over de duur 

van de visie tot 2020 stelt hij dat het 

uitvoeringsprogramma iedere twee 

jaar wordt bijgesteld op basis van een 

evaluatie. Dat er weinig gedaan is met 

de inbreng van bewoners bestrijdt hij. 

‘De structuurvisie en het GVVP zijn 

mede tot stand gekomen op basis van 

werksessies waaraan bewoners heb-

ben deelgenomen.’ 

De studie naar de mogelijkheid om 

een vrij liggend ietspad tussen de 
Bantamlaan en de Gezichtslaan in 

Maartensdijk aan te leggen begroot 

hij op 15.000 euro. Per septem-

ber 2013 is lijn 77 weer terug in De 

Leijen. ‘Wat betreft lijn 58 is er geen 

sprake van een wijziging. Het BRU 

bepaalt dat en niet Connexxion.’ 

Bruggetje laat kids springen

Peuterspeelzaal ’t Bruggetje in Maartensdijk heeft een deel van het geld 

- opgehaald tijdens de afgelopen Kindermarkt - besteed aan de huur van 

een groot springkussen. Afgelopen zaterdag stonden ze daarmee op het 

Maertensplein in Maartensdijk om de kinderen te plezieren maar zeker ook 

om handtekeningen te verzamelen tegen sluiting van alle peuterspeelzalen 

in de gemeente De Bilt. 201 personen tekenden de petitie. De leiding van 

de Peuterspeelzaal wil deze donderdagavond aan het gemeentebestuur 

aanbieden. OP die avond zal het onderhavige voorstel in de raadscommissie 

worden besproken. [Marijke Drieenhuizen]

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
krijgt unanieme instemming

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 5 april in een vervolgvergadering het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan (GVVP) ongewijzigd vast. Een gewijzigde motie ingediend door SGP en CDA 

werd met algemene stemmen overgenomen. In de motie wordt het college verzocht om in het 

uitvoeringsplan 2014 een studie op te nemen naar de mogelijkheid om een vrij liggend ietspad
aan te leggen tussen de Bantamlaan en de Gezichtslaan in Maartensdijk. 

Johan Slootweg krijgt algemene steun 

voor zijn motie.

Wethouder Arie-Jan Ditewig toonde 

zich tevreden over de raadsbrede 

steun voor het GVVP.

In het uitvoeringsplan van 2014 wordt een studie opgenomen naar de 

mogelijkheid een ten zuiden van de Dorpsweg  vrij liggend ietspad aan te 
leggen tussen de Bantam- en de (Oude) Gezichtslaan in Maartensdijk.



 De Vierklank 2 11 april 2012

Fotoclub

Maandag 16 april presenteren de 

6 leden van de werkgroep Stad en 

Land hun foto’s van de afgelopen 

tijd. Het werk wordt besproken en 

er kunnen vragen aan de makers 

over het betreffende werk gesteld 

worden. De avond begint om 20.00 

uur en worden gehouden in de 

Statenkamer van het H.F. Witte 

Centrum, Henri Dunantplein 4, De 

Bilt. Voor verdere inlichtingen zie 

www.fotoclubbilthoven.nl

Hartstichting organiseert  

collecteweek

Van 15 t/m 21 april 2012 komen 

de vrijwilligers van de Hartstich-

ting weer aan de deur, want dan is 

de collecteweek. De Hartstichting 

vraagt uw financiële steun voor het 

bestrijden van hart- en vaatziekten. 

Dit is nog steeds hard nodig, want 

een op de drie Nederlanders sterft 

aan een hartinfarct, hartstilstand, 

beroerte of een andere hart- of vaat-

ziekte. De Hartstichting spant zich 

in om hart- en vaatziekten sneller 

en beter op te sporen, te behande-

len of zelfs te genezen. Van elke 

ontvangen euro gaat € 0,80 naar 

wetenschappelijk onderzoek, voor-

lichting en patiëntenzorg. 

Lezing bij PCOB

De algemene ledenvergadering van 

de PCOB wordt dit jaar gehouden 

in de Ontmoetingskerk aan de Juli-

analaan in Maartensdijk. De aan-

vang is op 17 april om 14.00 uur.

Voor de pauze worden allerlei seri-

euze zaken besproken. Na de pauze 

zal de heer A. de Boer uit Apel-

doorn een lezing verzorgen met als 

titel ‘Onthouden en vergeten’. 

‘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
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

15/4 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

15/4 • 09.00u - Ds. A.J. Kunz
15/4 • 18.30u - Ds. J.J. ten Brinke

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

15/4 • 10.30u - Jesse Klaver, 
Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

15/4 • 10.00u - M. van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw

15/4 • 10.30u - Mgr. H. Woorts, Pastor Fr. 
Zwarts en Pastor F. de Wit Vormselviering 

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

15/4 • 09.30u - Ds. P. Boonsta 
15/4 • 10.15u - Ds. H. Knigge

15/4 • 16.30u - Ds. H. Hoksbergen

Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/4 • 10.00u - Ds. D. Rodenburg
15/4 • 19.00u - Ds. GJ. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

15/4 • 10.00u - Ds. H.M. Vroom

Pr. Gem. Opstandingskerk

15/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

15/4 • 10.00u - 
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

15/4 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/4 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk

15/4 • 10.00u - Ds. J.C. de Groot
15/4 • 18.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk

15/4 • 10.30 en 18.00u - Kand. Sligtenhorst

Onderwegkerk Groenekan

15/4 • 10.30 - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

15/4 • 11.00u – Mevr. ds.  A. v. Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

15/4 • 10.00u - Ds. J. van Dijk
15/4 • 18.30u - Ds. G. Boer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

15/4 • 9.30u – Mevr. ds. A. v. Halsema

St. Maartenskerk

14/4 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

15/4 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
15/4 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

15/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
15/4 • 18.30u - Ds. M.F. Binnendijk

Ik zeg tot de Here, Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik 

vertrouw. Psalm 91 vers 2

Op 4 april 2012 is in verzorgingshuis Merenhoef te Maarssen, 

onze heit, pake en oerpake

Sietze van der Wal

overleden op de leeftijd van 95 jaar.

Hij is geboren op 26 juni 1916 in Kortezwaag en was ruim 52 jaar ge-

trouwd met Tine Kloosterman.

Van 1956 tot 1979 was hij hoofdonderwijzer aan de Christelijk Nationale 

School te Westbroek.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 10 april 2012 in Westbroek.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Contactadres:

H.S. van der Wal

Karperlaan 5

5321 XB  HEDEL

073-599 33 67

h.svanderwal@online.nl

Oud papier 

Maartensdijk / Groenekan

Zaterdag 14 april oud papier. De 

papierwagens gaan zaterdagmor-

gen om 9.00 uur rijden. U wordt 

verzocht uw papierkliko of het 

goed gebundelde papier tijdig aan 

de weg te zetten.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven 

wij u kennis  dat de Heere op Zijn tijd, maar voor ons nog onverwacht 

van onze zijde heeft weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader 

en opa

Willem Koops
echtgenoot van Willemina Antonia Quint

op de leeftijd van 71 jaar.

  W.A. Koops-Quint

  Gerrit en Hellen

       Joyce en Jeffrey

       Glenn

  Corrie en René
       Bianca

       Stefan en Gabriëla

  Wilma en Henk

       Tim

       Sanne

8 april 2012

Maertensplein 154 

3738 GR  Maartensdijk

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 13 april van 19.00 tot 20.30 uur 

in de grote zaal van Dijckstate, Maertensplein 98 te Maartensdijk.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. A den Hartog, 

zal gehouden worden op D.V. zaterdag 14 april om 11.00 uur in het 

“Hervormd Centrum”, Dorpsweg 42b te Maartensdijk 

(achter de Hervormde Kerk).

Aansluitend zal de teraardebestelling omstreeks 12.15 uur plaatsvinden 

op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Graag willen wij alle verzorgenden van 

Woon- en Zorgcentrum Dijckstate hartelijk dankzeggen voor de 

liefdevolle verzorging van mijn man, onze vader en opa.

Geen bloemen

De liefde vergaat nimmermeer

In de vroege avond van Tweede Paasdag is, voor ons onverwacht, 

naar zijn Heer en Heiland gegaan mijn lieve man, onze lieve vader, 

schoonvader en superlieve opa

Joop van den Wijngaard

(Johannes Bertus)

*  Leiden, 14 november 1928 † Hilversum, 9 april 2012 

 Dicky van den Wijngaard - Meijer

 Jacqueline

 Sylvia en Robert

  Justin

  Caitlin

  Suzanne

Correspondentieadres: 

Tap Uitvaartzorg

T.a.v. de familie Van den Wijngaard

Soestdijkseweg-Zuid 265

3721 AE  Bilthoven

Joop is thuis opgebaard, dichtbij zijn geliefden, zijn bloemetjes en 

vogeltjes, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 13 april 2012 om 13.00 uur 

in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 in Maartensdijk.

Aansluitend wordt Joop begraven op de Ned. Herv. Begraafplaats aan 

de Dierenriem in Maartensdijk. Na de begrafenis is er gelegenheid 

om te condoleren in de recreatiezaal van de Ontmoetingskerk.
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Vrijwilliger zijn bij de bezoekservice 
dementerenden is leuk werk

door Lilian van Dijk

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt heeft een bezoekservice voor mensen met dementie. Het doel 

van de bezoeken is de mantelzorger tijdelijk te ontlasten en/of gezelschap te bieden. Een trouwe 

vrijwilliger die al vier jaar mensen bezoekt, is Nel Renes.

‘Ik ben erbij gekomen via SWO’, 

vertelt Nel. ‘Daar deed ik indertijd 

werk voor. Iemand vond me geschikt 

als vrijwilliger voor de bezoekser-

vice.’ Nel besloot het te proberen. Ze 

sprong in feite in het diepe. ‘Ik ken-

de niemand met dementie en wist er 

niets vanaf. Ik heb een gesprek gehad 

en kreeg goedkeuring om te begin-

nen. Na een schriftelijke cursus ben ik 

bij een aantal bijeenkomsten geweest. 

Daarna ben ik met mantelzorgconsu-

lente Willemien Hak gaan kennisma-

ken met een eventuele cliënt. Als ze 

een aanvraag krijgt van een mantel-

zorger, zoekt ze een vrijwilliger met 

wie de cliënt waarschijnlijk een klik 

zal hebben.’ Alle partijen waren po-

sitief over het bezoek, dus Nel werd 

bezoekster van de oude mevrouw. ‘Ik 

ging één morgen in de twee weken bij 

haar op bezoek. Ze is inmiddels op-

genomen, maar ik bezoek haar nog 

steeds. Niet meer via het SWO, maar 

nu uit vriendschap. Ze was tijdens het 

kennismakingsproces licht demente-

rend. Ik heb een heel leuke band met 

haar gekregen.’ Nel maakte het pro-

ces dus van nabij mee. ‘Ze ging wel 

achteruit, maar heel langzaam. Haar 

omgeving heeft haar enorm gestimu-

leerd. Ze bleef overal bij betrokken.’ 

Inmiddels heeft Nel een nieuwe cli-

ente. ‘Ze is een beginnend demente-

rende. Ik bezoek haar elke week een 

paar uurtjes.’ Nels motivatie is dat je 

iets voor een ander op deze wereld 

moet doen. ‘Dit werk vind ik erg leuk. 

Het valt me niet zwaar en het ligt me 

goed. Je krijgt een band met degene 

die je bezoekt. Je kunt iets voor de 

cliënt betekenen, maar ook voor de 

mantelzorger. Die is blij met je en kan 

zijn of haar verhaal eventueel bij je 

kwijt.’ Nel: ‘Je hoeft geen ervaring te 

hebben – daar is de opleiding voor -, 

maar wel veel geduld, want je moet 

vaak dezelfde verhalen aanhoren.’ 

Nel werkt ook als gastvrouw bij het 

Alzheimercafé in de Koperwiek. ‘Ik 

steek veel op van de onderwerpen die 

daar ter sprake komen. De vrijwilli-

gers van de bezoekservice krijgen on-

dersteuning tijdens regelmatige bij-

eenkomsten met leermomenten. We 

hebben ook wel eens een deskundig-

heidsbevorderende middag. Demen-

tie gaat in fases. Dat proces wordt uit-

gelegd, zodat je er inzicht in krijgt. Je 

leert hoe je in bepaalde situaties moet 

reageren. En je praat veel met andere 

vrijwilligers, zonder namen te noe-

men, en vraagt elkaar soms om raad.’ 

Vrijwilligers gezocht

De bezoekservice wordt uitgevoerd 

door opgeleide en ervaren vrijwil-

ligers. Een vaste vrijwilliger zal in 

principe op een vast dagdeel (1-3 

uur) per week aanwezig zijn. De 

mantelzorger heeft dan gelegenheid 

iets voor zichzelf te doen. Ook men-

sen die geen mantelzorger hebben, 

kunnen gebruik maken van deze be-

zoekservice. Vooraf vindt een ken-

nismakingsgesprek plaats met de 

coördinator van de bezoekservice. 

Daarna volgt een zogeheten koppe-

lingsgesprek waarin de vrijwilliger 

en degene die bezocht gaat worden 

met elkaar kennis kunnen maken. Als 

het voor beide partijen goed aanvoelt, 

worden er afspraken gemaakt over 

de bezoektijden. De vrijwilligers zijn 

geschoold in het werk en krijgen on-

dersteuning en deskundigheidsbevor-

dering. Een vrijwilliger komt op een 

vaste afgesproken tijd bij de cliënt 

aan huis en onderneemt een kleine 

activiteit met deze persoon.

Dat kan zijn een eindje wandelen, een 

spelletje doen, foto’s bekijken of de 

krant of een boek voorlezen. De vrij-

willigers van de bezoekservice bieden 

naast gezelschap ook een luisterend 

oor. Zij bieden geen vervanging voor 

professionele zorg. 

Het contact met een dementerende 

blijkt een boeiend avontuur te zijn 

waarin de bezoeker regelmatig wordt 

uitgedaagd om nieuwe mogelijkhe-

den te ontdekken. Tijdens vrijwilli-

gersbijeenkomsten worden in prettige 

sfeer ervaringen gedeeld en krijgen 

de vrijwilligers waar nodig onder-

steuning. Bij aanvang krijgen ze een 

korte basiscursus. 

De huidige negen vrijwilligers zijn 

mensen die graag met mensen om-

gaan. Vaak hebben zij ervaring met 

mensen uit de doelgroep in de fami-

lie, de naaste omgeving of de oude-

renzorg. De hulp is gratis. Nieuwe 

vrijwilligers zijn van harte welkom 

en hard nodig. Voor opgave of meer 

informatie: Willemien Hak, tele-

foonnmmer 030-2203490, of e-mail: 

w.hak@swodebilt.nl.

Foto: Nel Renes is geleidelijk aan ervaringsdeskundige geworden, dankzij haar 

bezoeken aan licht dementerende mensen en de opleiding en ondersteuning 

van de bezoekservice

Om acht uur arriveert de oefenlei-

ding, bestaande uit drie personen van 

wie één een walkietalkie gebruikt, bij 

een bosperceel dat een driekwartier 

daarvoor met roodwit lint is afgezet. 

Dit stelt het gebied voor dat in brand 

staat. De man met de walkietalkie 

geeft de beide brandweerwagens die 

deelnemen aan de oefening de coör-

dinaten van de plaats waar de brand 

woedt, de beste inrijdpunten en de 

locaties van de dichtstbijzijnde water-

putten door. De ene wagen heeft wat 

moeite het goede inrijdpunt te vin-

den: de Eikenlaan wordt verward met 

de Eijckensteijnselaan. ‘Is die brand 

bij dat witte boswachtershuisje? Nee? 

Oké, dan gaan we opnieuw zoeken.’ 

De andere bluswagen rijdt aan via de 

Berlagelaan. Na ongeveer tien minu-

ten zijn beide wagens ter plaatse. Vijf 

minuten later gaan de spuiten aan. 

Oefenen

‘De oefening is ook bedoeld om de 

chauffeurs van de wagens te laten oe-

fenen met terreinrijden en de vrijwil-

ligers te leren met coördinaten te wer-

ken’, legt H. Kooij van de (beroeps-)

brandweer De Bilt uit. In de tank van 

de brandweerauto’s kan zesduizend 

liter water, vertelt hij. Als die op is, 

wordt er bij een brandweerput water 

bijgevuld. ‘Het duurt zeven tot tien 

minuten voordat de tank weer vol is.’ 

Ondertussen heeft een van de twee 

wagens die aan de inzet deelneemt 

geen bluswater meer en gaat bijvul-

len. De “brand” is dan al geblust. Een 

paar mannen gaan met vuurzwepen 

op pad richting De Paddock, om ze-

ker te zijn dat alles nu uit is. ‘Daar-

mee kun je het vuur uitkrijgen’, aldus 

Kooij. ‘Je moet er alleen niet mee 

slaan, want dan komt er zuurstof in. 

Je moet ermee wrijven.’ Dat er meer 

bluswater nodig kan zijn, verklaart hij 

aldus: ‘Als het blussen klaar is, kan 

er onder de humuslaag nog gloedvuur 

zitten. Daardoor kan de brand weer 

oplaaien.’ 

Vrijwillige brandweer 
oefent in Leijense bos

door Lilian van Dijk

In delen van de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht is de brandweer op dit moment 

extra alert op bosbranden. De bossen zijn door het aanhoudende mooie weer van de afgelopen weken 

erg droog. In Eemnes verbrandde zondag 1 april honderdvijftig vierkante meter bosgrond. Een stuk 

of veertien leden van de vrijwillige brandweer van de gemeente De Bilt deden op dinsdagavond 

3 april een uur lang een oefening in het Leijense bos, die ten doel had te voorkomen dat een bosbrand 

zou overslaan naar de achterliggende woonwijk of manege The Paddock. 

De vrijwillige brandweer is graag goed voorbereid op een eventuele bosbrand

Kruiswake goed bezocht

Op initiatief van een aantal jongeren van de Maartensdijkse Sint 

Maartenskerk en met medewerking van velen werd op Goede Vrijdag, 6 

april 2011, van 23.00 tot 07.00 uur een Kruiswake gehouden, welke door 

plm. 70 belangstellenden en betrokkenen werd bezocht. Om 23.00 uur startte 

de Kruiswake met een Taizédienst onder leiding van ds. Gert Landman en 

met medewerking van het Taizékoor (foto). Beiden zijn verbonden aan de 

Immanuelkerk in De Bilt. Pastor de Wit verzorgde een meditatief moment 

en Johan van Stralen vertelde iets over het werk van de werkgroep Rouw en 

Uitvaart van de R.K. Maartenskerk. Leo Fijen maakte een vertaalslag van 

enkele van de 14 kruiswegstaties in de Sint Maartenskerk naar het leven 

van nu. Martine Split vertelde over de werkwijze van het Leger des Heils. 

Bert van Keulen gaf een indruk van zijn werk bij de Vrijwillige Terminale 

Zorg Thuis en tenslotte nam Ellen Proost de aanwezigen mee in de stilte van 

meditatie. [HvdB]



  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

100
gram 2.49

500
gram 5.50

100
gram 2.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 april
t/m woensdag 18 april

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Kip schnitzels
Varkens schnitzels 
Runder schnitzels

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Gegrilde entrecôte 

gerookte ribeye

Kalfsfilet
Ei-bieslook salade 
Hammouse

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

2x 100
gram 3.98

Heerlijk rosékalfsvlees 
Schnitzels of biefstuk 

Varkensfiletlapjes 
naturel of gemarineerd   

Lamskoteletten 

Magere runderlappen 
of riblappen

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!
VARKENSFRICANDEAU OF HAMLAPPEN 

1 Kg. 7.98

5 halen / 
   4 betalen

500
gram 9.98

500
gram 4.98NOORD-HOLLANDSE 

BELEGEN 

ORIGINELE BERGREBEL 
KAAS

KAASVOORDEEL:

Hollandse

Komkommers
2 voor

0,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bistrokrieltjes
500 gram

•  Witlof schotel
  ________________ 100 GRAM  0,89

•  Varkenshaas 
IN CHAMP ROOMSAUS

+ GEB. AARDAPPELS _ 100 GRAM  0,99

•  Kip-Kerrie
MET GROENTERIJST _ 100 GRAM  0,99

Mooie

Broccoli
500 gram

0,99
0,89

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Hollandse Andijvie
_________________________  400 GRAM  0,99

De echte Bildtstar

Aardappels __________ 5 KILO  1,50

Macaroni__________  100 GRAM  0,79

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 16 APRIL DINSDAG 17 APRIL 

EN WOENSDAG 18 APRIL

Volop Hollandse aardbeien, 

asperges en primeurs.

voorgekookt
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Vriendschap is iets dat blijft

Ik kwam in 1955 aan de Industrieweg te wonen. Mijn ouders kregen, nadat 

ze elders in Maartensdijk een paar jaar ingewoond hadden, in 1955 een 

huurwoning  toegewezen in Zeist. Aan de Industrieweg woonde toen domi-

nee Tolsma, predikant bij de Hernhutters. Hij wilde graag met mijn ouders 

ruilen om dichter bij zijn gemeente in Zeist te wonen. Aldus geschiedde.

In het buurtje achter het gemeentehuis woonden voornamelijk jonge gezin-

nen met kleine kinderen. De moeders deden de huishouding en de vaders 

werkten buiten de deur. Ze vervulden uiteenlopende werkzaamheden zo-

als gemeentewerker, slager, kantoorbediende, onderwijzer, dierenverzor-

ger, stoffeerder, buschauffeur en winkelbediende. De achterdeur van bijna 

iedere woning was overdag altijd open. Als kind liep je vrij overal in en 

uit  De meeste buren noemde je oom of tante.  De mensen leefden sterk 

met elkaar mee. De inkomsten waren nog niet hoog. Het was daarom vaak 

noodzakelijk om in de achtertuin groenten te verbouwen en soms kippen of  

konijnen voor eigen consumptie te houden. De meeste buren gingen op de 

iets, bromiets of met openbaar vervoer naar het werk. De mensen hielpen 
elkaar en er heerste een onderlinge vriendschap.

Ondanks dat de meeste vaders nog vijfeneenhalve dag per week moesten 

werken, stak een groepje buurmannen op zaterdagmiddag de handen uit 

de mouwen om een speeltuin voor de kinderen te realiseren op een braak 

stukje land. Als kinderen mochten wij ook in sommige fabrieken spelen, 

bijvoorbeeld tekenen en schilderen in de inktfabriek. Of we mochten een 

dagje meerijden met een vrachtwagen van het transportbedrijf dat in de 

boerderij achter het gemeentehuis was gevestigd. Een van de buren kocht 

in de jaren vijftig de eerste tv. Tijdens de schaarse uurtjes dat er kinderpro-

gramma’s werden uitgezonden, zat meestal de hele kamer vol met kinderen 

uit de buurt. Aan de viering van christelijke feestdagen werd veel aandacht 

besteed. Nog herinner ik me de lekkere geur van zelfgebakken broodjes aan 

de versierde Palmpasenstokken waarmee je in optocht langs de deuren ging.

De bakker, kruidenier, groenteboer en slager kwamen iedere dag met hun 

koopwaar aan de deur en dronken vaak wat bij ons thuis. De verhalen die 

dan werden verteld, pikte je als kind op en speelde je soms buiten na. Ik 

kan me ook nog herinneren dat we voor het eerst patat frites aten, een feest 

dat je nooit meer vergeet. Soms werden er tijdens een kinderpartijtje onder-

linge wedstrijden gehouden wie de meeste pannenkoeken, ‘drie in de pan’, 

op kon eten. Na de lagere school 

gingen de buurkinderen naar ver-

schillende vormen van vervolgon-

derwijs  en vond ieder zo zijn eigen 

richting, maar het gevoel van de 

onderlinge vriendschap en een ge-

lukkige jeugd blijft bestaan.

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop 

naar de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op 

zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Sinds kort 

kondigen de bouwhekken voor de huizen aan de Tolakkerweg en de 

Industrieweg, achter het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk, 

de sloop aan van dit  buurtje.  Voor Koos Kolenbrander een mooi 

moment om persoonlijke herinneringen op te halen aan dit wijkje 

waarin hij vanaf zijn achtste levensjaar opgroeide.

Regio TV De Bilt bij Ziggo 
Regio TV De Bilt is opgenomen in het digitale kabel TV-pakket van Ziggo 

in een groot gedeelte van de Provincie Utrecht. De zender is te ontvangen 

op kanaal 43. Regio TV De Bilt blijft te ontvangen op de analoge kabel in 

gemeente De Bilt op kanaal 45, maar de uitzendingen, waaronder iedere 

laatste donderdag van de maand de raadsvergadering, zijn nu ook te bekij-

ken op het digitale kabel TV-pakket van Ziggo.

In Shopping Queens strijden vijf 

vrouwen om de titel Shopping Queen 

van de Week. Zij kunnen deze titel 

winnen door te shoppen voor een spe-

ciale gelegenheid zoals een bruiloft, 

een eerste date, een première of een 

sollicitatiegesprek. De dames krijgen 

beperkt de tijd en een beperkt budget 

om de meest geschikte outit te aan 
te schaffen. De deelneemsters geven 

elkaar punten en ze krijgen ook pun-

ten van topstylist Fred van Leer. De 

vrouw die aan het einde van de week 

de meeste punten heeft verzameld, 

wint de titel plus een fashion cheque 

ter waarde van € 1.000. ‘De opna-

mes waren twee weken geleden’ ver-

telt Leyla op 21 maart. ‘We moesten 

shoppen in Amersfoort. Ik was name-

lijk niet ingedeeld bij Utrecht, maar 

bij de Amersfoortse meisjes, omdat ze 

voor die groep nog iemand nodig had-

den. De catwalk opnames waren in de 

studio, in Amsterdam.’ In haar winkel 

verkoopt ze harajuku, een Japanse 

kledingstijl die steeds populairder 

wordt in Nederland. Ze is de enige in 

Europa die deze stijl verkoopt. ‘Mijn 

klanten komen niet alleen uit Neder-

land, maar ook uit het buitenland’, 

vertelt ze trots. Harajuku is een wijk 

in Tokyo en betekent ontmoetings-

plek. Leyla verkoopt elegant gothic 

Lolita fashion, zoals deze stijl van 

harajuku heet. ‘Zelf draag ik veel op 

de Japanse mode geïnspireerde stijlen. 

In het programma heb ik vijf verschil-

lende stijlen aan.’ De deelneemsters 

verschilden enorm van elkaar. ‘Er was 

een meisje dat van Chanel hield, die 

droeg zwart-witte kleding. Dan was 

er eentje met blazers en nette broe-

ken. En verder een vrouw die zich wat 

jeugdig kleedde voor haar leeftijd, en 

iemand die alles door elkaar gooide, 

vooral wat kleur betrof.’ Leyla had al 

wat camera-ervaring: ‘Daarom was 

ik niet zo zenuwachtig. Ik heb laatst 

iets gedaan voor Radio Rijnmond, 

maar ik ben ook op de Japanse teevee 

geweest.’ Ze legt uit: ‘Op mijn Face-

book-pagina voeg ik ook wel men-

sen toe uit Japan. Een van hen bleek 

een tv-producer te zijn. Die heeft me 

uitgenodigd voor zijn programma.’ 

Leyla spreekt al een aardig mondje 

Japans. ‘Ik ga bijna elk jaar naar Ja-

pan. Het is een prachtig land. Ik ben 

gek op de mode daar en ik heb er veel 

vrienden. Ik ga ook veel om met een 

Nederlandse modestylist die daar 

woont en allerlei mode-iconen die uit 

Harajuku komen.’ Leyla vond haar 

deelname aan Shopping Queens een 

heel leuke ervaring. ‘Ik heb het vooral 

gezien als een goede mediatraining. Je 

moet niet op je mondje gevallen zijn. 

Het was ook leuk om die andere mei-

den te leren kennen. We hebben nog 

steeds contact.’ Leyla won de titel niet 

maar komt op 16 mei wel in het TV 

programma Jong bij de EO.

Bilthovense Leyla Cavusoglu in 
Shopping Queens

door Lilian van Dijk

Leyla Cavusoglu, de eigenaresse van MFashion in De Kwinkelier in Bilthoven, heeft meegedaan 

aan het programma Shopping Queens van RTL. Of ze gewonnen heeft, mag ze voorafgaand aan de 

uitzending niet vertellen, maar wel hoe ze de opnames heeft ervaren. ‘Ik ben met een apart soort 

mode bezig. Ik vond dit een mooie manier om Nederland hiermee kennis te laten maken’, 

motiveert ze haar deelname.

Radiozender Roulette FM volgt 

nauwgezet de ontwikkelingen voor de 

realisatie van een glasvezelnetwerk 

voor de regio De Bilt en Bilthoven. 

Daarom besteedt Roulette FM hier-

aan regelmatig aandacht in hun pro-

gramma’s. Omdat er nog steeds grote 

behoefte is aan informatie, heeft Rou-

lette FM de educatieve servicepro-

vider Wisper uitgenodigd om op 16 

april om 19.00 uur aanwezig te zijn in 

de uitzending van RegioBlik. 

Sander de Vos van Roulette FM is bij-

zonder verheugd: ‘Omdat veel inwo-

ners geen zin of tijd hadden om naar 

de informatieavonden over glasvezel 

te gaan of naar de servicewinkels, or-

ganiseert Roulette FM een avond die 

inwoners gewoon vanuit de luie stoel 

thuis kunnen beluisteren. Inwoners 

kunnen voor en tijdens de uitzending 

vragen sturen of zelf langskomen in 

de studio van Roulette FM. Tussen de 

gesprekken door hoor je natuurlijk de 

beste muziek!‘ . Een informatieavond 

over glasvezel op deze manier georga-

niseerd is uniek in Nederland. Nooit 

eerder is een glasvezel informatie-

avond live via de radio gehouden.  

Inwoners uit De Bilt en Bilthoven 

kunnen alle prangende vragen al van 

tevoren toesturen. Deze vragen zullen 

vervolgens behandeld worden in de 

uitzending. Schroom dus niet om via 

diverse media uw vragen te stellen:

Twitter: @WisperInternet of 

@RouletteFM

E-mail: redactie@wisper.nl of 

studio@roulettefm.nl 

Brief: Roulette FM, Grote Beer 33a, 

3721 RM Bilthoven

Daarnaast kunnen inwoners tijdens de 

informatieavond ook langskomen in 

de studio en daar hun vragen stellen 

aan Johan Datema van Wisper. Dit kan 

tijdens en tot 1 uur na de uitzending 

op 16 april. 

Het adres is: Roulette FM aan de Gro-

te Beer 33a in Bilthoven. 

Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur live op Ra-

dio Roulette FM en inloop voor vragen 

in de studio tussen 19.00 -21.00 uur.

Leyla houdt van veel stijlen die gebaseerd zijn op of geïnspireerd zijn door de 

Japanse harajuku stijl.

Koos samen met zijn moeder en meneer Gedee uit Hollandsche Rading 

voor een van de woningen die in aanbouw zijn op de Tolakkerweg. 

Koos Kolenbrander samen met zijn moeder Rachel Kolenbrander-Hage 

voor de voordeur van de Tumax meelfabriek aan de Industrieweg.

Glasvezel informatieavond op radio 

Johan Datema van Wisper schuift aan bij Sander de Vos.
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Masha 
      Trebukova

Heleen 
     Levano

www.arttraverse.nl

Gemengde technieken

Sculpturen

Langs de zijwanden van de grote mid-

denruimte en in de achterzaal van ’t  

Hoekie presenteerden vijfentwintig 

organisaties op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg zich aan elkaar en aan 

buurtbewoners, politici en gemeen-

teambtenaren. Iedereen kreeg gratis 

kofie of thee, verzorgd door vrijwil-
ligers van ’t Hoekie, en de koekjes wa-

ren vers gebakken door de mensen die 

eens per maand de High Tea verzorgen. 

Aan het begin van de avond werden de 

mensen die de front ofice in ’t Hoe-

kie bemensen voorgesteld: Angela de 

Koster en Mirjam Valkenburg. Daarna 

nam wethouder Mittenburg het woord. 

Grevink: ‘Hij heeft op hoofdlijnen het 

gemeentelijk beleid uitgelegd ten aan-

zien van de sector wonen, welzijn en 

zorg. Hij begon over de consequenties 

van het landelijk beleid voor de ge-

meente De Bilt, maar deelde wel mee 

dat de gemeente dit jaar en komend 

jaar nog niet bezuinigt op welzijn. Hij 

legde uit dat er een zak met geld van 

de overheid naar de gemeenten gaat 

voor de uitvoering van de AWBZ, de 

Wet op Werken naar Vermogen, de 

Extramurale Zorg en Jeugdzorg, maar 

dan wel met een minder hoog bedrag 

aan geld dan de overheid daar tot op 

heden zelf aan spendeert. De gemeente 

De Bilt moet hetzelfde werk dus met 

minder geld gaan doen.’ 

Transities

Vervolgens had Mittendorff het over 

het project MENS, dat zijn derde jaar 

is ingegaan,  meldt Grevink. ‘Dat 

heeft het fundament gelegd waarop 

nu de contouren zichtbaar worden 

van de nieuwe Organisatie voor 

Maatschappelijke Ondersteuning die 

de gemeente hoopt te realiseren. Op 

dit moment zijn besprekingen gaande 

tussen de gemeente en de stichting 

Animo, WVT en SWO om tot een 

vorm van samenwerking of eventu-

eel zelfs een samengaan te komen. 

Als het een fusie wordt, zou die op 1 

januari 2013 al ingaan.’ Grevink legt 

uit: ‘De wethouder weet dat dit op 

zijn bordje komt, dus wil hij niet met 

losse eindjes zitten, maar alles met 

elkaar verbonden hebben. De nieuwe 

Organisatie voor Maatschappelijke 

Ondersteuning moet die transities 

neerzetten.’ Transities zijn ingrijpen-

de maatschappelijke veranderingen 

van lange duur. Meestal verlopen die 

veranderingen stapsgewijs, omdat zij 

plaatsvinden volgens bestaande spel-

regels die in meer- of mindere mate 

zijn vastgelegd. Transities gaan ver-

der. Ze vereisen dat niet alleen de 

inhoud, maar ook de spelregels zelf 

ter discussie worden gesteld en ver-

anderen.

Netwerken

Grevink vervolgt: ‘Ik heb toen het 

woord gekregen en verteld wat wij 

hier al doen. Wij hebben een aantal 

organisaties samengebracht die in 

de wijk rond ’t Hoekie actief zijn. In 

ons gebouw zitten al de thuiszorg, 

de wijkverpleging en de wijkwinkel. 

Daarbinnen doen we allerlei kruisbe-

stuivingen. Ik heb benadrukt dat het 

gezien de ontwikkelingen belangrijk 

is dat de organisaties op zoek gaan 

naar de eigen kracht, hoe ze die kun-

nen inbrengen en hoe ze gebruik kun-

nen maken van de kracht van andere 

organisaties. Wij proberen de spin in 

het web te zijn en organisaties hier 

een plek te geven om wijkgericht 

werken samen met elkaar goed neer 

te zetten.’ Na aloop waren er maar 
weinig vragen. ‘Dat vonden we ver-

rassend’, aldus Grevink. ‘Daarna is er 

enorm genetwerkt. Veel organisaties 

hebben elkaar gevonden en contacten 

gelegd. Ze hebben informatie uitge-

wisseld en afspraken gemaakt. Ik heb 

heel veel verzoeken gekregen om te 

komen praten over wat ze voor elkaar 

zouden kunnen betekenen.’ De verde-

ling deze avond was ongeveer vijftig 

procent organisaties, vijfentwintig 

procent buurtbewoners en vijfentwin-

tig procent politici en overigen, onder 

wie een aantal hogere gemeenteamb-

tenaren. Grevink besluit: ‘We hebben 

het debat aangezwengeld, denken we, 

ook om de vaart erin te houden. Er 

moet de komende jaren veel worden 

omgebouwd. Daaraan hebben we een 

impuls gegeven.’ 

Veel belangstelling voor 
informatieavond in ’t Hoekie

door Lilian van Dijk

In Servicecentrum ’t Hoekie in De Bilt werd op 2 april een bijeenkomst gehouden voor 

buurtbewoners en organisaties uit de gemeente De Bilt. ‘We hadden een stuk of honderd bezoekers’, 

vertelt Ernst Grevink, coördinator Samenlevingsopbouw van de stichting Animo. 

‘Het was drukker dan we hadden verwacht; de zaal was helemaal vol.’

Angela de Koster en Ernst Grevink vonden de informatieavond in ’t Hoekie 

zinvol. Veel wat de gemeente te wachten staat kon worden uitgelegd en 

organisaties konden elkaar beter leren kennen.

‘Al jaren is er op Koninginnedag voor 

kinderen tot rond twaalf jaar een spel-

lenfestival op het gazon van Jagtlust. 

Dat is heel leuk en het wordt elk jaar 

drukker bezocht. Voor jongeren bo-

ven de twaalf was er tot nu toe niets. 

En die willen we er ook graag bij be-

trekken’, vertellen de bestuursleden 

Frans Pollé en Leo de Langen van het 

oranjecomité. Zij zijn heel enthousi-

ast dat er nu wat van de grond gaat 

komen. De ideeën om ook iets voor 

de wat oudere jeugd te gaan organise-

ren ontstonden twee jaar geleden. 

Organisatie

Op een aantal scholen in de gemeente 

werd een enquête gehouden. Daaruit 

kwam naar voren dat de jongeren het 

idee erg leuk vonden en er ook wel 

naar toe wilden gaan. Ook waren er 

aanmeldingen van jongeren die wil-

den helpen bij de organisatie. Het 

oranjecomité was blij met de posi-

tieve reacties en ging ermee aan de 

slag. Door een korting op de subsidie 

kon er nog niet meteen een evene-

ment worden georganiseerd. ‘Vorig 

jaar waren we al een heel eind op 

weg, maar toen lukte het inancieel 
nog niet. Voor dit jaar hebben we geld 

gereserveerd. We zijn gaan brainstor-

men over de opzet en via ’t Hoekie 

kwamen we in contact met Erwin de 

Boer van de Biltse welzijnsorgani-

satie Animo, die meteen enthousiast 

was. Het evenement begint nu echt 

vorm te krijgen. Wij organiseren het, 

maar Animo zorgt voor de publiciteit 

en stimuleert met posters en lyers 
jongeren om te komen.’ 

Enthousiasme

Tijdens het evenement zorgt Animo 

voor mensen die een en ander bege-

leiden en een oogje in het zeil hou-

den. Verder hebben we assistentie van 

een aantal stagiaires en van jongeren 

die zich vrijwillig hebben aangemeld. 

’Het programma van het Oranjefeest 

is verder hetzelfde als andere jaren. 

Het oranjecomité heeft hoge ver-

wachtingen van dit nieuwe onderdeel 

voor de wat oudere jeugd. ‘Sumowor-

stelen, rodeostier rijden en optredens 

van de dj’s Buurman en Buurman 

passen goed bij deze doelgroep. De 

dj’s zijn in de omgeving en bij ons 

goed bekend. Zij weten zich altijd 

heel goed aan de omstandigheden aan 

te passen. Het moet natuurlijk groei-

en, maar de respons op de enquête 

en de enthousiaste medewerking van 

Animo geven ons goede hoop op een 

succesvol evenement.

Nieuw element toegevoegd aan Oranjeviering

door Guus Geebel

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven heeft dit jaar in het programma van 30 april voor het eerst 

een activiteit voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar opgenomen. Op het parkeerterrein links van 

gemeentehuis Jagtlust kunnen deze jongeren van 13.00 tot 17.00 uur voor 4 euro sumoworstelen, 

rodeostier rijden of dansen en luisteren naar de dj’s Buurman en Buurman.

Frans Pollé en Leo de Langen (rechts) hebben hoge verwachtingen van het 

nieuwe onderdeel. 

Vierde keer Korenfestival
Zaterdag 14 april 2012 presenteert de Stichting Kunst en 

Cultuur voor de vierde keer het Korenfestival, ditmaal in het 

H.F. Witte Centrum in De Bilt van 12.00 tot 17.00 uur. 

Het belooft weer een sprankelende middag te worden met een grote  

diversiteit aan koren en een afwisselend repertoire. Onder de 10 koren uit De 

Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn er zowel oude bekende als nieuwe deel-

nemers: Valsch en Gemeen, Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt, 

Cantuccini, 8 Zonder, Ludi Cantare, SWO Gospelkoor, Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk, Kamerkoor De Bilt, Puur met Noten en de Woudkapel.

Competitie

Het Korenfestival kent geen competitie-element. Natuurlijk presenteren de 

koren zich zo goed mogelijk: ze laten aan elkaar en aan het publiek ho-

ren wat ze muzikaal in huis hebben. En dat is heel divers, waardoor het 

ook onderling leuk is elkaar te beluisteren. Toch is er een jury aanwezig, 
die de koren na aloop een verslag meegeeft , waarin “tips”en “tops” staan  
beschreven. Met deze aandachtspunten kunnen zij de komende periode hun 

voordeel doen. 

Jury

De professionele jury bestaat uit 
voorzitter Harold Lenselink, diri-

gent, componist, Evert Jan Nagte-

gaal, zanger, zang-docent en koor-

coach in Utrecht en Anitra Jellema 

uit De Bilt zangeres en soliste bij 

het Groot Omroepkoor. De dag 

wordt gepresenteerd door Wynan-

da Zeevaarder, zangeres en docente 

aan de Muziekschool in De Bilt. 

Wethouder Kamminga zal het pro-

gramma om 12.00 uur openen. De 

toegang tot het festival is gratis. 

Voor info: Tonneke Stamps, tel: 

030 2205582 of t.stamps@tele2.nl

Maartensdijkse Oranje comité 

Het Maartensdijkse Oranje comité is qua samenstelling veranderd en 

uitgebreid. Vorige week maandag was de bijna complete groep bij elkaar 

voor de laatste lootjes met betrekking tot de a.s. Koninginnedag. V.l.n.r. 

Peter de Wilde, Rob Alderhout, Hilko Kraamer, Sandra Floor en Hans 

Stevens. Stephan Brons was afwezig. [HvdB]
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Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

GERRY WEBER

NET BINNEN:

SANDWICH_

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Ontspanning nodig?

Pedicurebehandeling

+ voetscrub

€ 27,50

ook aan huis

€ 5,- extra

 
Medewerker Technische Dienst 

Fulltime – Soest 
 

Voor onze technische dienst zijn wij op zoek naar een 
jonge zelfstandige monteur (MBO). 

 
Meer informatie en direct solliciteren: www.hoefrenes.nl 

info@hoefrenes.nl of bel 035-6028384. 

Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur

 zaterdag  10.00 - 14.00 uur

 Tel.:  0346-210605

vrijdag 20 APRIL

Reserveren noodzakelijk:

Bel 0346-210605

Doe nu de gratis

HUIDECHO

IN UW APOTHEEK

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

20 rozen 

voor € 4,95
OP=OP

06 - 53 14 67 33

5,95

1,95

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

Desem Speltbol 
van € 2,25 

                 nu

Aarbeien-Yoghurt-
caketaart

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

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 307 BREAK 1.6 16V XT 

2003, 158.000 KM, ZILV GRIJS, 

CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD, 

ABS, ESP

€ 4.250,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

AUDI A4 2.0 MULTITRONIC (AUTOMAAT) 2002 184.000 BLAUW MET, ABS, ASR, CRUISE C, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, ESP, ER, CV, SB, AIRBAGS  € 6.500,00 

CITROEN XSARA BREAK 1.6 16V 2003 103.000 D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 

ABS, ESP  € 4.950,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT 2006 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C  € 8.500,00 

CITROEN C5 1.8 16V BERLINE 2003 68.000 GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CV, SB, ER, ESP, 

REGENS, RAD/CD  € 5.450,00 

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2002 111.000 ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ABS, LMV, 

MLV, RAD/CD, ER, CV, SB  € 6.750,00 

PEUGEOT 308 1.6 16V XS VTI 2008 45.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, ER,

CV, SB, SCHUIFDAK, RAD/CD 11.950,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET, ESP, ER, CV, SB, ZONNEDAK, RAD/CD  € 4.500,00 

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

www.900jaardebilt.nl

AZM ziet uit naar de festiviteiten in het kader 

van 900 jaar De Bilt. Wij zien er dan naar uit 

onze muzikale talenten te presenteren tijdens 

het weekend waarin de muziek centraal staat.

Algemeen Zangkoor Maartensdijk is dan wel 

‘geboren’ in Maartensdijk maar de koorleden 

komen bijna uit eigenlijk alle 6 kernen van de 

gemeente.

Wij zien dan ook de St. Michaelkerk in De Bilt 

als onze ‘kerk’. We hebben er goede ervarin-

gen en al vele prachtige concerten gegeven. 

Maar ook tijdens ons laatste populaire concert 

in samenwerking met theatergroep Sojater 

bleek dat het publiek uit alle deelgemeen-

ten aanwezig was. Muziek verbindt mensen! 

900 jaar De Bilt betekent voor ons een reden 

om op een feestelijke wijze aandacht te geven 

aan onze gemeente. Feestelijker dan dit met 

muziek en zang samen te laten gaan kunnen 

wij niet bedenken!!

PS: wij zijn nog op zoek naar tenoren

en bassen! www.azmweb.nl

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

advertentie

Anneke Iseger werd in Leeuwarden 

geboren maar kwam al op jonge leef-

tijd naar De Bilt. Ze werd onderwij-

zeres en heeft enkele jaren voor de 

klas gestaan. Toen ze in 1974 trouwde 

was er een overschot aan leerkrach-

ten en kwam ze niet aan de bak. ‘We 

begonnen aan een gezin, kregen twee 

zonen en ik was fulltime huisvrouw. 

In 1977 verhuisden we naar Biltho-

ven.’ Schrijven is altijd een passie 

van Anneke geweest. ‘Het is eigenlijk 

gaan rollen in 1985. Ik deed mee aan 

een schrijfwedstrijd en mijn verhaal, 

dat ging over mijn toen zevenjarige 

zoon Wouter, werd in een boekje ge-

publiceerd. Naar aanleiding van dit 

verhaal werd ik geïnterviewd door 

een verslaggever van de Biltse Post. 

Ik kwam hem daarna nog wel eens 

tegen. Op een keer belde hij me op 

met de mededeling dat hij ging stop-

pen bij de krant en hij vroeg of ik zin 

had het werk van hem over te nemen. 

Zo begon in 1988 mijn baan als ver-

slaggever van de Biltse Post, later de 

Biltse- en Bilthovense Courant en nu 

dus de Biltsche Courant.

Duizendpoot

‘Op een bepaald moment zette ik voor 

mezelf op een rijtje van welke dingen 

ik spijt zou krijgen als ik die niet een 

keer in mijn leven gedaan zou heb-

ben’, vertelt Anneke ‘Ik maakte een 

lijstje waarop dingen stonden waar ik 

vroeger te bang of te verlegen voor 

zou zijn. Het is heel gek, maar als je 

je er voor openstelt komt er van al-

les op je af. De contacten die ik door 

de krant had hielpen me daarmee. Na 

een gesprek met een zweefvlieger 

maakte ik een zweefvlucht, ik zat in 

een oldtimer en maakte een keer een 

helikoptervlucht. Op het lijstje stond 

ook toneelspelen en in 1994 begon 

ik bij Steeds Beter. Toen mijn over-

buurman vroeg of ik zangeres wilde 

worden bij de band waarin hij speelde 

heb ik dat weer gedaan. Ik speelde 

ook nog contrabas bij de KBH. Ei-

genlijk heb ik het hele lijstje kunnen 

afwerken. Er kwamen ook steeds 

weer nieuwe dingen bij. En het zijn 

ook nog eens leuke dingen.’ Anneke 

is daarnaast ook nog oppasoma voor 

drie kleinkinderen.

Toneel

Anneke begon een paar jaar geleden 

met toneelstukken schrijven. ‘De 

lelijke heks die mooi wilde zijn’ is 

haar tweede sprookje. Eerder schreef 

zij ‘De prinses die zich verveelde’. 

‘Kleindochter Loïs is bij het schrij-

ven mijn inspiratiebron. Ze is gek 

op sprookjes en als wij sneeuwwitje 

spelen wil zij die rol hebben. Ik ben 

dan de boze stiefmoeder.’ Vorig jaar 

schreef Anneke haar eerste stuk voor 

senioren, ‘Bertus en Jopie’. Dat stuk 

is al verschillende malen opgevoerd. 

Via een toneeluitgever worden de 

stukken ook door andere gezelschap-

pen gespeeld. ‘Inmiddels heb ik al 

een tweede stuk voor senioren ge-

schreven.’  Anneke heeft verder een-

akters geschreven en een stuk voor 

wat oudere kinderen. 

Kaarten

‘De lelijke heks die mooi wilde zijn’ 

wordt op zondag 15 april in de .Biltse 

Muziekschool, Henrica van Erpweg 2 

De Bilt, om 13.30 en om 16.00 uur 

opgevoerd. ‘Doordat ik het zelf heb 

geschreven heb ik ook een bij ons 

passend decor kunnen bedenken. De 

vijf liedjes in het sprookje worden op 

de elektrische gitaar begeleid door 

Peter Melis. Hannie Voorma doet de 

grime en maakte de kostuums.’ Kaar-

ten zijn verkrijgbaar aan de zaal. In de 

voorverkoop bij Henk Hillen in win-

kelcentrum Planetenbaan of te bestel-

len via secretariaat@steeds-beter.nl.

Steeds Beter presenteert
nieuw kindertheaterstuk 

door Guus Geebel

Toneelvereniging Steeds Beter brengt zondag 15 april in de Biltse Muziekschool het sprookje 

‘De lelijke heks die mooi wilde zijn’ op de planken. Het kindertheaterstuk is geschreven  

door Anneke Iseger en gaat over een heks die graag normaal en aardig wil zijn. Dat lukt niet

zo goed en een paar collega-heksen die het niet snappen maken haar belachelijk. 

Het is een spannend stuk waarin ook een draak voorkomt. 

Anneke Iseger ontwierp ook de draak op de poster.

Kattenhotel De Vuursche geopend
door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdag zijn we gaan kijken naar het juist geopende 

Kattenhotel in Lage Vuursche. De voormalig dierenarts-assistente 

Marlise Koop-Schep verbouwde de boerderij met haar ouders om 

er tijdelijk huisdieren op te vangen. 

Al direct bij aankomst valt de grote drukte op en de vele geparkeerde auto’s 

op het weiland achter de boerderij. De entree is voorzien van lekkernijen 

voor de bezoekers. Daar achter zijn de 3 ruime vertrekken met nachtverblij-

ven. Marlise vertelt dat er maximaal 20 katten terecht kunnen voor tijdelijke 

opvang. Overdag lopen ze lekker los, kunnen samen spelen en mogen zelf 

kiezen of ze binnen of buiten willen zijn.  

Ernaast in de zoogkoeienstal is het ook al druk met bezoekers. De schapen, 

koeien, kalfjes en Charolais liggen loom te herkauwen. Ook hier is het voor 

de meegekomen kinderen een paradijsje. Er is een rij tafeltjes voor de le-

vering van kattenspelletjes, kattengidsen kattenspeelgoed, kattenvoeren en 

zo meer. Buiten de stal staat een dierenambulance met twee dames die hun 

beroep heel avontuurlijk vinden doordat ze dag en nacht uit bed gebeld kun-

nen worden. Leuk om met de kinderen te gaan bekijken. Het Kattenhotel is 

te bereiken op de Hoge Vuurscheweg 1 tegenover de noordelijke oprit van 

Kasteel Drakensteyn.

Bij het kattenhotel was ook gelegenheid om de dierenambulance eens goed 

te bekijken.

Eieren op het Maertensplein

Traditiegetrouw was makelaar Karin van der Willigen namens de 

winkeliersvereniging van het Maertensplein afgelopen zaterdag weer ter 

plekke om kinderen te helpen met het schilderen van eieren. De vraag 

was groter dan verwacht. Er moesten extra eieren worden aangevoerd. 

Chiel hield de wacht bij zijn schaap en de sinds 22 maart geboren zwarte 

lammetjes. [MD]

Paaseieren en pannenkoeken

Heel veel kinderen uit de buurt kwamen Paaszaterdag met hun ouders 

naar Café van Miltenburg in Bilthoven om eieren te beschilderen. Ze 

werden daarnaast verrast op pannenkoeken en limonade. Ook was er een 

springkussen waar de kinderen naar hartenlust gebruik van maakten. [GG]
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Zorg bij u in de buurt!

De Bilt, Utrecht, Zeist, Soest, etc.

Nu ook in Bunnik/Odijk.

* Uw gezondheid onze zorg

* Zorgen voor een leefbaarder leven

* Goede zorg? Ja Natuurlijk!!!

Industrieweg 22A Unit 3, 3738 JX, Maartensdijk. Tel. 0346-211254 

E: info@complexcare.nl  I: www.complexcare.nl

Zorgcentrum Complexcare
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Renault Mégane
Coupe Cabrio Privilege Luxe 

Automaat 

juni 2005

39.995 km € 12.900

Handbeschilderd potten en 

ornamenten uit Mexico 

in april met

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Lentekriebels Stoere 

cadeaus voor buiten. Windgongen, 

windlichten, tafellopers, borden, 

bestek, schalen, karaffen, glazen etc. etc.

www.debilt.wereldwinkels.nl

Chocolade Chocoladereep melk, 

puur, melk hazelnoot, extra puur, 100g   

Chocoladereep melk praliné bio

en puur mint bio, 100g  

Chocolade minireepjes melk en puur, 

6x14g In april met 20% korting

10% korting

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

FEESTJE VIEREN?Buiten dat bekend is dat wij voor diverse soor-
ten barbecues kunnen (ver)zorgen in allerlei 
maten kunnen wij nog veel meer! Naast onze 
traditionele opgemaakte salades en hapjes 
verzorgen wij ook een breed assortiment 
warm aangeleverde maaltijden, voorgerechten, 

nagerechten, belegde broodjes, tapas buffetten, snack buffetjes…Laat u eens vrijblijvend informeren en neem 
een folder mee!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Gekruid en gezouten, puur kalfsvlees met o.a. 

peterselie en bieslook, ca. 12 tot 15 min. braden.

KALFS VERSE WORST

 100 GRAM € 1,50

Van ons bekende rundvlees, mals en mager; 

ca. 5 kwartier braden

RUNDERBRAADLAPPEN

 500 GRAM € 1,50

Van ons bekende varkensvlees, mals en sappig 

SPEENVARKENSPEKLAPJES

 500 GRAM  € 3,98

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, 

salami, kruidencrème en kruidenolie

AMORE ITALIANO

 100 GRAM € 1,45

Met o.a. varkensreepjes, krieltjes, paprika, 

champignons, kaas, tomaat en knoflooksaus en 

sambal

KAPSALONSCHOTEL

 PER STUK € 4,95

Van ons bekende lamsvlees, om te stoven ca. 1½ 

uur in de oven op 150°C Lamsachterschenkels

LAMSACHTERSCHENKELS

 100 GRAM € 1,05

Ca. 15 min op 150°C i/d oven, met o.a. 

biefstuktartaar, taugé, sesamwoksaus, lente ui…

SLEETJE TERRIYAKKI

 100 GRAM € 1,45

Gekruid en gepaneerd; op veler verzoek, 

zachtjes bakken in ruim boter

GEPANEERDE SCHNITZELS

 4 STUKS NU € 6,00

Mals, sappig en met een klein randje vet, om 

lekker te stoven

KALFSRIBLAPJES 100 GRAM  € 1,85

Iets doorregen; wordt absoluut niet droog, 

gekruid en gezouten, ca. 90 min i/d oven op 150°c

SCHOUDERFILETROLLADE

 500 GRAM € 4,98

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 14 april
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column

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 7.

Glasvezel, dé verbinding naar de toekomst

We zeiden vorige week bewust dat stad voor stad met 

glasvezel een nieuw hoofdstuk de geschiedenis ingaat. 

Glasvezel zal straks namelijk een positieve invloed 

hebben op onze gehele manier van leven. Via glasve-

zel is het bijvoorbeeld mogelijk om zeer hoge kwaliteit 

beeld- en geluidverbindingen te leggen tussen wonin-

gen en organisaties. En niet via lastige computerpro-

gramma’s, maar op een eenvoudige manier waar jong 

en oud mee kan werken.

Voorbeelden van toekomstige diensten

Thuiswerken komt met deze techniek ineens veel dich-

terbij en draagt zo zijn steentje bij aan ileverminde-

ring en lagere locatiekosten voor bedrijven. Ook het 

sociale leven wordt positief beïnvloed. Denk aan HD 

videobellen met uw vrienden in het buitenland alsof u 

gewoon bij elkaar op de kofie bent, zieke kinderen die 
de schoollessen vanuit huis kunnen blijven volgen, ouderen die via diverse 

Domotica technieken langer thuis kunnen blijven wonen, etc. Al deze tech-

nieken zijn geen ver-van-uw-bed-show meer.

En vergeet niet toekomstige diensten als thuis camerabeveiliging in profes-

sionele HD kwaliteit, interactieve 3D televisie (thuis meedoen met een quiz 

op televisie alsof u in de studio bent), internet en telefonie via de TV, de zelf 

boodschappen bestellende koelkast en de integratie van al uw apparaten in 

huis. Hiervoor is een enorme hoeveelheid bandbreedte nodig, maar die kunt 

u nu al in huis hebben met glasvezel. 

Volgende week in deel 8: 

‘Moet met glasvezel alles in de woning overhoop?’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.

De Bistro midden in het bos hoort 

sinds 10 jaar bij Café Restaurant De 

Lage Vuursche aan de Dorpsweg 2 in 

het gelijknamige dorp. Met eigenaar 

Hein van Oostrum hebben we een 

gesprek gevoerd, niet alleen over de 

romantische locatie maar ook door-

dat op Internet de plaats van de Bis-

tro verkeerd is weergegeven. Op het 

zonovergoten terras voor het al sinds 

1911 bestaande, wat mystieke pand, 

naast de Hilversumse Golfbanen, is 

het plezierig praten met de joviale 

eigenaar. ‘Zeg maar Hein: Boschoord 

Bistro is voorlopig alleen open op 

aanvraag hoewel we ons nog beraden 

om tijdens de zomer in het weekend 

wel voor passanten open te zijn.’ Het 

telefoonnummer is 035 6668351. 

Intieme sfeer

Voor recepties en andere bijeenkom-

sten heeft de locatie binnen 55 zit-

plaatsen en met het terras erbij kan 

dat al of niet overkapt en afhankelijk 

van tafels en zitjes 100 tot 150 per-

sonen herbergen. Voor al die mensen, 

maar ook voor minder personen is er 

een uitgebreid scala aan culinaire mo-

gelijkheden in een intieme sfeer. Het 

adres van de Bistro mag dan op In-

ternet, in het gemeentelijk persbericht 

en mogelijk ook oficieel, te boek 
staan als Vuurse Dreef 25 (waar de 

voordeur is), maar die weg is vanaf 

Hollandsche Rading een pad voor 

wandelaars en wielrijders vol met 

hobbels en kuilen. De greppel langs 

de provinciegrens staat hier bekend 

als Hollandse Sloot, maar wordt niet-

temin ook nog wel eens onterecht 

Gooiergracht genoemd. 

Route

De juiste route naar de Bistro hebben 

we voor belangstellenden uitgezocht: 

Ga eerst naar Lage Vuursche dorp. 

Daar, aan het einde van de Dorpsweg 

waar links het restaurant De Lage 

Vuursche staat, volgt men de bocht 

naar rechts de Hoge Vuurseweg op. 

Na de volgende twee bochten, een 

naar links en een naar rechts, begint 

700 meter verder, door borden aan-

gegeven de eenrichtingsweg naar de 

Bistro. Aan het einde van deze weg 

moet men even rechts aanhoudend 

het verharde zandpad, de Zwarte weg 

op. Daar staat de Bistro op de linker-

hoek. Wie uit Hilversum of Baarn via 

de Hilversumse straatweg komt, slaat 

bij het Theehuis t’Hoge Erf de Hoge 

Vuurscheweg op en daarna rechtsaf 

bij de borden het bos in.

Grenspalen

Op de hoek van de Zwarteweg en de 

Gooiersgracht staat niet alleen Res-

taurant en Bistro Boschoord, maar 

ook grenspaal 12. De grens tussen de 

provincies Noord-Holland en Utrecht 

dateert uit 1351. Na de vaststelling 

van de grens werd aan de Zuiderzee 

een (houten) Leeuwenpaal gesla-

gen en van daar af de ‘Goyergracht’ 

gegraven. De oostelijke grens liep 

kaarsrecht vanaf het Gooimeer (toen 

Zuiderzee) richting de Domtoren in 

Utrecht tot aan de Vuursche Dreef in 

Hollandsche Rading. De palen 1 t/m 

16 staan op die (oostelijke grens). 

Boschoord Bistro Lage Vuursche 
aangewezen als trouwlocatie

door Kees Pijpers

Restaurant Boschoord Bistro midden in de uitgestrekte bossen ten noorden

van Lage Vuursche is onlangs door de gemeente De Bilt aangewezen als nieuwe locatie

voor huwelijksvoltrekking en partnerregistratie. 

Met het doorknippen van een touw 

waardoor tientallen ballonnen de 

lucht ingingen verrichtte wethouder 

Arie-Jan Ditewig vrijdag 6 april de 

opening van Auto Larenstein. 

‘Jullie droom is werkelijkheid ge-

worden. Tien jaar geleden begonnen 

met Auto Dorpsstraat in De Bilt en nu 

Auto Larenstein, het eerste autobe-

drijf op Larenstein-Zuid. In de Dorps-

straat hebben jullie op voortreffelijke 

wijze een naam opgebouwd waardoor 

het mogelijk werd hier nu te staan’, 

aldus de wethouder. 

Over de invulling van de achterblij-

vende locatie meldt Ditewig dat er 

een voortreffelijk bouwplan is. [GG]

v.l.n.r. wethouder Arie-Jan Ditewig 

en de eigenaren Bart Schoorel en Roy 

Barendregt.

Wethouder Ditewig opent Auto Larenstein

Nieuw bij Demeter

Academisch Hospice Demeter in De Bilt heeft onlangs een speciale 

ruimte voor meditatie en gebed geopend. De nieuwe ruimte is mogelijk 

gemaakt door een donatie van Diaconie De Bilt en een schenking van de 

vriendenkring van Demeter. [HvdB]

Senecio senetti

Diverse kleuren.

Potmaat 15 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Senecio

Grenspaal 12 staat bij restaurant Boschoord tussen Cronebos (Hilversum) en Boswachterij de Vuursche (Baarn) en 

vormt de grens tussen Hilversum en Maartensdijk.



Fundraising voor Alpe d’HuZes

Op 7 juni gaat een groep vrienden uit Bilthoven (Team BULThoven) de ‘Alpe 

d'HuZes’ omhoog fi etsen. Het wielerevenement waarbij de deelnemers indivi-
dueel of in teamverband Zes keer op een dag de Alpe d'Huez in Zuid Frankrijk 
beklimmen. Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen vóór het KWF en 
tégen kanker. 

Voorafgaand aan dit event organiseert Team BULThoven, bestaande uit Dirk 
Vroege, Emile Bezemer, Gert vd Berg, Xander Wassink, Jitte en Igor Milder, 
Babeth en Gerwin Schuring, Julita en Theo Eysink een aantal fundraising eve-
nementen waaronder een spinning event op zondag 15 april. Dit vindt plaats 
bij SportCity te Bilthoven van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen kan meedoen voor 
slechts € 10,- per uur. 

Spangas

Uniek is om 11 uur een speciaal spin uur voor de jeugd (vanaf 11 jaar). Om 
hier een extra groot feest van te maken zullen 2 actrices van de populaire TV 
serie SPANGAS met hen meefi etsen. DJ Blue zal in de spinnnigzaal de muziek 
verzorgen en spinninginstructeurs van SportCity gaan in duo's of alleen een bij-
zondere spinles geven aan maar liefst 60 deelnemers per uur!
Er is nog een aantal plekken beschikbaar. De gehele opbrengst gaat uiteraard 
naar dit doel. Aanmelden voor dit evenement kan via SportCity Bilthoven tel: 
030 2250255.

Belonen in het Comcafé 
Het Comcafé is open voor iedereen die, op een respectvolle manier, met elkaar 
over een bepaald thema gedachten wil wisselen. Op 17 april is het onderwerp 
‘belonen’. De begeleiding is in handen van Anke van Mourik. Zij maakt gebruik 
van technieken en inzichten vanuit Geweldloze Communicatie ontwikkeld door 
Marshall Rosenberg. Het Comcafé vindt iedere 14 dagen plaats op dinsdag van 
10.00 tot 12.30 uur in de koepel op de camping Tussen Hemel en Aarde aan de 
Kanonsdijk 7 in Groenekan. Vanaf 9.30 staat de koffi e /thee klaar. Deelname 
is gratis en een vrijwillige bijdrage voor stichting Transformi is welkom. Deze 
stichting heeft tot doel om Geweldloze Communicatie te stimuleren in gebieden 
waar daar geen geld voor is. Graag van te voren aanmelden in verband met 
de koffi e en thee. E-mail: regenboogtrainingen@gmail.com of telefoon: 030 
7850595.

Sam’s Kledinginzameling
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's Kledingac-
tie zet zich in voor deze mensen. In onze maatschappij hebben we een overvloed 
aan waardevolle kleding die vaak in de afvalstroom verdwijnt of commercieel 
wordt verhandeld. Door kleding in te zamelen genereert Sam’s Kledingactie 
geld dat direct besteed wordt om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. 
U kunt zo op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bij-
drage leveren aan noodhulp-, wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Op vier plaatsen in deze gemeente kan op 21 april a.s. van 
10.00 tot 13.00 uur kleding in gesloten plastic zakken worden ingeleverd:
Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 3721 MJ Bilthoven / RK Michael-
kerk , Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt / OL Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, 3723 
KR Bilthoven / RK St. Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, 3738 EB Maartensdijk

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

3 225,00 incl. btw
(4 uur arbeid incl. materiaal)

3 425,00 incl. btw
(8 uur arbeid incl. materiaal)

3 825,00 incl. btw
(16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket  is incl. vuilafvoer
bemesting en gebruik kleine machines.

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven, en neemt ter 
plaatse de werkzaamheden met u door.

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

U kunt volstaan met een telefoontje of een
email en de afspraak is gemaakt.

T 030 - 2201021
I www.hoefakker.com
E info@hoefakker.com

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

 

 

Bij Tennisvereniging Tautenburg  in 

Maartensdijk kan dit.  

Het hele jaar door zijn de banen te bespelen. 

Geen wachtlijsten. 

Eerst een keer proberen kan op een van de 

tossavonden op vrijdagavond.  

Kijk op www. Tautenburg.nl voor meer info of kom gewoon langs. 

Kookkids
Op vrijdag 13 april van 16.00 uur tot 17.30 uur start 
de nieuwe serie van de kookkids. Heerlijke maaltij-
den koken met je leeftijdsgenootjes. En na afl oop 
gezellig samen eten en opruimen.

De laatste les koken de kinderen een maaltijd voor 
de ouders/familie en vrienden. Geef je op met je 
vriendjes en vriendinnetjes. Wees op tijd, want vol 
is vol!

Aanmelden bij Servicecentrum ’t Hoekie, prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 te De Bilt, 030-2201702 of via 
info@animowerkt.nl

Meesters bij De Kwinkslag
Rookvrije Bridgeclub De Kwinkslag hield haar traditionele Paasdrive, die werd 
gewonnen door Ria van Tol en Roos Vellenga met een score van 63 %. Voor 
aanvang van deze drive werden diverse leden met een Meesterpuntencertifi caat 
door de Nederlandse BridgeBond vereerd. Ria van Santen spande de kroon met 
2000 punten maar ook een aantal anderen. De RBC De Kwinkslag speelt op 
donderdagavonden en heeft nog plaats voor nieuwe leden. (Roos van der Burg)

Mw. Koopmans ontving een certifi caat en de daarbij behorende speld 
voor 500 punten.
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Scholier genomineerd
door Henk van de Bunt

Jurriën Helsdingen uit De Bilt is één van de acht inalisten 
voor de door de BBC georganiseerde ‘Young writers award’. 

Op 17 april a.s. vindt de bekendmaking van en de uitreiking 

aan de winnaar en de opvolger in de studio van Dutch View

in het Mediapark te Hilversum plaats.

De BBC and ESU Awards 2012 worden georganiseerd door de BBC in sa-

menwerking met de English-Speaking Union (ESU) en het Genootschap 

Nederland-Engeland (GNE). Aan jonge mensen, die met steun van hun do-

centen, een uitstekende beheersing van de Engelse taal proberen te berei-

ken en actief gebruik maken van de Engelse taal, bieden de BBC Awards 

gelegenheid hun mening voor een jong publiek uit te spreken, die net als 

zijzelf met vragen over hun eigen leven en hun hoop voor de toekomst ge-

confronteerd worden. De BBC and ESU Awards voor jonge mensen van 16 

tot 20 jaar concentreren zich op de ontwikkeling van doeltreffende vaardig-

heden in de Engelse taal. Deelname zal de communicatieve vaardigheden 

van jonge mensen in het Engels verhogen. Dit helpt hen meer vertrouwen te 

krijgen, zich beter uit te drukken en het zal hen in hun verdere ontwikkeling 

zeker van nut zijn. 

Passie

Jurriën heeft het afgelopen jaar in zes VWO (De Passie in Utrecht) Cam-

bridge Engels gevolgd. In de examenstof zat de opdracht om een essay in 

600 woorden te schrijven over diverse onderwerpen. Jurriën heeft gekozen 

voor het onderwerp ‘How does peer pressure

affect young people’. (Hoe werkt groepsdruk op jonge mensen? red.) Op 

de vraag om de inhoud van het essay in één zin samen te vatten, antwoordt 

Jurriën: ‘Groepsdruk heeft veel weg van het principe van  ‘het recht van de 

sterkste’, waarbij het van de persoon en een aantal externe factoren afhangt 

hoe een jong persoon omgaat met groepsdruk’.

Leerlingen van ongeveer honderd scholen deden mee en Jurriën is daaruit 

gekozen en behoort bij één van de acht inalisten! Op 17 april a.s. wordt 
bekend of hij of iemand uit Amers-

foort (twee kandidaten), Bolsward, 

Culemborg, ’s Gravenhage Haaks-

bergen of Voorschoten er met de fel 

begeerde Award van door gaat. De 

Publieksprijs zal worden bepaald 

door middel van een openbare stem-

ming over deze website. Jurriën 

hoopt natuurlijk zo veel mogelijk 

stemmen voor zich te winnen, dus 

wie wil, graag stemmen voor 15 

april a.s. via de website; www.bbca-

wards.nl.

Jurriën Helsdingen schreef een 

essay over hoe groepsdruk op jonge 

mensen werkt.

De Jan Ligthartschool deed voor het 

eerst mee. Er wordt veel gezongen op 

school. Dat is niet alleen goed voor 

de muzikale ontwikkeling en de so-

ciale binding maar ook een belang-

rijke en ontspannen bijdrage aan de 

taalontwikkeling. Het meedoen aan 

het festival was een waar feest en een 

hele gebeurtenis. De kinderen ston-

den op het grote podium van theater 

De Kom in Nieuwegein waar ze zon-

gen voor ruim 300 andere kinderen, 

tevens collega-koorleden. Alle koren 

werden begeleid door een band en het 

was een plezier om naar iedereen te 

luisteren. De leerlingen van de Jan 

Ligthartschool deden ook weer idee-

en op voor nieuw repertoire.  

(Marjolein Akkermans)

Leerlingen van de Biltse Jan 

Ligthartschool traden op bij het 

Korenfestival in Nieuwegein. (foto 

Hans Kantebeen)

Er was midgetgolf, een indrukwek-

kende rondvaart door de Rotterdam-

se havens en een bezoek aan Delft. 

Woensdag verzorgde sportschool Vis-

scher uit Groenekan een fantastische 

zumbatraining in sporthal De Vier-

stee. Na een bezoek aan het lucht-

vaartmuseum in Soesterberg was het 

tijd om naar het Rosarium te Doorn te 

gaan, waar de trampolines en skelters 

elk jaar weer populair zijn. ’s Mid-

dags werd de Utrechtse binnenstad 

bezocht. In de avonduren konden de 

kinderen samen met het gastgezin 

leuke dingen ondernemen.

Donderdag stond pretpark de Efteling 

op het programma. Na de avondmaal-

tijd op school, verzorgd door docente 

mevr. Esschendal én de irma Land-

waart uit Maartensdijk, was er voor 

de Poolse kinderen en hun Neder-

landse vrienden een leuke, gezellige, 

afsluitende disco bij Sojos.

Na een korte nacht zijn de gasten 

vrijdagmorgen om 7.00 uur weer 
vertrokken naar Miescisko. Geluk-

kig is de scheiding voor korte tijd, 

want van 3 juni t/m 7 juni bezoekt het 
Groenhorst College Miescisko met 

een groep tweedeklassers die er voor 

het eerst naar toe gaat. Het zal de 35e 

keer (!) worden dat de kinderen van 
het Groenhorst én de Poolse kinderen 

elkaar ontmoeten...

Raadslid Anne-Marie Mineur: ‘De 

portefeuille houdende wethouder wil 

dat meer kinderen naar de kinderop-

vang gaan. Maar kinderopvang wordt 

voor een belangrijk deel betaald door 

de werkgever. Dus als je werkloos 

bent, of als maar één ouder werkt, 

dan kan een kind alleen maar naar de 

peuterspeelzaal of naar een gastouder. 

Het is niet alleen leuk voor een peuter 

om met andere kindjes te spelen. 

Het is ook nog eens hartstikke leer-

zaam en het geeft de ouders een paar 

uurtjes rust. Peuters doen er spelen-

derwijs een grote woordenschat op en 

ze wennen vast aan de structuur van 

de basisschool’. 

Taalachterstand

Volgens het SP-raadslid is voor kinde-

ren met een taalachterstand die extra 

opvang erg nuttig: ‘Er zijn overheids-

subsidies voor de kinderen met de 

zwaarste problemen (VVE-gelden). 

Maar met de plannen van het college 

zouden er toch nog zo’n 160 peuters 

thuis komen te zitten. De mensen 

met de hogere inkomens hebben daar 

geen last van. Het gaat vooral om kin-

deren die dat extra duwtje in de rug 

best kunnen gebruiken’.

Plan

Samen met de ouders en in overleg 

met de kinderopvang, de basisscholen 

en de consultatiebureaus, is de Stich-

ting Peuterspeelzalen De Bilt bezig 

om een plan op te stellen waarin wél 

plaats is voor alle peuters. De SP is 

daar erg enthousiast over. Mineur: 

‘We vinden het geweldig dat de ou-

ders en de peuterspeelzalen hierin 

samenwerken, en dat ook de basis-

scholen en de kinderopvang een rol 

spelen. Op deze manier blijft de ken-

nis en kunde van de peuterspeelzalen 

behouden. Het is daarbij onze taak als 

gemeente om de kinderen te onder-

steunen en hen alle kansen te bieden. 

Bezuinigingen mogen niet worden 

afgewenteld op de allerzwaksten. Bo-

vendien: wat we nu bezuinigen, moe-

ten we later alsnog met rente betalen 

om de schoolachterstand in te halen’.

Poolse gasten bezoeken Groenhorst College

Maandag 26 maart kwamen de Poolse gasten uit Miescisko voor de zeventiende keer naar het 

Groenhorst College in Maartensdijk; er is duidelijk sprake van een vriendschapsband.

Zumba van Visscher voor de Poolse gasten.

Korenfestival Jan Ligthartschool
Op maandag 2 april deed het speciaal daartoe opgerichte schoolkoor van de Jan Ligthartschool in 

De Bilt mee aan het schoolkorenfestival, dat jaarlijks georganiseerd wordt door Kunst Centraal. De 

muzikale happening is voor en door schoolkoren uit de regio. Er deden dit jaar zoveel koren mee dat 

er ook een middagprogramma was. In de middag zongen ook 2 andere scholen uit De Bilt. 

SP steunt actieplan peuterspeelzalen
De SP-fractie in de Biltse gemeenteraad steunt de ouders en de peuterleidsters bij hun plan voor een 

nieuw soort peuteropvang. Het college van De Bilt stelt voor om de subsidiekraan dicht te draaien. 

Dat betekent het einde van de peuterspeelzalen. De SP noemt dat een verlies voor de peuters, de 

ouders, de leidsters en de Biltse gemeenschap en stelt dat het op termijn geen bezuiniging is. Het 

voorstel wordt donderdag besproken in de raadscommissievergadering.

Palmpasenstokken 
van De Werkplaats

Mevrouw is in haar nopjes met de prachtig versierde palmspasenstok. 

Vrijdag 30 maart - voor Palmpasen - hebben leerlingen van basisschool De 

Werkplaats Palmpasenstokken uitgedeeld op woonzorgcentrum De Brem-

horst. Het is al een heuse traditie geworden; elk jaar komen er rond vijftig 

kinderen met een leerkracht en alle mooi versierde stokken voor de bewo-

ners en ook iedere keer weer zijn de bewoners erg verrast met de tak. 

Niet iedereen weet de symboliek achter de Palmpasenstok nog, ook de kin-

deren werden door sommige bewoners ondervraagd of ze wel wisten wat 

Palmpasen was. Samen kwamen ze daar wel uit. Volgend jaar is De Werk-

plaats weer van harte welkom.  (Joke Ruiter)



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Ledenvergadering Woonspraak
Donderdagavond 12 april, wordt de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van de Biltse Bewonersvereniging 

Woonspraak gehouden. Plaats van samenkomst: gebouw WVT, 

Talinglaan 10, Bilhoven. De jaarvergadering

duurt van 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur.

 

Na de pauze - om 20.30 uur - geeft Kuno Jonker van Woningnet een demon-

stratie en uitleg over de nieuwe website voor woningzoekenden, die in plaats 

van de Woonkrant is gekomen. Deze website maakt het mogelijk doelbewust en 

realistisch uit het woningaanbod te kiezen. Woningen die voor de aanvrager het 

meeste slagingskans geven, worden het eerst getoond. 

Daarnaast worden alternatieven aangegeven. Ook kan de site de eventuele per-

soonlijke huurtoeslag berekenen. Indien nodig kan Woningstichting SSW te al-

len tijde hulp bieden, met name aan hen die niet of minder goed met de compu-

ter kunnen omgaan. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Daarna wordt nagepraat bij een drankje en een hapje. 

Dementie en rechtsbescherming

Op dinsdag 17 april a.s. vindt er een Alzheimer Café

plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in

woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats 

voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere 

belangstellenden. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een 

gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema van deze avond is: ‘dementie en 

rechtsbescherming’ en wordt ingeleid door een spreker van Alzheimer Neder-

land. Er is daarna gelegenheid om met deze medewerker in gesprek te gaan en 

vragen te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffi e klaar. Het programma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en 

even na te praten. 

De toegang is altijd gratis. Voor informatie: Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490. 

De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., De 

Bilthuysen en Steunpunt mantelzorg De Bilt.

Contactgroep voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor een ander? En wilt u wel eens in een ontspannen sfeer 

praten en ervaringen uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie 

zitten? Dan is deze ontmoetingsbijeenkomst misschien wat voor u. Herkenning 

en erkenning van elkaars situatie kan zowel voor u als voor de ander tot steun 

zijn. Maar ook het uitwisselen van nuttige informatie kan voor u belangrijk zijn. 

De contactgroepen worden gehouden in SWO-centrum, de Duiventil, Jasmijn-

straat 6 in De Bilt van 10.00 tot 11.30 uur. De Contactgroep mantelzorgers van 

mensen met dementie op donderdag 12 april en de contactgroep mantelzorgers 

chronische zieken/gehandicapten op woensdag 11 april. De toegang is gratis en 

u hoeft zich niet aan te melden c.q. af te melden.

Voor meer informatie: Willemien Hak of Renee van der Haar, tel. 030 2203490. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Lezing bij Het Postmerk
Op het programma van de ledenavond van Het Postmerk op 12 april a.s. staat 

een lezing over het cultureel erfgoed van Frankrijk. Vanuit een fi latelistische 
invalshoek wordt dit onderwerp bekeken. 

Deze avondbijeenkomst wordt gehouden in het H.F. Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4, De Bilt. Ook wordt op deze avond de algemene jaarver-

gadering behandeld met de fi nanciële verantwoording en bestuursverkiezing. 
Zie ook www.postmerk.nl  

Fietsclub neemt 
Noorderparkroute

De Fietsclub bestaat uit fi etsliefhebbers, die op de 1ste en de 3de dinsdag van de 
maand een dagtocht maken in de omgeving van Maartensdijk. Dinsdag 17 april 

wordt er de ‘Noorderparkroute’ gereden. Er wordt een tussenstop gemaakt bij 

het Streekmuseum ‘VredeGoed’ in Tienhoven/Oud Maarsseveen. 

Start om 9.45 uur met een kopje koffi e/thee in restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate waarna om 10.00 uur de tocht gaat beginnen. Voor meer informatie, 

aanmeldingen en het volledige programma: SWO Maartensdijk 0346-214161.

Weersverwachting met een snelheid van 58,2 terrafl op

NOU WORDT IE MOOI ZEG!!
Hebben ze bij het KNMI een gloednieuwe computer met een werkgeheugen 
van 9,5 terrabyte. Die voorspelt dat het gaat vriezen en dan gebeurt het nog 
ook. Daar reken je natuurlijk niet op. Er zijn in de regio heel wat tuinen met 
bevriezingsverschijnselen (bruine plekken) gesignaleerd.

Wij waarschuwen het KNMI om dit nooit meer te doen en, zoals het 
hoort, een foute voorspelling te doen. En als pleister op de wonde een 

warme aanbieding waar de tuin weer héél mooi van wordt:

Alle Rhododendrons

nu met een

vorstelijke 

korting van25%
Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Aanbieding geldig t/m 17 april a.s.

Animo is een brede welzijnsorganisai e in de gemeente De Bilt. Animo beheert het jeugd- en 
jongerenwerk, een Servicecentrum en de Combinai efunci onarissen. Daarnaast pari cipeert 
Animo in tal van andere samenwerkingsverbanden binnen de zes kernen van de Bilt.

De Si chi ng Welzijn Ouderen (SWO) stelt zich tot doel het welzijn en de zelfstandigheid van 
ouderen te ondersteunen en te bevorderen. Dit doet zij door het organiseren, coördineren, 
si muleren en inii ëren van welzijnsdiensten en -aci viteiten met, voor en door ouderen in de 
gemeente De Bilt. De si chi ng is gevesi gd in de kernen De Bilt en Maartensdijk.

Beide organisai es zoeken gezamenlijk per direct een ervaren fi nancieel administrateur 
voor 20 uur per week voor de periode van een jaar.

Taken
• Het inboeken van inkomsten en uitgaven in een geautomai seerd systeem
• Voorinvoer voor grootboek i.s.m. administrai ekantoor
• Verzorgen van kwartaaloverzichten ( i.s.m. administrai ekantoor)
• Voorbereiding voor begroi ngen
• Voorbereiden betalingen
• Invoeren mutai es salarisadministrai e
• Archiveren fi nanciële stukken
• Toezicht op i jdig factureren
• Toezicht op correct kasbeheer

Vereisten
Een accurate en inii ai efrijke collega met hart voor fi nanciën. De funci e eisen zijn:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau,
• Aantoonbare kennis van, en ervaring met, fi nancieel administrai eve processen en 

werkzaamheden,
• Kennis van fi nanciële applicai es en automai sering (bij voorkeur kennis van CASH), als 

ook van Excel en Word,

• Collegiale instelling.

De medewerker valt hiërarchisch onder de beide directeuren en heet  uit de aard van de 
werkzaamheden veel contact met de penningmeester van de beide besturen. Het salaris is 
conform CAO-Welzijn.

Reaci e
U kunt uw sollicitai ebrief vóór 23 april richten aan: Mevrouw D. Haven, Interim-directeur 
SWO, Jasmijnstraat 6, 3732 de Bilt of per mail aan: info@swodebilt.nl. 
Informai e over de funci e kunt u krijgen bij mevr. D. Haven (tel 030-2203490; van ma-do, 
in de ochtenden) of bij dhr. J. Vork of dhr. E. Grevink (tel. 030-2201702). Gesprekken vinden 
plaats op donderdag 26 april.

                
 
Animo is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente De Bilt. Animo beheert het jeugd‐ en 
jongerenwerk, een Servicecentrum en de Combinatiefunctionarissen. Daarnaast participeert Animo 
in tal van andere samenwerkingsverbanden binnen de zes kernen van de Bilt. 

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) stelt zich tot doel het welzijn en de zelfstandigheid van ouderen 
te ondersteunen en te bevorderen. Dit doet zij door het organiseren, coördineren, stimuleren en 
initiëren van welzijnsdiensten en ‐activiteiten met, voor en door ouderen in de gemeente De Bilt. De 
stichting is gevestigd in de kernen De Bilt en Maartensdijk. 
 

Beide organisaties zoeken gezamenlijk per direct een ervaren financieel administrateur  
voor 20 uur per week voor de periode van een jaar. 

 
Taken 
 
• Het inboeken van inkomsten en uitgaven in een geautomatiseerd systeem 
• Voorinvoer voor grootboek i.s.m. administratiekantoor 
• Verzorgen van kwartaaloverzichten ( i.s.m. administratiekantoor) 
• Voorbereiding voor begrotingen 
• Voorbereiden betalingen 
• Invoeren mutaties salarisadministratie 
• Archiveren financiële stukken 
• Toezicht op tijdig factureren 
• Toezicht op correct kasbeheer 
 
Vereisten 
Een accurate en initiatiefrijke collega met hart voor financiën. De functie eisen zijn: 
• Minimaal MBO werk‐ en denkniveau, 
• Aantoonbare kennis van, en ervaring met, financieel administratieve processen en 

werkzaamheden, 
• Kennis van financiële applicaties en automatisering (bij voorkeur kennis van CASH), als ook van 

Excel en Word, 
• Collegiale instelling. 
 
De medewerker valt hiërarchisch onder de beide directeuren en heeft uit de aard van de 
werkzaamheden veel contact met de penningmeester van de beide besturen. Het salaris is conform 
CAO‐Welzijn. 
 
Reactie 
U kunt uw sollicitatiebrief vóór 23 april richten aan: Mevrouw D. Haven, Interim‐directeur SWO, 
Jasmijnstraat 6, 3732 de Bilt of per mail aan: info@swodebilt.nl. Informatie over de functie kunt u 
krijgen bij mevr. D. Haven (tel 030‐2203490; van ma‐do, in de ochtenden) of bij dhr .J. Vork of dhr. 
E.Grevink (tel. 030‐2201702). Gesprekken vinden plaats op donderdag 26 april. 
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Op dit moment studeert Xavier bij 

de bekende pianist Georg Friedrich 

Schenck, waarvoor hij twee keer per 

maand naar Düsseldorf reist. Als hij 

klaar is met zijn studie, wil hij een an-

dere studie gaan doen: ‘Geneeskunde. 

Ik wil psychiater worden, omdat het 

denkproces me enorm interesseert. Ik 

zal zeker ook piano blijven spelen, 

maar het is handig om er een tweede 

beroep naast te hebben.’ Emmy Ver-

hey heeft een indrukwekkende carri-

ère achter de rug en treedt nog veel 

op in binnen- en buitenland. Zij heeft 

ook les gegeven aan het conservatori-

um van Utrecht. Op 20 mei 2012 viert 

ze haar vijftigjarig jubileum met een 

jubileumconcert in de Nieuwe Kerk 

in Den Haag.

De Waal

Beide musici leerden elkaar kennen 

tijdens een festival. ‘Xavier was deel-

nemer, ik was daar als docent van een 

masterclass’, herinnert Emmy zich. 

‘Je hebt daar ook zogeheten partici-

pants concerts. Een paar geselecteer-

de studenten vormen dan een ensem-

ble met een docent’, neemt Xavier het 

over. ‘Emmy en ik deden mee aan de 

uitvoering van het eerste deel van een 

kwintet van Brahms. Na aloop zei 
Emmy “Bravo” tegen me, dat vond ik 

erg leuk. Laat ik deze kans benutten 

om nog eens met haar samen te spe-

len, dacht ik.’ Zo gezegd zo gedaan. 

Hij kreeg uitnodigingen om met nog 

een andere musicus samen op te tre-

den en vroeg Emmy, en Emmy vroeg 

Xavier voor concertaanbiedingen die 

zij kreeg. Een andere link die de beide 

musici met elkaar hebben, is Rian de 

Waal, die net als Xavier in Bilthoven 

opgroeide. Deze bekende pianist was 

tot zijn dood in mei 2011 Xaviers pi-

anodocent aan het conservatorium in 

Den Haag. Emmy speelde veel met 

De Waal samen. ‘Een jaar of acht 

geleden kwam het contact tussen ons 

tot stand’, vertelt ze. ‘Hij was een on-

geloolijk prettig mens. Xavier had 
grote bewondering voor zijn leraar. 

‘Tot kort voor zijn dood heeft hij nog 

veel tijd gemaakt om les te geven. 

Drie dagen voor zijn overlijden heb 

ik hem nog gezien. Ik vond hem heel 

bijzonder.’ 

Humor

Dat hun samenwerking zo goed be-

valt, verklaart Emmy aldus: ‘Muzika-

liteit staat bij mij op de eerste plaats, 

maar we hebben ook een soort klik 

wat ons gevoel voor humor betreft. 

We zijn allebei geen doetjes of zachte 

eitjes en houden van grappen en grol-

len. Zo ga ik ook met mijn leerlingen 

en collega’s om. Het heeft allemaal 

te maken met hoe je op het podium 

staat of zit.’ Xavier ziet het als een 

enorme eer om met Emmy samen te 

spelen. ‘Zij is een van de beste violis-

ten ter wereld en heeft met het beste 

orkest ter wereld gespeeld, het Con-

certgebouworkest. Maar het belang-

rijkst vind ik de muzikale klik.’ Het 

programma in de Opstandingskerk is 

samengesteld door Xavier. Het wordt 

een afwisseling van samenspel en so-

lospel met een selectie van de mooi-

ste stukken voor viool en piano. Het 

omvat van Chopin de Nocturne in c 

en Ballade nr.4 in f, van Beethoven 

de Sonate voor viool en piano nr.10 

in G, van Bach de Chaconne in d en 

van Franck de Sonate voor viool en 

piano in A. 

Het middagconcert begint om 15.00 

uur; het avondconcert om 20.00 uur. 

Meer informatie is te vinden op de 

website www.xavierboot.com (ook 

voor het bestellen van kaarten) en te-

lefonische informatie is verkrijgbaar 

via 06-51991781 of 030-2288017. 

Het adres van de Opstandingskerk is 

1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven.

Xavier Boot en Emmy Verhey delen 
muzikaliteit en gevoel voor humor

door Lilian van Dijk

De tweeëntwintigjarige Bilthovense pianist Xavier Boot zit in het laatste jaar van het conservatorium 

van Den Haag. Op 14 april geeft hij samen met de bekende violiste Emmy Verhey, begin zestig,

’s middags en ’s avonds een duorecital in de Opstandingskerk in Bilthoven.

Bij Xavier Boot en Emmy Verhey speelt het leeftijdsverschil geen rol, omdat ze 

op veel andere gebieden een klik met elkaar hebben.

Het idee voor de tentoonstelling is 

ontstaan tijdens de tentoonstelling 

van 2010. Op deze tentoonstelling, 

gewijd aan De Bilt en Bilthoven na 

de Tweede Wereldoorlog, had de His-

torische Kring een groot paneel met 

gebouwen die sinds 1945 waren af-

gebroken. Omdat daar veel reacties 

op kwamen, leek het de Evenemen-

tencommissie een leuk idee om oude 

situaties te gaan vergelijken met de 

huidige stand van zaken.

Ansichtkaart

Op een ansichtkaart van de Hessen-

weg uit het begin van de 20e eeuw 

zien we een smalle weg met aan 

weerszijden bomen en struiken. De 

woningen zijn alleen via een brugge-

tje bereikbaar. Vandaag de dag is de 

Hessenweg een belangrijke winkel-

straat en zijn de bosjes en het meren-

deel van de bomen verdwenen. 

Behalve naar foto’s kunt u in de Vij-

verzaal ook kijken naar de bekende 

VVV ilm uit de jaren dertig. Hierin 
bekijkt een ictief echtpaar, dat pas uit 

Indië is teruggekeerd, de mogelijkhe-

den om zich in De Bilt of Bilthoven 

te vestigen. Ook de reconstructie van 

de Hessenweg in de jaren 1961-1962 

is te volgen. Van het rooien van de bo-

men tot de feestelijkheden ter ere van 

de heropening.

Opening

De opening van de tentoonstelling 

is zaterdag 14 april om 12.00 uur. 

De aftrap zal gegeven worden door 

een twintigjarige inwoonster van De 

Bilt, die net als de Historische Kring 

D’Oude School, geboren is in maart 

1992. De toegang is gratis. Het adres 

is Vereniging voor Samenlevingsop-

bouw WVT Talinglaan 10 te Biltho-

ven. De openingstijden zijn zaterdag 

van 12.00 tot 17.00 uur en zondag 

van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang 

is gratis

(Ellen Drees)

Tentoonstelling 
Historische Kring D’Oude School 

Op zaterdag 14 en zondag 15 april 2012 viert de Historische Kring D’Oude School in het gebouw

van WVT aan de Talinglaan 10 te Bilthoven haar twintigjarig bestaan met de tentoonstelling 

‘De Bilt Toen en Nu’. Aan de hand van oude foto’s met daarnaast de huidige situatie wil de 

Historische Kring de bezoekers laten zien hoe De Bilt en Bilthoven de laatste honderd jaar zijn 

veranderd. Of hoe sommige dingen juist niet zijn veranderd.

Oude Hessenweg

Nieuwe Hessenweg

Fiets- en bustocht 
naar Coesfeld

De stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld zet zich in voor meer 

contacten tussen burgers van De Bilt en Coesfeld. Dit in het 

kader van de Europese gedachte. Het bestuur van deze stichting 

organiseert elk jaar een aantal ontmoetingen voor de inwoners 

van beide gemeenten. Men komt bij elkaar voor activiteiten als 

sport, kunst, cultuur en onderwijs. Zo wil de stichting Jumelage 

De Bilt-Coesfeld een bijdrage leveren aan het bevorderen van 

meer onderling begrip en waardering bij de inwoners van beide 

gemeenten voor elkaars cultuur en leefwereld.

In 2012 organiseert het jumelagecomité De Bilt-Coesfeld, uiteraard in nau-

we samenwerking met het comité in Coesfeld, weer twee ietstochten en 
een bustocht waarvoor men zich nu kan inschrijven. Aan beide ietstochten 
kunnen maximaal 15 personen meedoen.

16 juni

De Fietstocht in Coesfeld vindt plaats op zaterdag 16 juni. Deelnemers 

uit De Bilt gaan op eigen gelegenheid naar Coesfeld. Om 10.00 uur is 

er een ontvangst in het centrum van Coesfeld en wordt er geietst naar  
de Seesings Mühle voor ontvangst en ontbijt. Daarna is er een ietstocht ma-

ken met enkele tussenstops. Na de ietstocht wordt er gezamenlijk gekookt 
en gegeten.

Bustocht

De Bustocht naar Coesfeld vindt plaats op zaterdag 23 juni. Met de bus 

wordt vertrokken vanaf Jagtlust, waarna er een gezamenlijk ontbijt bij bak-

kerij Ebbing in het meubelhuis Boer is. Daarna is er een bezichtiging van 

Schloss Nordkirchen dat ook wel het Westfaalse Versailles wordt genoemd. 

De afsluiting van deze dag is in het restaurant van het kasteel.

September

De Fietstocht in De Bilt van 35 km vindt plaats op zaterdag 15 september. 

Ontvangst om 10.00 uur met kofie/thee plus bij tennisvereniging Toss. Er 
is een bezoek aan het tweewielermuseum in Maartensdijk, het boerderijmu-

seum in Tienhoven en het vliegveld Hilversum.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Joke Nederhof van de Stichting Jumelage De Bilt - 

Coesfeld, bij voorkeur via e-mail: nederhofj@debilt.nl of telefonisch op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op tel. 030 228 91 48.



1ste glasvezel 
informatieavond 
op radio!

Luister maandag 
a.s. gewoon thuis
om 19.00 uur
naar Roulette FM 
via 106.6 FM

Stuur van te voren uw vragen in via:

Twitter: @WisperInternet of @RouletteFM

E-mail: redactie@wisper.nl of studio@roulettefm.nl

Brief:  Roulette FM, Grote Beer 33a, 3721 RM Bilthoven

Vragen 
over glasvezel 
internet? Wij 

hebben de 
antwoorden! 

Of kom langs in de studio (Grote Beer 33a ) en stel daar 

uw vragen. Dit kan tussen 19.00 en 21.00uur.

Hoe snel is 100Mbps en wat kan ik er mee? 
Wanneer is een tweede telefoonnummer handig? 
Kan ik ook websites op mijn televisie zien? 
Moet mijn tuin open?
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Het CDA vindt het erg belangrijk dat 

kinderen mogelijkheden krijgen om 

zich te ontwikkelen. In onze gemeen-

te zijn hiervoor kinderdagverblijven 

en is kinderopvang gerealiseerd.

Bezuinigingen leiden er toe dat er op 

een eficiëntere, effectievere en meer 
geïntegreerde manier samengewerkt 

moet worden. Het CDA juicht het ini-

tiatief van Stichting Peuterpeelzalen 

om deze verder vorm te geven dan 

ook van harte toe. Deze stichting wil 

intensief samenwerken met diverse 

kinderdagverblijven om op deze ma-

nier de kosten te drukken. Dit bete-

kent voor de gemeente de Bilt een 

bezuiniging van € 180.000.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van het CDA is al-

tijd om gezamenlijk met ‘het veld’ 

tot oplossingen te komen. CDA 

fractievoorzitter Pieter van Maa-

ren onderstreept namens zijn fractie 

dan ook het belang van dit initiatief. 

Voorzieningen behouden én kosten-

besparing is de uitkomst. Het CDA 

is dan ook zeer benieuwd naar de 

concrete uitwerking van de planning 

van Stichting Peuterspeelzaal De Bilt 

en de inanciële onderbouwing. ‘Het 
behoud van een gecombineerde Peu-

terspeelzaal en kinderopvang én een 

besparing van gemeentelijke subsidie 

van 180.000 euro zou een heel mooi 

resultaat zijn’, aldus Pieter van Maa-

ren. ‘Bovendien: 25 leidsters en 2 

kantoormedewerkers werken voor de 

Stichting Peuterspeelzalen De Bilt. 

Een belangrijke bron van werkgele-

genheid. Het zou ontzettend jammer 

zijn indien deze gekwaliiceerde men-

sen hun baan kwijt zouden raken en 

werkloos zouden raken. Een extra re-

den om dit voorstel te omarmen’.

CDA pleit voor integratie peuterspeelzalen

Het is van belang dat er in alle kernen van De Bilt goede voorzieningen voor onze jongste inwoners, 

de peuters, zijn. Dit betekent ook, dat het CDA De Bilt-Maartensdijk zich – indien de inanciële 
taakstelling gerealiseerd wordt – inzet voor handhaving van de peuterspeelzalen in de gemeente. Het 

CDA is dan ook blij verrast te horen dat de Stichting Peuterspeelzalen met een voorstel komt om én 

de Peuterspeelzalen te behouden én een bezuiniging van 180.000 euro te realiseren.

De kinderen waren in de ochtend 

bijeengekomen om het Paasfeest te 

vieren en dan met name om de cho-

colade-eieren te gaan zoeken die de 

Paashaas in de tuin had verstopt. Wat 

de kinderen niet wisten was dat de 

Paashaas ook nog persoonlijk langs-

kwam om de kinderen te groeten en 

paaseieren rond te strooien. 

De kinderen vonden het geweldig en 

vulden hun bekertjes tot de rand met 

hun eigen gevonden eitjes. Ook werd 

er onderling gedeeld daar waar de een 

meer had dan de ander. Naast kof-

ie, thee, limonade en koekjes waren 
er ook activiteiten voor de kinderen 

georganiseerd. Zo konden ze hun ei-

gen ei van piepschuim schilderen en 

beplakken en deze werd in een grote 

Paasboom gehangen hetgeen een 

kleurrijk plaatje werd. Ook konden ze 

zich laten schminken als Paashaas. 

Het was een waar Paasfeest op de 

Bosuiltjes waar de kinderen erg van 

hebben genoten en volgend jaar...

wie weet komt de Paashaas weer in 

hoogsteigen persoon want ook hij 

vond het geweldig.

(Nicole Quadakkers)

Paashaas strooit Paaseieren
bij KDV De Bosuiltjes

De zonnestralen kwamen af en toe om de hoek kijken en veraangenaamden het bezoek van de 

kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes op Kinderdagverblijf De Bosuiltjes op 31 maart.

Wel een beetje spannend zo dicht bij de paashaas met die gekke tanden.

Zowel ouders als kinderen gingen, in 
sportieve kleding, fanatiek van start. 
De kleuters liepen een eigen parcours 

via de parkeerlus voor de school. 

De grotere kinderen liepen rondjes 

rondom de school, zo’n 250 meter per 
rondje!

 Na het eerste kwartier werden de eer-

ste volle kaarten gesignaleerd en wa-

ren er glaasjes water nodig om even 

af te koelen. Langs de kant werd er 

hard gejuicht bij ieder behaald rondje. 

Uiteindelijk gaf de toeter het signaal 

dat de paasrun werd beëindigd en dat 
het tijd was voor een gezamenlijke 

paaslunch.

(Mirte van den Berg)

Na een intensieve warming-up werd 

er afgeteld: drie, twee, één...

Van Everdingenschool rent 
Op donderdag 5 april is er op de Van Everdingenschool een feestelijke paas-sponsorloop 

georganiseerd. Alle kinderen, van groot tot klein, hebben zo veel mogelijk rondjes op het parcours 

gelopen om geld te verzamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds en voor nieuw buiten-

speelmateriaal. Doelstelling achter de loop is het bevorderen van gezond gedrag, gezamenlijkheid van 

ouders en kinderen en iets doen voor een ander en voor elkaar.

Stampertjes protesteren
Woensdag 4 april vierden de peuters van peuterspeelzaal de Stampertjes 

paasfeest. Bij binnenkomst hingen er ballonnen aan het plafond en waren de 

tafels gezellig gedekt voor het paasontbijt. Daarna gingen de peuters naar 

buiten voor een speurtocht naar paaseitjes. Als laatste kregen de peuters een 

ballon met een kaartje eraan, die op signaal ‘opgelaten’ mochten worden. 

Met deze actie willen de Stampertjes laten zien dat zij tegen het voorstel 

zijn van de gemeente om de gehele subsidie te stoppen, waardoor de 

peuterspeelzaal de deur zal moeten sluiten.

Vernieling boomhut
Al enige weken is een aantal kinderen in Hollandsche Rading bezig met 

het bouwen van een boomhut bij de paddenpoel achter de Tolakkerweg. Ze 

nemen deze taak zeer serieus en met allerlei materiaal (spanbanden, pallet 
en een heuse trap) bouwen ze aan hun ‘jeugdhonk’. Groot was dan ook hun 

teleurstelling toen ze op zondagochtend 1 april (geen grap!) ontdekten dat 

hun bouwwerk was vernield…

Er is duidelijk moeite gedaan om deze vernieling onherstelbaar te laten zijn. 

De spanbanden werden stuk gesneden en in brand gestoken en de boomhut 

naar beneden gehaald. Te oordelen aan de achtergelaten rotzooi (wietzakjes, 
sigarettenpeuken en etenswaren) was er sprake van een groepje jongeren die, 
wellicht na het uitgaan, nog even het plezier van de jeugd wilde vergallen.

Jammer dat dit zo moet…

Charles Bruns, Hollandsche Rading

Op de foto’s van links naar rechts: Susu, Daniel, Thirza en Indy die de 

vernieling ontdekten.

Eerste beursvloermatch uitgevoerd

Donderdag 5 april was er voor de Jan Ligthartschool (De Bilt) een 

eerste match van Samen voor De Bilt: Café van Miltenburg aan de Oude 

Brandenburgerweg in Bilthoven was een post in de Paasspeurtocht van de 

school: zij verzorgden verstopte eieren en limonade en de school ging voor 

hen kleurplaten kleuren. [HvdB] 



Te koop aangeboden

Verkoop diverse SPULLEN 

t.e.a.b. voor braderie 

of Koninginnedag. Tel.  

06-14296452 Bilthoven

BUREAUSTOEL Ahrend uit 

begin jaren ‘30. Zitting zeer 

beschadigd, reparatie nodig. In 

goede staat circa € 750,-. Nu 

€ 50,- Tel. 035-5771561

Ik wil mijn XBOX verkopen 

voor € 130,- met 7 spellen: 

split second velocity, call of 

duty 3, need for speed under-

cover, banjo kazooie Boutjes 

& moertjes, pure, lego batman, 

call of duty modern warfare 4. 

Je krijgt er ook 2 controllers 

bij en de uitlegboekjes. Het is 

de oudere versie zonder kinect. 

Wilt u deze xbox kopen bel 

dan na 17.00 uur 0346-213204 

(Mark)

Houten traphekje € 20,-. Tel. 

030-2205750

Audio kastje koloniale stijl. 

Afm: 90br, 74h, 50d. € 25,-. 

Tel. 030-2205750

Encyclopedie de Grote 

Oosthoek m. supplement en 

atlas 21delig. € 30,-. Tel. 030-

2205750

Muziekboeken: Hollandse 

meezingers, 80 liedjes en 

teksten, voor gitaar en piano. 

€ 15,-. Tel. 06-16276013

Muziekboeken, Ed& Steve 

serie: 1 boek Hardrock en 

1 boek Grunge (piano, bas, 

drums gitaar). Samen € 20,-. 

Tel. 06-16276013

Anwbgidsje, z.g.a.n. met 

informatie over saunalocaties 

in NL. € 5,-. Tel. 06-16276013 

Nieuw: Moneyclip, grote, zil-

verkleurige, geldclip. Met klein 

goudkleurig outline (naam-

loos) logo. In plastic doosje: 

€ 10,-. Tel. 06-16276013 (na 

18.00 uur)

Lente: voorjaarsboodschap-

pentas in streep pasteltinten. 

(merk: Daniel Hechter), bruine 

hengsels, nw. in verpakking. 

€ 6,-. Tel. 06-16276013 

Henzo album voor vakantie-

foto’s, vrolijke, bedrukte kaft. 

€ 7,50. Tel. 06-16276013 

Laatste cd Amy Winehouse 

- Lioness, Hidden Treasures. 

€ 7,50. Tel. 035-7852090 

Cd Partysquad – Bazen van 

de club. € 5,-. Cd Heather 

Nova, gitaar en zang– South. 

€ 5,-. Tel. 035-7852090 (na 

18.00 uur)

Air Force II 4 wiel skeelers-

clipsluiting (wel doorsmeren) 

+ arm/knie/pols bescherm. mt 

39. € 20,-. Tel. 06-16276013

Feestelijke glittergilet 
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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

(z.g.a.n.) maat M/L zwart. 

€ 7,-. Universele afstandsbe-

diening enorm groot formaat. 

€ 5,-. Tel. 06-16276013

Te koop fietszitje met scherm, 

als nieuw. € 20,-. Tel. 030-

22057501

2-persoonsdekbed, schapen-

wol. € 50,-. Tel. 0346-212607

Mooie bank witleer ruime 

2-zits. € 40,-. Bilthoven 

06-14296452. Kan tegen 

kleine vergoeding worden 

gebracht.

Broodbakmachine, wit, 2 x 

gebruikt. € 19,-. Bilthoven 

06-14296452.

Slaapbank in mooie 

print groen/crème/terra. 

Futtonmatras. € 25,-. Tel. 030-

6567436

Efteling-telefoon van KPN, 

analoge lijn, werkt goed. Kan 

foto ingedaan worden. € 15,-. 

Tel. 030-6567436

Vitrinekast. € 49,- van labora-

torium, maten: h 185xbr 112xd 

37- 40 cm. kleine vochtplek, 2 

delen. Tel. 030-6567436

Gasfornuis, Etna, werkt goed, 

4-pits, oven zelf schoonma-

ken. € 49,-. Tel. 030-6567436

Nieuwe dames bootschoenen, 

bruin leer, maat 38. Van € 89,- 

voor € 49,-. Philips stereomeu-

bel grijs 76x42x36 fm radio, 

platenspeler en cassettedeck. 

€ 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 

85x150 cm. € 15,-. Zandstra 

Noren, mt. 39, zwart leer. 

€ 25,-. Nieuwe digitale 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

Feyenoord klok. € 2,50. Tel. 

0346-211702

Toiletkast met spiegeldeur wit 

hoog 64 cm, 19 cm diep en 40 

cm breed i.z.g.st. € 20,-. Tel. 

0346-211702

Twee dezelfde muurschemer-

lampjes met blauw kapje: 

tafelschemerlamp 45 cm hoog. 

€ 25,-. Tel. 06-57978657

Boerenhanglamp aan plafond 

50 jaar oud. € 25,-. Tel. 06- 

57978657

Mooie wipstoel met leuke 

stip bekleding van Prenatal. 

Bijna nieuw. € 25,-. Tel. 

06-54665050

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

Twee jaargangen  bloemen en 

planten maandblad, 2009 + 

2010 € 2,50,- per stuk. Tel. 

0346-212492

Gratis af te halen: centrifuge 

van AEG. Tel. 0346-210556

Donkerblauw zeer stevig (tie-

ner) bureau. 110x60x75 + 

opzetdeel 52 cm. Grote/kleine/

uitschuifbare planken, 1 lade. 

€ 40,-. Tel: 030-2205673.

Te koop gevraagd

BOERENBOND serviesgied, 

Emaille, keukengerij en KLM 

jeneverhuisjes enz. Tel. 030-

2627348

Fietsen/brommers

T.e.a.b. SPARTAMET met 

handstart in goede staat, 

Bilthoven Tel. 0614296452.

Te Koop een goede Gazelle 

HERENFIETS 5 versnellingen 

€ 125,-. Tel 0617483734

Personeel gevraagd

Lieve OPPAS gezocht voor 

twee leuke meiden van 6 en 

8 jaar aan huis in Groenekan. 

Het gaat om naschoolse 

opvang op de maandag en 

donderdag. Contact: Sandy 

Gadellaa 06-22792851.

Vrijwillige CHAUFFEUR(S), 

u bent woonachtig in 

Maartensdijk of Groenekan. 

Hoge kilometervergoeding!! 

Meer info: www.bethshamar.nl

Wij zijn op zoek naar een 

(leerling)HOVENIER in bezit 

van rijbewijs voor 3 of 4 dagen 

per week. Werkzaamheden: 

het zelfstandig verzorgen van 

tuinen en het ondersteunen 

van het team bij groeiplaats-

verbetering van bomen z.g.n 

‘ploffen’. Interesse? Bel Gert 

Veldhuizen 06-10961851 Ook 

zijn wij op zoek naar een zater-

daghulp.

Leuk meisje gezocht voor de 

ZATERDAG, voor alle werk-

zaamheden, wie meldt zich 

aan? Voor inlichtingen bel 

030-2286279 Kaas & Noten 

Speciaalzaak, Bilthoven

Van de Hoef & Renes, Soest 

zoekt een medewerker techni-

sche dienst. Zie pag. 8

SWO, De Bilt zoekt een erva-

ren financieel administrateur. 

Zie pag. 14.

Diversen

Wist u dat BETTY'S CORNER 

een speciaal 65+ tarief heeft? 

En ook dat met knipkaart 

elke tiende behandeling knip-

pen gratis is? Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Te huur gevraagd: afsluit-

bare STALLINGSRUIMTE/

garage voor auto/motor in 

Maartensdijk eo. Liefst met 

electra. Bel Dirk 0346-769042 

0f 06-20748805.

KAMER te huur. € 325,- incl. 

schoonmaak en gebr. voorz., 

internet, kabel, g/l/w, voor rus-

tig, betrouwbaar persoon. 15 

min. van centr. Utr. en Uithof, 

vlakbij bos, bus, winkels. Tel. 

030-6567436

GEVONDEN: tijdens glu-

ren bij de buren in de oude 

Theresiaschool zilveren bro-

che met glinsterstenen. Tel. 

030-2280858

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets service Centrum  MAARTEN VAN DIJK. 

Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. LENTETIJDMa. Wo. Vr. 

16.00-20.00 Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.

Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties 

dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 

GEBRUIKTE fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-

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

blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

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

06-54967985

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

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

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

ling, stoombad en masker. Deze frisse gezichtsbehandeling is 

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

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Welkom op De Voorjaarsfair 12 mei 2012. Op zaterdag 12 

mei 2012 bent u van harte welkom op de tweede editie van 

De Voorjaarsfair. We kijken met veel plezier terug op vorig 

jaar en we kunnen u nu een nog gevarieerder aanbod bieden 

van standhouders, activiteiten en oude ambachten. De entree is 

gratis. Kijk ook eens op de www.devoorjaarsfair.nl om te zien 

wat er allemaal te doen is. De fair is geopend van 10.00-16.00 

uur. Tot ziens op 12 mei!

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

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

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

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

vorstbestendige planten/heesters zoals Coniferen, Hulst, Taxus, 

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

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

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

den, plaatsen van schuttingen, erfafscheidingen, weghalen van 

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

Cursussen/Trainingen

Reiki master Irma Slijpen geeft een Reiki I cursus van 14 

t/m 21 juni en een Reiki & Wellness week van 21 t/m 28 juni 

in Griekenland. Voor meer informatie 030-2294033 www.reki-

purpervlinder.nl mail: Reiki@reiki-purpervlinder.nl

Nieuwe serie Qigong-lessen in De Bilt. Op 17 april start bij 

Yin in Yang een nieuw blok van 10 qigong-lessen. Qigong 

verbetert de gezondheid en is de basis voor taichi. In dit blok 

oefeningen voor het versterken van de lichaamsenergie cen-

traal. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. De lessen zijn 

op dinsdagavond van 19.45-20.45u. Kosten € 90,00, eerste les 

gratis. Docent is Emile Weesie. Aanmelding en informatie: 

les@yininyang.nl, 0622918560.

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Thema Koninginnedag

Het thema voor Koninginnedag Hollandsche Ra-

ding is bekend. Om 10.00 uur worden de kinderen 

voor de optocht verwacht bij de vlaggenmast op het 

Adri Pieckplein verkleed als Koningin of Koning.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 13 april kunt u weer kla-

verjassen bij SVM. In de kantine van deze sport-

vereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent 

u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 

20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een 

loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.
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In de eerste helft waren beide teams 

aan elkaar gewaagd. Om en om werd 

er gescoord tot de stand 6-6. Toch 

was Tweemaal Zes de betere ploeg. 

Via goed combineren en door het 

opzetten van lange aanvallen werd 

Nieuwerkerk voortdurend in het 

defensief gedrukt. Dat resulteerde 

echter niet in een dik verdiende ruime 

voorsprong. TZ miste hiervoor te 

veel kansen. Kort voor rust wist TZ 

echter toch een voorsprong te nemen 

van 6-8 door twee doelpunten van 

Maarten van Brenk. In de rust werd 

Lucinda van Beerschoten gewisseld 

voor Lianne Meijers. 

Tweemaal Zes ging op dezelfde 

wijze door als in de eerste helft. Veel 

balbezit, een goede rebound en lange 

aanvallen leverde een voorsprong 

op van 11-14. Dat was een magere 

afspiegeling van de veldverhouding. 

Door het missen van veel kansen 

kreeg Nieuwerkerk kort voor het 

einde toch nog kans dichterbij te 

komen. Via een doelpunt in de laatste 

minuut scoorde Nieuwerkerk 13-14 

en dat werd ook de eindstand. Bij 

TZ werd in de laatste minuten Nawal 

Legouit nog vervangen door Tara 

Dijkkamp. Door dit resultaat gaat TZ 

samen met Sporting Trigon aan de 

leiding in de poule. Het tweede team 

van TZ verloor van de reserves van 

Nieuwerkerk met 18-9. Nieuwerkerk 

is in deze poule koploper.

Sterke wedstrijd van Tweemaal Zes
Tweemaal Zes vervolgde de veldcompetitie uit tegen Nieuwerkerk dat met slechts twee punten 

achterstand op de derde plaats stond. Tegen deze ploeg werd in de thuiswedstrijd nipt gewonnen.

Door de overwinning in Driebergen 

nestelden de Maartensdijkers zich 

in de reguliere competitie wel ste-

viger op de tweede plaats. Koploper 

De Meern kwam niet verder dan een 

1-1 gelijkspel uit tegen het Almeerse 

Waterwijk en staat nu nog maar één 

punt voor op de geelblauwe combina-

tie van trainer Wout van Dronkelaar. 

Dit mede door de strafpuntvermin-

dering (evenals FC Driebergen) die 

de KNVB de koploper vorige week 

oplegde.

De Maartensdijkse voetbaltrots moet 

zaterdag 14 april a.s. nu eerst zelf bij 

Waterwijk op bezoek. Vervolgens 

komt zaterdag 21 april a.s. De Meern 

naar Maartensdijk voor de onderlinge 

return-confrontatie tussen de twee 

kampioenskandidaten. [HvdB]

Winst voor SVM
SVM heeft jl. zaterdag met 1-0 in Driebergen van de plaatselijke FC gewonnen. Deze wedstrijd was 

de laatste, geldend voor de tweede periode. Naaste concurrent ’t Vliegdorp won deze uiteindelijk op 

doelsaldo: De ploeg uit Soesterberg vernederde degradatiekandidaat Abcoude in een thuisduel met 10-3. 

Tom Jansen (nr. 9), Erik Röling (links), een FC Driebergenverdediger en 

de plaatselijke goalie (achter Tom Jansen) kijken bij het weglopen van de 

goaltjesdief nog even of de bal wel de doellijn passeert. 

Turnsters SV-Irene
2e bij regioinale 

Eerder dit seizoen werd het team SV Irene 3 in Bunschoten onder leiding 

van Ria van Ingen 3e tijdens de voorronde van de 4-kamp van het rayon 

Eemland voor 6-8 jaar. Zaterdag 31 maart vond in Wilnis de regioinale 
plaats. Op de lange mat, de brug, de balk en op sprong namen Merel, 

Puck, Willemijn, Kim, Merel en Roos het op tegen teams uit onder meer 

Eemnes, Maarssen en Renswoude. Op de mat, balk en op sprong behaalden 

de 6 meisjes gemiddeld goede scores. Op de brug behaalden zij veruit de 

hoogste score van alle deelnemende teams. Alle scores waren tijdens de 

regioinale hoger dan tijdens de rayonvoorronde. Dit resulteerde in een 
knappe 2e plaats. Een zeer goede prestatie waar het team met Ria met veel 

plezier voor heeft geoefend.

(Ed Moret)

Momenteel zijn er meer banen en ta-

fels dan spelers, dus doen de huidige 

jeugdleden een oproep. Ben jij tussen 

de 8 en 16 jaar kom dan op maandag-

avond om 19.00 uur naar De Vierstee 

om te badmintonnen vanaf 19.45 uur 

ben je welkom om te komen tafelten-

nissen. In de maanden april en mei 

wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

Als de ouders willen komen spelen 

kan dit vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur. 

Hoe laat en hoe lang je komt spelen 

kan je vrij kiezen. Vragen? Bel dan 

met Frans 0346 204040 of Wim 0346 

212757. Kijk ook op www.badmin-

tonmaartensdijk.nl of www.mttv-

maartensdijk.biedmeer.nl

Jeugd zoekt medespelers
Op maandagavond is een aantal jeugdspelers actief aan het sporten. Ze zijn aan het badmintonnen 

en tafeltennissen. Onder begeleiding van enthousiaste trainers zijn ze een uur lang bezig met het leren 

van deze sporten. Het leuke van deze combinatie is dat wie lid wordt van de badmintonvereniging  

BC Relex ook mag gaan tafeltennissen bij tafeltennisvereniging MTTV en andersom. 

Na het gelijke spel van vorige week 

wilde het Westbroekse DOS in de eer-

ste thuiswedstrijd de volle winst pak-

ken. Het onderaan staande Midlandia 

uit het nabij gelegen Bunnik bood al-

leen in het begin enige tegenstand van 

betekenis. DOS speelde een regelma-

tige wedstrijd en won met 14-6.

De weersomstandigheden in West-

broek waren nog guur, maar het spel 

van de thuisploeg veel beter dan vo-

rige week. DOS begon scherp aan de 

wedstrijd en benutte de ruimte die 

Midlandia in het begin van de wed-

strijd gaf. Al snel opende DOS de 

score. Aanvallend zocht DOS naar 

de goede mogelijkheden en wist een-

voudig naar een 7-3 ruststand toe te 

spelen.

In de tweede helft waren de doelpun-

ten exact hetzelfde verdeeld. Ook 

deze kende een score van 7-3. Mid-

landia kon het DOS niet echt moeilijk 

maken deze wedstrijd. Het was voor 

coach Serge Valk goed te constateren 

dat het verdedigend goed in elkaar 

stak de tweede helft. Aanstaande za-

terdag komt VIKO uit Vianen al op 

bezoek, dat samen met DOS op de 

3e plaats staat. De uitwedstrijd werd 

met een klein verschil verloren. Bei-

de ploegen kennen elkaar en zijn aan 

elkaar gewaagd. De wedstrijd begint 

om 15.30 uur in Westbroek.

Eenvoudige zege voor DOS

Spannende week Salvodames
Met nog maar drie wedstrijden te gaan ziet het er naar uit dat het eerste da-

mesteam van Salvo de degradatie niet meer kan ontlopen en dat het tweede 

damesteam op weg is naar het kampioenschap. Salvo 1 heeft dinsdag ont-

zettend geknokt voor de punten maar moest toch zijn meerder erkennen in 

het bezoekende SVU uit Amstelveen. Salvo 2 won met 4-0 zijn wedstrijd 

waardoor het kampioenschap lonkt.

Ei  nde aan een traditie
Als het eerste team de paasbrunch gebruikte in café Miltenburg, liep de 

wedstrijd in de middag nooit uit op een nederlaag. Het was daarom een uit-

stekende tactische zet van trainer/coach Gerrit Plomp de eitjes te nuttigen in 

dat café. Zijn vondst werd niet op waarde geschat door de jongens die na de 

winterstop nog geen zege hebben geboekt. Want tegen Legmeervogels (die 

naam lijkt deze paasdagen ook wel een tactische zet van de tegenstander) 

werd het 0-2 na een 0-1 ruststand.

(Luc Hermie)

Beneietconcert voor 
reis naar Nicaragua

De diaconale reis van PKN De Bilt naar Nicaragua komt steeds dichterbij; 

ongeveer drie maanden scheiden van het vertrek. Inmiddels zijn er al diver-

se succesvolle acties geweest om geld in te zamelen om straks in Nicaragua 

o.a. bouwmateriaal te kunnen kopen. 

Zaterdag 21 april 2012 staat er een grote gezellige en muzikale actie op de 

agenda: het beneietconcert voor Nicaragua. Er zullen fantastische artiesten 
optreden: de band Blame it on the drummer, de Jeugdband uit de Dorpskerk 

en singer-songwriter Nicole Bus. Zij heeft de Grote Prijs van Nederland ge-

wonnen, opgetreden in De Wereld Draait Door en Nicaragua bezocht voor 

een singer-songwriter tour.

Jeugddiensten

De band Blame it on the drummer komt uit Utrecht, bestaat uit vier leden 

en alle liedjes schrijven ze zelf. De Jeugdband uit de Dorpskerk verzorgt de 

muzikale begeleiding van de jeugddiensten in de Dorpskerk en verleent ook 

vaak haar medewerking in de jeugddiensten van kerken in de omgeving. 

Twee bandleden zullen zelf ook meegaan naar Nicaragua. In de pauze van 

het beneietconcert zullen consumpties verkocht worden, waarvan de op-

brengst ook ten goede zal komen aan Nicaragua. De EHBO vereniging van 
De Bilt - Bilthoven verleent haar medewerking door EHBO-ers en materiaal 
ter beschikking te stellen. 

Waar?

Het beneietconcert zal gegeven in De Opstandingskerk te Bilthoven,  
1e Brandenburgerweg 34, aanvang concert 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-

baar via nicaraguabeneietconcert@gmail.com
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Vijfenvijftig bontgevlekte koeien dromden uit de stal en dartelden het weiland op, waar rondom achter de slootjes 

al die mensen stonden. De dieren holden, sprongen en dansten op het gras en genoten van de lichte regen. Na een 

stalverblijf vanaf november waren ze als kinderen zo blij. [KP] 

Vrijheid blijheid in optimale vorm 
Een eindeloze stoet geparkeerde auto’s en (dientengevolge) wandelende belangstellenden langs de 

Westbroekse Burgemeester Huydecoperweg en de Kooidijk wees tweede Paasdag de weg naar de 

hoeve van Boer Blaauwendraad op de Kooidijk nr. 9. Zelfs de tijdelijke parkeerweilanden stonden 

vol. ‘Er zijn nu nog veel meer mensen dan de dertienhonderd van vorig jaar’, vertelde de boer in een 

van de kraampjes waar ook lekkers te snoepen viel. Om precies 12.00 uur ging het los. Het massaal 

toegestroomde publiek telt, met de fotocamera in de aanslag, af. Het was geweldig om te zien.

IVN (Vereniging voor Milieu- en 

Natuureducatie) afdeling De Bilt 

e.o. organiseert regelmatig excur-

sies en begeleide wandelingen voor 

een geïnteresseerd publiek uit de ge-

meente. Om het bestand aan actieve 

natuurgidsen op peil te houden wordt 

zo om de drie jaar een natuurgidsen-

opleiding georganiseerd. Tijdens de 

opleiding, die bijna twee jaar duurt, 

leren zij de prachtige natuur kennen 

die onze regio rijk is. Daarnaast le-

ren de deelnemers kritisch te kijken 

naar het milieu-, en groenbeleid van 

de provincie en de gemeente en oe-

fenen zij zich in het organiseren en 

begeleiden van publiekswandelingen, 

natuurexcursies voor de jeugd en het 

ondersteunen van scholen bij lessen 

in en over de natuur. 

Nog even en u zult nog veel plezier 

beleven aan deze nieuwe groep ge-

passioneerde natuurgidsen, als zij op 

hun beurt u de natuur leren kennen!

Rommelmarkt Ben Labre
Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt heeft ook dit jaar weer een grote rom-

melmarkt op 14 april aanstaande tussen 10.00 en 15.00 uur achter de Mi-

chaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt. De opbrengst van het jaarlijks terug-

kerend evenement komt dit jaar ten goede aan een grote opknapbeurt van 

het clubhuis van de groep.

Bruikbare goederen kunnen naar het clubgebouw achter de Michaëlkerk op 

de Kerklaan in De Bilt worden gebracht. Dit kan van 10 tot en met 13 april 

tussen 10.00 en 12.00 uur, 14.00 en 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. 

(Vrijdag 13 niet meer ’s avonds). 

De Scoutinggroep heeft ook dit jaar weer een ophaalservice. Die is voor 

mensen voor wie het moeilijk is zelf even te rijden of voor grote hoe-

veelheden goederen. U kunt daarvoor via telefoonnummer 06-1702 7039 

bellen tussen15.30 en 17.00 uur. De scoutinggroep mag geen computers, 

witgoed en chemicaliën aannemen. Er is ook geen ruimte voor grote meu-

belstukken.

‘Leer mij de natuur kennen!’
Aspirant Natuurgidsen gestart met de opleiding

Dertig deelnemers zijn onlangs van start gegaan met de bijna twee jaar durende opleiding 

tot natuurgids. De opleiding wordt verzorgd door IVN afdeling De Bilt i.s.m. IVN Eemland

en is mede mogelijk door inanciële steun uit het Rabo Stimuleringsfonds. 

Het zijn natuurgidsen in spé op vogelexcursie met een grote bonte specht in het vizier!

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

De Beursvloer weet er steeds in te slagen

saamhorigheid over te dragen

en dit Bilts fenomeen

brengt mensen bijeen

zonder daar geld voor te vragen

Guus Geebel Limerick

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Woe.
11-4

Gebraden beenham met 
mosterdsaus en aardappelsalade

of
Roodbaarsilet

met pasta en romatomaatjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-4
Vrij.
13-4
Woe.
18-4 Gevulde parelhoenbout

of
Gamba's

met spinazie en pasta

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
19-4
Vrij.
20-4

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Molen ‘De Kraai’
komt er aan!

Dinsdagmorgen is begonnen met het plaatsen van de vernieuwde 

kapconstructie op de molen ‘De Kraai’ in Westbroek. Met een enorme kraan 

takelde kraanmachinist Jeroen Lahr de loodzware houten onderdelen naar 

boven. Molenbouwer Jan Wilten bevestigde ze daar samen met zijn helpers 

op de goede plaats. Met wat passen en meten, duwen en trekken lukte dat. 

Jeroen Lahr was ook degene die met zijn kraan enkele jaren geleden de 

resten van de totaal verrotte kap naar beneden takelde. De wieken worden 

in een later stadium weer aan de 

molen bevestigd. Het zal nog wel 

even duren voordat ‘De Kraai’ 

weer in volle glorie te bewonderen 

zal zijn. Eerst moeten bijvoorbeeld 

nog de rietdekkers aan het werk en 

er zijn nog tal van andere zaken die 

moeten worden afgewerkt. Maar 

toch: dat moment komt steeds 

dichterbij! [MN]


