
De kinderen van de basisscholen We-

reldwijs, Jan Lighartschool en het kin-

derdagverblijf de Steenuiltjes leveren 

een feestelijke bijdrage. Daarna ston-

den de gemeente De Bilt (wethouders 

Arie-Jan Ditewig en Bert Kamminga) 

en Woonstichting SSW (directeur 

bestuurder Ad van Zijl) stil bij deze 

mijlpaal in de tent op het bouwterrein 

(naast wijnhandel Verhaar). 

Bouwbedrijf Hegeman BV uit Vrie-

zeveen gaat in de week van 12 maart 

van start met de werkzaamheden. Het 

CEC wordt gebouwd tussen de Plane-

tenbaan en de Melkweg in Bilthoven. 

Het is circa 10.000 m2 groot en zal 

een zevental verschillende gebruikers 

huisvesten waaronder: twee basis-

scholen, een kinderdagverblijf, een 

peuterspeelzaal, de Biltse muziek-

school, het Kunstenhuis De Bilt, het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

en de openbare bibliotheek.

Daarnaast worden nog 19 huurwo-

ningen en een gemeenschappelijke 

ruimte bovenop het CEC gereali-

seerd. SSW is met Groepswonen van 

Ouderen De Bilt in gesprek om van 

de appartementen een woongroep te 

maken. Het CEC zal naar verwach-

ting in oktober 2013 haar deuren ope-

nen voor de gebruikers. [HvdB] 
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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

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 14

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

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

De  plaatselijke politiek, vooral Ge-

meente Belangen Maartensdijk, be-

moeide zich ermee samen met om-

wonenden: het geheel werd – zo vond 

men - veel te hoog en paste echt niet 

in het dorpsbeeld. Gelukkig werd het 

toch gerealiseerd: Maartensdijk is 

mede dankzij dit initiatief van de on-

dernemers en de trekkers Jur Rijksen 

en wethouder Cees Lam leefbaar ge-

bleven. 

Lokaal

Wethouder Arie-Jan Ditewig (Eco-

nomische Zaken) hecht grote waar-

de aan het Maertensplein als lokaal 

winkelcentrum. ‘Het is belangrijk 

dat de kernen zoveel mogelijk hun 

eigen voorzieningen houden als daar 

voldoende economisch draagvlak 

voor is. Dat draagvlak wordt vooral 

bepaald door de gebruikers zelf. De 

mensen die er boodschappen komen 

doen. Het Maertensplein is vooral 

een centrum voor de dagelijkse bood-

schappen. Internet en de voorkeur van 

consumenten voor grotere centra met 

meer aanbod kunnen een rol spelen. 

Als uitvoering van de detailhandels-

nota (vastgesteld in 2010) wil de ge-

meente enkele knelpunten samen met 

de ondernemers oplossen, het gaat 

daarbij om de ruimte voor de super-

markt, verbetering van het parkeren 

en een visie op het centrum voor een 

toekomstbestendig winkelaanbod. 

Wat betreft vergunningen om kramen 

neer te zetten, is het zo dat men vooral 

op zoek is naar kramen die een aan-

vulling of versterking zijn op de win-

kels die er nu zijn. In het algemeen is 

het zo dat iemand die een eenmalige 

markt wil organiseren daarvoor een 

vergunning kan aanvragen’.

Vertrokken

In 15 jaar tijd zijn er toch wel wat on-

dernemers vertrokken maar gelukkig 

zijn daarvoor ook steeds weer nieuwe 

ondernemers voor in de plaats geko-

men. Vertrokken zijn Kopak, Vivo, 

Super de Boer, Van Eijken Optiek, 

het kaaswinkeltje van de heer Treur, 

de Novi, de videotheek, Arie Leijen-

dekkers en Linda en Jan de Rooy met 

hun winkel dierenbenodigdheden, 

Huussen, de Rabobank, Slagerij van 

de Vaart, Slagerij Pieter Terlouw, de 

Lidl en onlangs Bloemisterij Jannet 

Rijksen. Momenteel is er ophef over 

het verdwijnen van het Servicepunt. 

Eerder was er ophef over het beeld dat 

een sieraad voor het plein moest zijn, 

wie moest het betalen en wel of niet 

de blote Koos of toch een ander. Veel 

mensen vinden het huidige kunstwerk 

echt niet meer kunnen. 

Middenstandsvereniging

Veel ondernemers zijn het erover 

eens: de Middenstandsvereniging 

doet goed werk. Toch zijn niet alle on-

dernemers aangesloten en dat blijven 

de anderen jammer vinden. Samen de 

schouders eronder zetten voelt voor 

hen goed en ja, het kost geld, maar dat 

hebben ze er wel voor over.

Veel mensen zijn zeer tevreden met 

het aanbod:genoemd worden als even-

tuele aanvulling een tweede super-

markt, een schoenenzaak, een Hema 

of een Action of een plek om kofie te 
drinken zodat het boodschappen doen 

verandert in echt winkelen.

15 jaar Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Bijna niemand die ik gesproken heb weet nog dat 15 jaar geleden het Maertensplein ontstond.

Ook de foto in de vorige Vierklank zorgde niet voor herkenning. Toch had de ‘wording’ 

van het plein heel wat voeten in de aarde.

Leden van de winkeliersvereniging Maartensdijk op het Maertensplein.

Startsein bouw 
Cultureel en Educatief Centrum

Donderdag 15 maart  werd het oficiële startsein gegeven voor de bouw van het Cultureel Educatief 
Centrum door de onthulling van het bouwbord aan de Planetenbaan in Bilthoven. 

Voor de kinderen van de Jan Ligthartschool, Wereldwijs en de Steenuiltjes 

was er een heuse ballonnenwedstrijd aan verbonden. (foto Henk van de Bunt) 

Samen met Maertensplein- 

ondernemers blikken we terug 

op 15 jaar Maertensplein.

Hehenkamp
HERENMODE
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

25/3 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

25/3 • 9.00u -  
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn

25/3 • 18.30u - Ds. J. Belder, Dordrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/3 • 10.30u - Mw. Wendy Janssens

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

25/3 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

25/3 • 10.30u - Pastor Gerard Weersink

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

25/3 • 9.30 - Ds. G. Roorda 
25/3 • 10.15 - Ds. M.J.C. Blok
25/3 • 16.30 - Ds. C.J. Mewe

Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/3 • 10.00u - Ds. G.H. Abma, Gouda
25/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

25/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
25/3 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

25/3 • 10.00u - Ds. R. Alkema, 
Maartensdijk

R.K. St. Michaelkerk

25/3 • 11.30u - F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

25/3 • 10.00u - Wouter v.d. Fliert

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

25/3 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

25/3 • 10.00u - 
Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

25/3 • 18.30u - Ds. P.J. Teeuw, Papendrecht

Herst. Herv. Kerk

25/3 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

25/3 • 11.00 uur – 
Mevr. ds. Alice v. Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

25/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/3 • 18.30u - Ds. J.B. Kamp, Wageningen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

25/3 • 9.30 uur – Mevr. ds. Alice v. Halsema

St. Maartenskerk

24/3 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
25/3 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

25/3 • 10.00u - Ds. M. Ezinga, Doorn
25/3 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

25/3 • 10.00u - Ds. A.D. Goyert, Nijkerk
25/3 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Regionale jongerenavond

Op de regionale jongerenavond 

voor jongeren van 16 tot 25 jaar 

op 23 maart a.s. in de Ontmoeting, 

Groenekanseweg 66 te Groenekan 

(achter de hervormde kerk) zal de 
voormalig Biltse predikant Leo. W. 
Smelt (Dorpskerk) de aanwezigen 
gidsen langs belangrijke Bijbelge-

deelten die te maken hebben met de 

Heilige Geest. Na deze overweging 
door de predikant zullen er weder-
om activiteiten zijn waarin jonge-

ren elkaar kunnen ontmoeten en 

elkaar kunnen leren kennen. Vanaf 

19.30 uur zijn de deuren open, om 
20.00 uur is de aanvang.

‘De Blearders’ in Dijckstate

De Blaerders zijn een gemengd 
smartlappenkoor uit Blaricum. 

Vrolijk uitgedost zingen zij vooral 
smartlappen en Hollandse levens-

liederen. Met elkaar zingen en spe-

len zij zakdoeken vol met tranen. 
Op vrijdag 23 maart is er een 

heerlijke Hollandse avond in de 

recreatieruimte van Dijckstate aan 

het Maertensplein te Maartensdijk 
v.a. 19.45 uur Zie ook www.swo-

debilt.nl.

Concert in Schutsmantel

Zondag 25 maart vindt om 15.30 
uur in Schutsmantel, Gregorius-

laan 35 te Bilthoven een concert 

plaats, dat in nauwe samenwer-

king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensemble 

Deshima Trio zal een gevarieerd 
klassiek programma brengen. Het 

programma duurt één uur, zon-

der pauze. Toegang is gratis. Meer 
informatie vindt u op www.stich-

tingmuziekinhuis.nl of www.smih.
nl 

Soefibijeenkomst

 

Zondag 25 maart a.s. verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 

Het thema is: aandacht voor elkaar.

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 

geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron van 

spirituele groei.(www.soefi.nl) 

Taizéviering 

Op zondagavond 25 maart er een 
Taizéviering in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49. De meditatieve viering  in 

de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé begint om 19.30 uur. Na de 
viering kan er in de zaal achter de 
kerk koffie of thee worden gedron-

ken en worden nagepraat. 

Fotoclub

Maandag 26 maart heeft de foto-

club Bilthoven een eigen-werk-

avond. De leden tonen fotowerk 

van de afgelopen tijd. Het werk 

wordt besproken en er kunnen vra-

gen aan de maker over het betref-

fende werk gesteld worden. 

De avond begint om 20.00 uur en 

worden gehouden in de Statenka-

mer van het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt  Voor 

verdere inlichtingen zie de website 
www.fotoclubbilthoven.nl

PvdA - overdagbijeenkomst

Op de PvdA-overdagbijeenkomst 

staat opnieuw een actueel onder-

werp op de agenda. Jan Maas leidt 
het thema ‘Innovatie en water’ in. 
Deze PvdA overdag bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 27 maart 

van 9.45 tot 12.00 uur bij fam. 

Koning, Utrechtseweg 363 De Bilt. 
(Paralelweg bereikbaar). Ook is 

er Nieuws uit de Gemeenteraad 
door Jaap Nieuwenhuize, fractielid 
PvdA/Groen Links. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Informatie: 
Tel.: 030 2286903, 030 2282813 of 
030 2201295.

Lezing beeldhouwkunst 

Kunst en Religie organiseert op 

maandag 26 maart een lezing van 
kunsthistoricus Paul Bröker met als 

onderwerp ‘Romaanse en Gothi-

sche beeldhouwkunst in Bourgon-

dië’. De portalen zijn beroemd om 
hun functie en symboliek van de 
voorstellingen. In de Bechsteinzaal 
van de Schutsmantel, Gregorius-

laan 35, Bilthoven. Tijd: 20.00 tot 
22.00 uur Kaarten aan de zaal. Con-

tact 030 2291870, 030 2286968. 

Gezocht voor de Dorpskerk 

Marktdag

Voor de (Biltse) Dorpskerk Markt-
dag in september is men op zoek 
naar 2de hands spullen en - dames-

kleding. De eerste inzamelavond 
is gepland op donderdag 29 maart 

2012 van 19.00 uur tot 20.30 uur 

in Het Baken naast de Dorpskerk 

(Burgemeester de Withstraat ) in 

De Bilt. Voor vragen: Richard 

en Ida van der Meijden (tel. 030 
2211376). Zie ook www.dorps-

kerkdebilt.nl/marktdag 

Dagtocht naar de bollenvelden

De voorjaarsdagtocht van Dijck-

state naar de bollenvelden die 

gepland staat voor de 26e april 

is al bijna volgeboekt: er is nog 

ruimte voor een enkeling; in de bus 

is plaats voor 60 personen. Voor 

inlichtingen: 7 april in Dijckstate 

‘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

Met diepe droefheid delen wij u mee dat door de Heere uit ons midden 
is weggenomen, na een ernstige ziekte, mijn innig geliefde vrouw, 
onze lieve zorgzame moeder, oma en mijn dochter

Elizabeth van Vulpen-van der Vaart
echtgenote van Jan Reijer van Vulpen

in de leeftijd van 62 jaar.

 Bilthoven: J.R. van Vulpen
 Marknesse: Albert van Vulpen
  Teuni van Vulpen-van Ettekoven
  Beate, Jurrian, Joachim

 Groenekan: Linda van Asselt-van Vulpen
  Teunis van Asselt
  Teunis, Lisette, Jan, Gert, Hans

 De Bilt: Johan van Vulpen
  Lisette van Vulpen-Heikoop
 Utrecht: Erik van Vulpen
 Maarssen: L. van der Vaart-Kroon

14 maart 2012

Paltzerweg 83
3722 JC  Bilthoven

De begrafenis heeft dinsdag 20 maart plaatsgevonden op 

de Hervormde Begraafplaats aan de Groenekanseweg te Groenekan.
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tussen 10.00 en 12.00 uur. Aan-

melden kan in het restaurant van 

Dijckstate of tel. 0346 217323 / 06 

53853557.

Eerste toertocht BMV

De BMV (Biltse Motorrijders Ver-
eniging) organiseert op zondag 25 
maart a.s. de openingsrit van 2012. 

Het is een korte eerste tocht om 

er weer in te komen met hopelijk 

een zonnetje en aangename tem-

peratuur. Er wordt verzameld om 
11.00 uur bij de Qwibus Hessen-

weg 169 te De Bilt waar de koffie 

klaar staat. De motorrijders ver-

trekken om 11.30 uur (denk aan de 

zomertijd). Er wordt in 2 groepen 

gereden: de groep met sportieve 

motoren en een groep met toermo-

toren, halverwege de tocht is er een 

koffiepauze. Info: Jan Verheul, tel. 
030 2283664.

Collectanten voor ZOA op pad

Van 25 tot en met 31 maart gaat de 

ZOA-collecteweek weer van start.  
Zo’n 18.000 enthousiaste collec-

tanten gaan in het hele land de deu-

ren langs om geld op te halen voor 

ZOA. De opbrengst van deze col-
lecte, vorig jaar bijna een miljoen 

euro, is zeer welkom. Ook dit jaar 
hoopt de organisatie op een grote 

opbrengst, waarmee ze miljoenen 
mensen kan helpen.



In de negentiger jaren zocht het ge-

meentebestuur van Maartensdijk naar 

een geschikte locatie voor een voor-

voorziening voor ouderen. Het win-

kelcentrum Marijkehof voldeed niet 

meer aan de eisen van die tijd en de 

zaak van de Firma Rijksen was toe 

aan een update. Toenmalig wethou-

der Cees Lam en Jur Rijksen hebben 

zich, samen met veel anderen, vervol-

gens ingezet om zowel Dijkstate als 

het Maertensplein met zijn winkels 

en appartementen te realiseren. Met 

een bus werden andere plaatsen en 

winkelcentra bezocht om ideeen op 

te doen. In 1996 werd het eerste deel 

van het Maertensplein opgeleverd, in 

1997 volgde de overkant.

Maertensplein

Jannet Rijksen vertelt: ‘Zo werd het 

mogelijk om zowel een winkelpand te 

krijgen als een grote kas. De verga-

deringen met de andere ondernemers 

werden vaak in onze oude kassen ge-

houden, het was een hectische tijd, 

waar ook mijn broer Jur heel veel tijd 

in heeft gestoken. We zijn nog steeds 

blij met het resultaat. We zien het 

Maertensplein als een boodschappen-

centrum waar alles voor het dagelijk 

leven gekocht kan worden’. Na heel 

veel jaren heel hard werken hebben 

Jannet Rijksen en Trudie Bonestroo 

eind vorig jaar besloten om de zaak 

te verkopen. ‘We wisten dat we het 

niet tot ons pensioen zouden redden 

om zoveel uren te werken. Toen zich 

een goede kans voordeed hebben we 

de kas en grond verkocht. Ik werk nu 

voor een baas in een mooi tuincen-

trum. Heb op de eerste werkdag een 

knop omgezet en werk met plezier’. 

Winkel terug

Wat er met de kas gaat gebeuren is 

nog niet zeker. Wel vertelde de heer 

van Ettikhoven, de nieuwe eigenaar, 

dat hij samen met een projectontwik-

kelaar de mogelijkheden aan het be-

kijken is. ‘We zijn in overleg met de 

gemeente, zeker is in ieder geval dat 

er een winkel terug komt’, vertelde 

hij. [MD]
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GRATIS BEZORGSERVICE

Wijkagent Hans Gies trad op als ce-

remoniemeester. ‘We wilden het af-

scheid op gepaste Biltse wijze doen 

en vonden Bosgebouw Beerschoten 

daarvoor bijzonder geschikt. Het is 

een prachtige locatie met een mooie 

tuin en beelden van Jits Bakker. Bos-

wachter Aalt van den Hoorn ver-

leende zijn volledige medewerking. 

Anneloes wilde zelf een afscheid 

organiseren, maar die kans hebben 

we haar niet gegeven.’ Hans Gies 

noemt Anneloes een goede chef, een 

ijne collega en een mooi mens. ‘Je 
betrokkenheid bij het wijkteam was 

erg groot en ook naar buiten wist je 

op een goede manier het wijkteam te 

vertegenwoordigen.’

Samenwerking

Burgemeester Gerritsen voelt zich een 

van de eerste slachtoffers van de Nati-

onale Politie. ‘Want daarin ligt uitein-

delijk de reden van jouw vertrek. Ik 

verlies een uitstekende wijkchef die 

op voorbeeldige wijze invulling heeft 

gegeven aan de relatie die de politie 

moet hebben met de gemeente en de 

regio. Ik zal onze contacten ontzet-

tend gaan missen. Ik ben jaloers op 

degenen die nu weer met jou mogen 

gaan samenwerken, want daar heb jij 

een allesbepalende invloed bij. De 

politie De Bilt is iets wat ik koester. 

De basis voor de samenwerking tus-

sen de gemeente en de politie die jij 

en je voorganger Fred Favier hebben 

gelegd vind ik heel goed.’ 

Chapeaupenning

‘Ik heb iets meegebracht namens het 

gemeentebestuur. Dat is je zeer dank-

baar voor de manier waarop jij je werk 

hebt neergezet en voor de wijze waar-

op je soms met humor en met heel veel 

enthousiasme invulling hebt gegeven 

aan het naar beneden brengen van de 

criminaliteitscijfers. Het gemeente-

bestuur respecteert dat enorm en ziet 

een uitstekende politievrouw met leed-

wezen vertrekken.’ De burgemees-

ter wenst Anneloes Eghuizen in haar 

nieuwe functie het allerbeste en hij 

verwacht haar als hoofdinspecteur of 

commissaris wel weer op het toneel te 

zien verschijnen. Als blijk van waar-

dering overhandigt de burgemeester 

haar de Chapeaupenning van de ge-

meente De Bilt. Op de achterkant staat 

een inscriptie met de tekst: Anneloes 

Eghuizen, politie op haar best

Cadeaus

Henk Bezema, hoofd Algemene Po-

litiedienst district Binnensticht heeft 

als cadeau een pak Julknäckebröd 

meegenomen. ‘Dat is Zweeds kerst-

knäckebröd, waar een verhaal bij 

hoort over een reis naar Zweden.’ 

Bezema bezocht daar met een aantal 

wijkchefs de politie in Stockholm. 

‘We waren blij verrast dat Anneloes 

Zweeds sprak omdat ze au pair in 

Zweden was geweest en nu allerlei 

dingen kon regelen.’ Over haar werk 

in De Bilt zegt hij: ‘Je hebt een team 

neergezet met hele mooie resultaten 

in een goede sfeer. Je gaat nu naar de 

afdeling Zeden in Utrecht. Dat is een 

leuke club maar niet voor te lang.’ 

Collega Wiebe de Weerd heeft Annel-

oes tijdens haar zwangerschapsverlof 

zes maanden vervangen. Hij gaat in 

op de voortreffelijke samenwerking 

tussen de politie van Zeist en De Bilt. 

‘Daar heeft Anneloes heel erg toe bij-

gedragen.’ Voor een gezamenlijk ca-

deau is gekozen voor een beeldje van 

kunstenaar Jits Bakker. Hans Gies: 

‘Samen met hem hebben we naar iets 

gezocht dat bij je past.’ Jits Bakker 

vindt het een eer Anneloes het beeldje 

en een boek van hemzelf persoonlijk 

te mogen overhandigen. 

Echt verrast

‘Jullie hebben me echt verrast en ik 

ben compleet overdonderd’, zegt An-

neloes Eghuizen na alle mooie woor-

den. ‘De Bilt is een geweldig mooi 

team in een ontzettend mooi gebied.’ 

Ze zegt genoten te hebben van de 

energie en de wil om te gaan voor de 

veiligheid in De Bilt. ‘Om zoveel mo-

gelijk boeven te vangen, maar daarbij 

ook oog te hebben voor elkaar. Dat 

zit gewoon in het team en ik vind het 

geweldig dat ik daar drie jaar deel van 

heb uitgemaakt. Het blijven voor mij 

drie topjaren waarvan ik heb enorm 

heb genoten. Dank voor de geweldige 

tijd en de successen die we hebben 

behaald. Het is niet vanzelfsprekend 

om zo’n team te hebben.’ Ze noemt 

de bijzondere samenwerking met de 

gemeente, de brandweer en de politie-

vrijwilligers bij het team. ‘Ik zal jul-

lie missen.’ Anneloes Eghuizen wordt 

opgevolgd door inspecteur Henri van 

Nijhuis. Van Nijhuis was chef van het 

wijkteam Wijk bij Duurstede.

Verrassingsafscheid en chapeaupenning 
voor Anneloes Eghuizen

door Guus Geebel

Begeleid door een motorescorte van de politie kwam wijkteamchef Anneloes Eghuizen 

donderdag 15 maart aan bij Bosgebouw Beerschoten in De Bilt. Tot haar verbazing trof zij 

daar een zaal vol met mensen waarmee zij de afgelopen jaren nauw heeft samengewerkt. 

Anneloes Eghuizen verlaat na drie jaar het wijkteam De Bilt en de medewerkers hadden 

in het diepste geheim een afscheidsfeest voor haar georganiseerd.

Henri van Nijhuis de nieuwe 

wijkteamchef van De Bilt.

15 jaar Maertensplein: Bloemisterij Rijksen

Veertig jaar lang heeft Jannet Rijksen nooit haar dorp uit hoeven gaan om te gaan werken. 

Vanaf haar 16de jaar is zij bezig in het bloemenvak. Begonnen met de administratie maar al 

gauw overgestapt naar het echte bloemenvak. Nu heeft ze werk gevonden buiten Maartensdijk.

NLDoet-vrijwilligers 
klussen voor De Wiltzangk

Bij Herstelcentrum de Wiltzangk in Bilthoven maken Gerda Hovenier en 

haar vrijwilligersteam zich op zaterdag 17 maart om half tien op voor een 

klusdag die zal bestaan uit het opknappen van een recreatiegebouw voor 

bewoners en tuinwerkzaamheden. ‘Vandaag doen een stuk of tien vrijwil-

ligers mee’, vermeldt de organisatrice trots. ‘Albert Heijn, PLUS en Mul-

timate sponsoren ons voor de catering en met korting op het klusmateriaal. 

Via internet hebben we een nieuw keukenblok gevonden; dat is gisteren al 

geplaatst’ Een van die vrijwilligers is de elfjarige Amber. Zij gaat een an-

dere klus doen: nagels lakken van de bewoonsters van het herstelcentrum. 

‘Ik heb vorig jaar ook meegeholpen’, vertelt ze. ‘Toen heb ik wat anders 

gedaan. Nagels lakken vind ik leuk om te doen. Het is niet moeilijk.’ De 

meeste vrijwilligers zijn personeelsleden van De Wiltzangk, die hun vrije 

zaterdag opofferen voor deze extra klussen in het kader van NLDoet van 

het Oranjefonds. ‘En dat vinden we helemaal niet erg, want het is heel leuk 

om hier te werken’, verzekert een van hen. Als eerste klus gaat een team alle 

muren van het gebouwtje wit schilderen. Mensen sjouwen tafels en meubi-

lair naar buiten, zodat er niet op gemorst kan worden en er genoeg ruimte 

binnen is. Ook de bovenverdieping, waar het secretariaat zich bevindt, 

wordt geschilderd. ‘Maandag komt een bedrijf zeil leggen. Dat krijgen we 

ook tegen een gereduceerde prijs vanwege NLDoet.’ De Wiltzangk biedt 

plaats aan zestien mensen, die een afgebakende periode in het pand aan de 

Mozartlaan 3 kunnen komen herstellen van een ziekte of operatie, een time 

out willen nemen of een tijdelijke plek nodig hebben ter overbrugging van 

plaatsing in een ander huis. [LvD]

Net als vorig jaar gaat het vrijwilligersteam van De Wiltzangk er link 
tegenaan met opknapwerkzaamheden en tuinonderhoud.

Na heel veel jaren heel hard werken hebben Jannet Rijksen en Trudie 

Bonestroo eind vorig jaar besloten om de zaak te verkopen.

Burgemeester Gerritsen overhandigt Anneloes Eghuizen de Chapeaupenning 

van de gemeente De Bilt.



VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 1.75

100
gram 0.99

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 maart
t/m woensdag 28 maart

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes
4 schnitzels
8 hamburgers

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Wijncervelaat

Boerenmetworst

Lente-ui salade
Filet Americain
Hammousse

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

2x 100
gram 2.49

Entrecôte  
naturel of gemarineerd

Nieuw! 
Carpaccioburgers 

Lekkere lente-roerbak
met kip en verse groenten
  

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

100
gram 1.25

500
gram 4.98

VRIJDAG EN ZATERDAG!

100
gram 1.75

VERSGEBRANDE 
CRANBERRYMIX 

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

HALVE GRILLWORST 
EN LEVERWORST

6.-

6.-

6.-
6.-

MAAK KENNIS MET DE TOP 
VAN DE RAUWE HAM! 

ZATERDAG VAN 10.00 UUR TOT 15.00 UUR 

EEN SPECIALE HAMMENPROEVERIJ IN DE TENT 

OP HET PLEIN! 

Vers gewassen Hollandse

Spinazie
zak 300 gram

0,75

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse zak

Pluksla
150 gram

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

•  Varkenshaas
+ GEB. AARDAPPELS _____ 100 GRAM  0,99

•  Mihoen
MET KIP __________ PER PORTIE  4,95

NIEUW AUBERGINE / PESTO / TOMAAT TORENTJES 

ECHT ITALIAANS!!

Mooie

Kiwi’s
500 gram

0,75 0,99

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

Sappige

Navel-Sinaasapppels
_________________________  HÉÉL KILO  1,25

Roerbak groente

Superieur _________  400 GRAM  1,49

Spaghetti
MET SCAMI’S EN RUCOLA _______  100 GRAM  0,99

Spaanse Bergbloemkool

__________________________________  NU 0,99
Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 26 MAART, DINSDAG 27 MAART 

EN WOENSDAG 28 MAARTVan af nu elke 
zaterdag verse Sushi
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Als onderdeel van Gluren bij de 

Buren vond in het gebouw van de 

Werkschuit aan de Beatrixlaan in 

Bilthoven, voor de zesde keer de 

tentoonstelling Kunstkriebels plaats. 

Ruim zeventig cursisten exposeer-

den beeldhouwwerken, keramiek en 

schilderijen. Elk jaar wordt één van 

de kunstwerken uitgekozen om te 

worden opgenomen in de collectie 

van de Kunstuitleen Zeist. Dit jaar 

werd dat het schilderij Vuur van Ri-

chard Smit. De enige wanklank deze 

ochtend was het bericht van de direc-

teur van KunstenHuis De Bilt/Zeist 

dat de gemeente Zeist de subsidie aan 

de Kunstuitleen Zeist met ingang van 

1 september 2012 stop zet. Kunst- en 

cultuurpromotor Frans Poot was on-

der de indruk van het niveau van de 

expositie: ‘Alles riekt naar kwaliteit 

en inspiratie.’ Hij vond dat de inwo-

ners van De Bilt blij mochten zijn 

met de rijkdom aan kunst en cultuur 

in hun gemeente. ‘Laten we ons ge-

lukkig prijzen met dit soort ontwik-

kelingen’, vond het raadslid, doelend 

op Gluren bij de Buren en Kunstkrie-

bels. Voor en na de opening konden 

bezoekers luisteren naar het gevari-

eerde repertoire van de Big Band van 

het KunstenHuis Biltse muziekschool 

onder leiding van Martin de Boer. 

Theresiaschool

De voormalige Theresiaschool in 

Bilthoven Noord is bij een aantal 

kunst- en kunstgerelateerde personen 

in gebruik als werkruimte. Opvallend 

was vooral het werk van de bekende 

en kleurrijke Bilthovense fotografe 

Bea Blauwendraat. Zij is gespeciali-

seerd in portret-, glamour- en bruids-

fotograie en werkt voor bedrijven. In 
2003 werd haar de Kodak Professio-

nal Portrait Award toegekend vanwe-

ge haar innovatieve benadering van 

de portretfotograie. Met de computer 
als schilderspalet maakt zij kunstwer-

ken. Deze fotografe werkt zelfstandig 

en in opdracht, en geeft workshops 

digitale fotograie en beeldbewer-
king aan professionals en amateurs. 

In haar grote studio, ooit het gym-

nastieklokaal, trad het Sjarapova 

Quintet op met easy listening jazz. 
Vooral de eigen composities oogstten 

veel applaus. In de twee grote loka-

len die Margo de Jong gebruikt voor 

haar Kunstschool waren een grote 

hoeveelheid schilderijen en ook wat 

driedimensionaal werk uitgestald. 

Zij geeft les aan kinderen, tieners en 

volwassenen en geeft ook workshops. 

Ook van schilder André Belderbos, 

die de lokalen met haar deelt, was 

fraai werk te zien. Kinderen konden 

knutselen in het lokaal van Stephanie 

Kindercoaching of cupcakes versie-

ren bij Wow, Creatieve Workshops en 

Kinderfeestjes. 

Huize Fuijkschot

Bij Inge Fuijkschot thuis, eveneens 
in Bilthoven Noord, waren diverse 

schilderijen van Inge te bezichti-
gen. De voorzitster van de stichting 

Kunst & Cultuur De Bilt begon ooit 

met aquarelleren, maar werkt nu in 

acrylverf. Dat heeft ook invloed ge-

had op haar kleurgebruik: de pastel-

tinten hebben plaats gemaakt voor 

heldere, vrolijke kleuren. Zij had de 

formatie MJ & Friends uitgenodigd. 

MJ is zangeres Marie José Tiemstra 

uit Den Dolder, die ook de vaste zan-

geres is van The Laudry Big Band uit 
het Gooi. Zij trad deze middag op met 

Bjorn Velthuizen op dobro en gitaar, 

eveneens uit Den Dolder, Dick Pluim 

uit Bilthoven op contrabas en, voor 

deze speciale gelegenheid, gastmuzi-

kant Richard de Jongh uit Huizen op 

tenorsax en gitaar. Zij brachten covers 

uit een breed muziek- en tijdspectrum 

van The Eagles en Crosby, Stills, 
Nash & Young, via Melissa Etheridge 

en Sting tot Norah Jones. Marie José 

beschikt over een vol stemgeluid met 

een hees randje. Normaal zingt ze 

meer jazz, vertelde ze het publiek, 

maar deze middag had ze voor num-

mers gekozen die voor de gemiddelde 

toehoorder wat toegankelijker waren. 

Na aloop kregen de vier bandleden, 
die net als de andere muziekgezel-

schappen deze dag belangeloos optra-

den, een zakje paaseieren.

Gluren bij de Buren – de zaterdag
 

door Lilian van Dijk

D66-gemeenteraadslid Frans Poot gaf op zaterdag 17 maart bij De Werkplaats de aftrap

voor Gluren bij de Buren. Deze kunst- en cultuurmanifestatie duurde het hele weekend.

Op diverse locaties in Bilthoven en De Bilt werd bezoekers een breed scala aan kunst en muziek 

geboden.  Gelukkig bleef het de hele dag droog, zodat een wandel- of ietstocht langs de verschillende 
adressen geen nat pak opleverde.

Ook Wouter en Marjolein van Oostrum (helemaal rechts op de foto) deden 

vrijdag mee met NL Doet. Op hun zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 

Maartensdijk was het lekkker druk. Onder de vrijwilligers ook 4 meiden 

van de Werkplaats die deze activiteit uit hadden gezocht voor hun 

Maatschappelijke Stage. Het kippenhok werd geverfd, een pickniktafel 

geschuurd en een terras gestraat. 

Zwanenzang van orgel 
in Laurenskerk

Voor de allerlaatste keer konden mensen op zondagmiddag 18 maart het 

Maarschalkerweerdorgel in de Laurenskerk aan de Melkweg horen bespe-

len. Drie organisten, Peter van Dijk, Paul Houdijk en Janno Den Engels-

man speelden onder meer nummers van J.C. en J.S. Bach, Richard Wagner, 

Mendelssohn, Brahms, Hol en Moskovski. Houdijk vertolkte ook een eigen 

compositie. Alle zitplaatsen waren bezet, evenals een aantal tafels, waar 

luisteraars waren neergestreken, en er moesten zelfs mensen staan. In de 
pauze konden bezoekers panelen bekijken die in een chronologische vo-

gelvlucht toonden wat in zich in deze kerk zoal heeft afgespeeld. Ook had 

iemand een toepasselijk gedicht toegevoegd, Onze kerk wordt afgebroken, 

van Michel van der Plas. Bezoeker Hans Baarda uit Bilthoven vertelde een 

tikje weemoedig: ‘Ik heb een band met dit orgel. Als kind ben ik wel eens 
een paar keer in de kerk geweest met school, maar later kwam ik alleen voor 

de orgelconcerten.’ Hij legt uit wat hem zo aanspreekt aan dit Maarschalker-

weerdorgel: ‘Ik denk dat het in deze kerk heel dicht bij de luisteraars staat. 
Veel orgels in andere kerken zijn ergens weggestopt en veel onbereikbaar-

der. Hier kun je de organist achter zijn klavieren zien spelen.’ Baarda vindt 

het jammer dat de kerk gesloopt wordt. ‘Daar komt nu dat cultureel centrum 

voor in de plaats. Maar hadden ze dit gebouw niet kunnen hergebruiken? 

Het zou heel geschikt zijn voor muziek- en toneeluitvoeringen. Je zou hier 

van alles kunnen doen.’ Met een zucht zegt hij berustend: ‘Maar dat is een 

gepasseerd station, heb ik begrepen.’ [LvD]

Voor veel mensen was het behalve een afscheid van een markante kerk ook 

een laatste kans om te horen hoe mooi de akoestiek is voor orgelconcerten. 

Gelukkig krijgt het binnenwerk van het orgel een nieuwe plek in de Grote 

Kerk in Oss.

Frans Poot opende vanaf het balkon 

van de Werkschuit tegelijkertijd de 

tentoonstelling Kunstkriebels en de 

manifestatie Gluren bij de Buren.

Alie Kuipers is begonnen in het pand 

waar nu nog het Servicepunt van de 

gemeente is gevestigd. Toen de mo-

gelijkheid zich voordeed om groter te 

gaan, is ze verhuisd naar haar huidige 

locatie. Naast hard werken zet ze zich 

ook in om het plein te promoten.

Tevreden

‘De Primera’,  vertelt Alie Kuipers, ’is 

van origine een Tabaks en Gemaks-

winkel. Dus even een pakje sigaret-

ten of een sigaartje kopen en dan een 

krantje meenemen, of een tijdschrift 

of wat snoep’. De Maartensdijkse 

Primera biedt meer: boeken, kaar-

ten, cadeaukaarten en bijvoorbeeld 

dvd’s. Het valt niet mee om nieuwe 

markten aan te boren, het aantal re-

geltjes waaraan ze zich moet houden 

is groot. Alie wil veel maar lang niet 

alles mag. Ze mag bijvoorbeeld boe-

ken verkopen maar ze mag niet de 

Nationale Boekenbon verkopen. En 

hoewel ze een TNT servicepunt is 

mag ze weer niet kentekens over laten 

schrijven of visaktes verkopen. ‘Dat 

maakt het ondernemen wel een beetje 

lastig. ‘Het is hard werken’, vertelt 

ze verder. ‘We moeten tegenwoordig 

wel drie stappen extra lopen om de 

door de klanten gewenste service te 

kunnen blijven bieden. Maar we doen 

alles om de klant tevreden te houden’.  

 

Maertensplein

Alie Kuipers is tevreden over het 

Maertensplein. ‘We hebben een goed 

stel ondernemers op het plein en al-

lemaal werken we hard om het plein 

blijvend te promoten. Goede samen-

werking is daarbij nodig en blijven 

praten en overleggen een vereiste. 

Dat doen we dan ook. Ik werk met 
plezier, heb veel energie en genoeg 

babbels. Wij zijn 60 uur per week 

open maar ik ben er niet altijd zelf. Ik 
ben naast ondernemer namelijk ook 

nog moeder en dat is het aller belang-

rijkst’, besluit ze. [MD]

15 jaar Maertensplein: Primera 
Alie Kuipers is sinds 13 juli 1998 de trotse en enthousiaste eigenaar van de Primera in 

Maartensdijk. Al snel voelde ze zich helemaal verweven met het dorp. Nu geniet ze van 

het feit dat de jongens die nu de zaak binnen komen om een tijdschrift te kopen, eerder de 

jongetjes waren die de Donald Duck kwamen halen. 

Alie Kuipers is tevreden over het 

Maertensplein. ‘We hebben een goed 

stel ondernemers op het plein en 

allemaal werken we hard om het plein 

blijvend te promoten’.

Paasbrunch
Op 1e Paasdag serveren wij tussen 12.00 - 15.00 uur een
gezellige Paasbrunch met een feestelijk glas Prosecco!

Volwassenen: 1 29,50. 
Kinderen 5 tot 12 jaar: 1 21,50
De Paasbrunch is alleen mogelijk na 
reservering. Neem hiervoor contact 
op met onze reserveringsafdeling:

T 030-2715824
E info@mitland.nl
W www.restaurantvlonders.nl
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Als bijzonder hebben zij ervaren het 

warme welkom van de andere onder-

nemers aan het Maertensplein. ‘Ze 

waren oprecht blij met een stel jonge 

ondernemers’, vertelt Gerjanne Nagel. 

Naast haar eigen werkzaamheden is ze 

ook actief in de winkeliersvereniging. 

‘Het is goed om samen op te trekken’. 

Collectief belang

Gerjanne Nagel is zes dagen per week 

negen uur per dag bezig met de zaak. 

‘Het is leuk en ik heb plezier in mijn 

werk. De contacten met klanten vind 

ik leuk en we doen ons best om aan 

hun wensen tegemoet te komen. We 

proberen zoveel mogelijk sprekende 

merken in onze winkel op te nemen 

zoals; Esprit, Sandwich, YAYA en 

binnenkort Gerry Weber. Marco van 

Ginkel is duidelijk: ‘Wij hebben als 

ondernemers en klanten een collec-

tief belang: wij willen verkopen en de 

klant wil dicht bij huis kopen, in die 

wensen moeten we alles in het werk 

stellen om elkaar te vinden nu en in 

de toekomst’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Nagel Fashion

Sommige ondernemers aan het Maertensplein hebben heel veel jaren ervaring, Gerjanne 

Nagel en Marco van Ginkel hebben net hun 1 jarig bestaan gevierd. Een jaar dat is 

omgevlogen en met succes is afgesloten. De uitverkoop liet slechts een klein overschot zien 

wat tegen sterk gereduceerde prijzen alsnog verkocht werd.
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Mevrouw Drees is vele jaren actief 

voor de Historische Kring De Bilt en 

zij heeft vele artikelen geschreven in 

het blad De Biltse Grift. Zij heeft ge-

schreven over het oude postkantoor, 

Berg en Bosch, de armenzorg in De 

Bilt, de Biltse begraafplaatsen en veel 

meer. Mevrouw Drees heeft meege-

werkt aan meerdere boeken over de 

Bilt. 

De Mathildeprijs is vast verbonden 

met de 14e maart, Mathildedag en 

wordt jaarlijks uitgereikt. De Ma-

thildeprijs wordt uitgereikt onder de 

vlag van de gemeente De Bilt, maar 

het is de stichting Van Ewijck van 

Oostbroek en De Bilt Fonds die al 

jarenlang de vaandeldrager van deze 

prijs is. Het bestuur van deze stichting 

heeft zich jaren achtereen ingespan-

nen bij het organiseren van de prijs-

uitreikingen en (nog belangrijker) bij 

het scouten van gegadigden voor de 

prijs. Gerritsen:  ‘De prijs is er voor 

hen die zich belangeloos en vooral 

ook onopvallend hebben ingezet voor 

onze samenleving. En dat maakt het 

potentiële bereik van de prijs erg 

groot. Dag in, dag uit zijn er in onze 

dorpen duizenden mensen te vinden 

die zich met grote vlijt en even grote 

liefde toeleggen op het verzorgen van 

het andermans welzijn, op het bewa-

ren van wat ons gemeenschappelijk 

dierbaar is, op het begeleiden van jon-

geren, op het verzorgen van ouderen 

met beperkingen. Eigenlijk gezegd: 

op het in stand houden van onze sa-

menleving’. 

900 jaar

Omdat de voorbereidingen voor het 

900-jarig bestaan in volle gang zijn, 

kreeg de Mathildedag ook dit jaar 

een extra feestelijk tintje. De Stich-

ting 900 jaar De Bilt had als speciale 

actie veel Mathildes in de gemeente 

uitgenodigd om naar de uitreiking te 

komen. Zij zongen een speciaal lied. 

Voorzitter Marius van den Bosch van 

Stichting 900 jaar De Bilt gaf een 

inzicht in het programma voor het 

komende jaar. Als muzikale onder-

breking werd er twee keer geluisterd 

naar het duo Eyes on Dreams. Gitarist 

Menno Schaaij is gitaardocent aan de 

Biltse Muziekschool. Zangeres Pas-

cale Kemper is zangdocente aan de 

Pop Music Academy.

Mathildeprijs voor Ellen Drees
door Henk van de Bunt

Op woensdag 14 maart (Mathildedag) reikte burgemeester Arjen Gerritsen de Mathildeprijs 

uit aan mevrouw Ellen Drees in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Dit jaar was het

de 16de maal dat de Mathildeprijs werd uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst werd ook

stilgestaan bij het naderende 900-jarige jubileum van De Bilt.

Op Mathildedag reikte burgemeester Arjen Gerritsen de Mathildeprijs uit aan 

mevrouw Ellen Drees. [foto Reyn Schuurman]

De Stichting 900 jaar De Bilt had als speciale actie veel Mathildes in de 

gemeente uitgenodigd om naar de uitreiking te komen. Zij zongen het 

jubileumlied. [foto Reyn Schuurman] 

Nagel Fashion heeft net het 1-jarig bestaan gevierd.

Opening expositie 
Traverse druk bezocht

Ongeloolijk hoeveel bezoekers alle evenementen op zondag 18 
maart in de gemeente De Bilt trokken. Ondanks Gluren bij de Buren 

was de belangstelling van het publiek voor de opening van de duo-

expositie van Masja Trebukova en Heleen Levano overweldigend. Na 

een welkomstwoord van de voorzitter van de ArtTraverse commissie, 

Rita Maas, speelde het amateurtrio Estampie driestemmig een 

klassieke compositie op alt- tenor- en basblokluit. 

Vervolgens opende oud-PvdA-politicus Harry van den Bergh de expositie. 

Hij vertelde dat hij, net als Heleen Trevano in 1988, al in 1977 in Mos-

kou was geweest en daar in het geheim kennis had gemaakt met mensen 

die vervolgd werden door het communistische regime en pogingen deden 

om de Sovjet Unie uit te komen. Hij verwees naar de verbondenheid tus-

sen de twee kunstenaressen en hoe belangrijk het was dat Heleen Levano 

Masja Trebukova naar Nederland had weten te krijgen. Hij noemde de van 

oorsprong Russische kunstenares een grote aanwinst voor de Nederlandse 

kunstwereld. 

Na aloop van de openingsceremonie kregen de aanwezigen de kans het 
werk van beide kunstenaressen in de traverse van het gemeentehuis te aan-

schouwen. Opvallend aan de sculpturen van Levano is de grote verschei-

denheid. Van grote werken tot minuscule beeldjes en van massaal en log 

tot dun en sierlijk, passend bij het onderwerp dat ze wilde afbeelden. Het 

werk van Trebukova is abstract en noodt tot voelen en beleven. Ieder kan 

het op zijn eigen wijze interpreteren. De expositie duurt tot en met 8 mei en 

is tijdens kantooruren te bezichtigen in de Traverse van het gemeentehuis in 

Bilthoven. Dat is ook mogelijk buiten kantooruren, maar dan in groepsver-

band op afspraak. Zie www.arttraverse.nl. [LvD]

Heleen en Masja vinden het erg leuk om voor het eerst samen te exposeren

Het Thomashuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk poseert statig onder 

de stralende zon. Je zou denken dat hier niets meer te schoffelen en op te 

schonen valt. Maar pas aan de achterzijde van het warme huis vinden we 

het zorgechtpaar Dennis en Nathalie Middelkoop en de bewoners die nog 

worden bijgestaan door ouders. ‘We maken de tuin zomerklaar’, vertellen 

ze, terwijl er grondig wordt gewerkt. ‘Een schuur is al afgebroken maar de 

straat moet nog worden schoongespoten.’ Toch wordt er even rust gehouden 

om vrolijk te poseren voor de vlag van NL Doet. [KP]

Heeft u de smaak te pakken? Kijk op www.vrijwil-

liginactiedebilt.nl of bel met 030-744 05 95 voor nog 

meer mooie vacatures & klussen vrijwilligerswerk.

Vrijwillig in Actie De Bilt bedankt alle 

Biltse vrijwilligers voor hun inzet tijdens 

NL  DOET afgelopen weekend. U heeft 

weer bergen werk verzet, dankzij u was 

NL DOET dit weekend een groot succes! 



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

MODESHOW

DONDERDAG 

19.30 UUR

MAERTENSPLEIN

 

DONDERDAG WINKEL 

OPEN

TOT 22.00 UUR!

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

T.G.V. 15-JARIG JUBILEUM 

VAN ONS MAERTENSPLEIN 

DONDERDAG 22 MAART, VRIJDAG 23 MAART 

EN ZATERDAG 24 MAART 

15% KORTING
M.U.V. GENEESMIDDELEN, LUIERS, BABYVOEDING EN FOTO’S

VRIJDAG 23 MAART IN ONZE WINKEL HAARANALYSE 
DAG VAN PHYTO VAN 14.00-19.30 UUR

 

ZATERDAG 24 MAART IN DE TENT VAN 10.00-15.00

GRATIS MANICURE BEHANDELING EN EVENTUEEL 

NAGELS LAKKEN DOOR MANON VAN ROOIJEN, 

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Vindt u het product niet bij ons in de winkel 
kijk dan op vanrossum.diodrogist.nl

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Gezellig & Zo

ACTIE is geldig op:

zaterdag
24 maart

Dorpsweg  170    ◊    3738 CL    ◊     Maartensdijk    ◊    tel. 0346-211579

in onze winkel aan de 

Dorpsweg en ijdens de 
marktdag van de MMV    

op het Maertensplein!

2 HALEN 
  

1 BETALEN

10%
KORTING  =  

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

CITROEN C5 BERLINE 2.0 16V AUT

ZILV GRIJS MET, LEDER INT, 

CLIMATE C, ER, CV, SB CRUISE 

C, RAD/CD/NAV, XENON, 

PARKEERHULP

€ 8.950,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE 2007 79.000 BEIGE/GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, 

RAD/CD, TREKH, AIRBAGS,  € 9.750, - 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS. SUBLIME 2010 40.000 ORANJE MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.500, - 

PEUGEOT 1007 1.6 16V AUT 2006 36.000 ZWART, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, LMV,  € 7.250, - 

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

CV, SB, TREKH, PARKEERHULP,  € 9.250, - 

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

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

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

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

ER, CV, SB, HALF LEDER, REGENS, ASR, RAD/CD, € 10.350, - 

VOLVO V70 2.4 2006 153.651 D BLAUW MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, LMV

LEDER INT, ST VERW, PDC/A, ES, ASR, TREKHAAK € 13.500, - 

06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Alie Kuipers

Uw gastvrouw tijdens
de jubileumactiviteiten
op het Maertensplein!

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Hele Bak Violen (12 st)    € 5,95
 

Grote tuin Margriet           € 8,50

a.s. Vrijdag zijn de Prijs Winnaars van de loterij 

bekend in onze winkel.

 

a.s. VRIJDAG GROENTEPLANTEN TE KOOP !!
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Om met de auto bij Huize Sandwijck 

te komen was geen eenvoudige op-

gave. De toegangsweg naar het land-

huis is afgezet, dus er zit niets anders 

op dan in de buurt van het KNMI te 

parkeren. Gelukkig zijn Tomas en 

Jan Schröen nog niet begonnen. Ze 

gaan optreden in de gemeenschap-

pelijke ruimte van dit pand, dat door 

een woongroep wordt gehuurd. To-

mas is een van de bewoners; Jan is 

zijn vader en woont in Limburg. Ze 

beginnen met een instrumentale in-

tro, waarna Tomas de band voorstelt: 

Bas van Deurzen op percussie en Ar-

noud van den Heuvel op gitaar. ‘We 

gaan liedjes brengen uit twee mu-

ziekprogramma’s’, deelt Tomas mee. 

Het eerste heet Over Liefde en heeft 

al de ronde gedaan door theaters in 

Limburg en de rest van het land. Het 

nieuwe programma, Op Drift, is bijna 

af en gaat waarschijnlijk in september 

in première. Tomas schrijft zijn re-

pertoire in het Nederlands, vader Jan 

in het Limburgs. Het wordt een heel 

plezierig half uurtje met prachtige, 

gevoelige liedjes. En of die nu in de 

ene of in de andere taal zijn, de bood-

schap komt goed over en als het nodig 

is, geeft Tomas even een snelcursusje 

Limburgs. Grappig is dat vader Jan 

van oorsprong de man van de liedjes 

is en Tomas de man van de hiphop en 

de raps, maar ze hebben elkaar toch 

gevonden in de muziek. Hun optre-

den wordt een ongedwongen mix van 

nummers die al tot volle wasdom zijn 

gekomen en nieuw, nog rauw mate-

riaal, dat misschien nog hier en daar 

moet worden bijgevijld. Tomas maakt 

heel gemakkelijk contact met het pu-

bliek. Ook vader Jan schetst zo nu en 

dan in een paar woorden het verhaal 

achter het nummer dat ze gaan spelen. 

Heel mooi zijn de stukjes driestem-

mige samenzang. Eén cover doen ze 

slechts, van André Manuel. Het op-

treden ademt een huiselijke sfeer: de 

toehoorders zitten op een samenraap-

sel van stoelen, banken en krukjes. 

Achterin de kamer zijn schilderijen 

en tekeningen te bezichtigen van Eva 

van Geenen, die iets speels hebben en 

duidelijk geïnspireerd zijn door pop-

art. Aan de zijmuur hangen foto’s van 

Buffel Meijerink. Sommige zijn fa-

miliekiekjes, maar overstijgen dat ge-

halte door de bijzondere manier waar-

op hij zijn onderwerpen vastlegt: met 

veel karakter en mooie belichting. In 

de gang hangt nog meer werk van 

hem, ook van bekende artiesten als 

Kyteman, Ilse de Lange, leden van de 

band Moke en twee foto’s uit de serie 

Utreg Punk. Die met twee leden van 

The Nixe hangt op dit moment in het 

Centraal Museum Utrecht.

Progressieve rock

Op de Thorbeckelaan 36 zijn de mu-

ren bedekt met schilderijen van Wil 

Vermolen. Zij heeft haar hele leven 

al geschilderd, vertelt ze. ‘En nu ben 

ik cursist van Noor Vos bij De Werk-

schuit. Om alle puntjes op de i te 

zetten en de schildertechniek op een 

moderne manier te benaderen en op 

een andere manier te werken.’ Haar 

keuzes van onderpen variëren van 

stillevens en naakten tot landschap-

pen en stadsgezichten en ze maakt 

veel gebruik van heldere kleuren. Als 

Jelle Tiemstra met zijn optreden be-

gint, staat hij dus met een vrouwelijk 

naakt aan beide kanten en achter zich. 

Deze jongeman componeert muziek 

voor zijn werk. ‘Ik werk voor een 

multimediabedrijf’, vertelt hij zijn 

toehoorders. ‘Ik componeer en pro-

duceer reclamespotjes. Maar ik ben 

ook muzikant. Mijn artiestennaam is 

Falling Into Life.’ Jelle componeert 

en produceert niet alleen zijn eigen 

nummers, maar hij speelt ook alle in-

strumenten in. Live bespeelt hij deze 

middag afwisselend een akoestisch-

elektrische gitaar en twee elektrische 

gitaren. Uit de manier waarop hij 

akoestisch speelt blijkt duidelijk dat 

hij klassiek is opgeleid. Alle andere 

instrumenten komen uit de computer 

en zo kan hij partijen spelen met bege-

leiding van wat hij al heeft ingespeeld 

en opgenomen. Alles klopt tot op de 

nanoseconde. De huiskamer is afge-

laden vol en na elk nummer wordt er 

hard geklapt. En zo maken veel men-

sen kennis met alles wat mogelijk is 

dankzij moderne computertechnieken 

en -programma’s. 

Gluren bij de Buren – de zondag
door Lilian van Dijk

Ook op zondag had Gluren bij de Buren veel te bieden. Deze dag drie locaties in De Bilt maar liefst

en bepaald niet de minste. Op alle adressen was het heel druk, dus een groot succes kan dit evenement 

zeker worden genoemd, absoluut voor herhaling vatbaar in 2013.

De instrumentale progressieve rock composities van Jelle Wierda waren heel 

gevarieerd en boeiend om naar te luisteren.

Tomas en Jan Schröen pakten met hun vrolijke, maar soms ook melancholieke 

nummers vol zelfspot het publiek volledig in.

Landwaart Culinair heeft een groot 

assortiment aan verse producten. 

Aardappels, groente en fruit is volop 

aanwezig, maar ook dagelijks 30 ver-

schillende kant-en-klaar maaltijden, 

toetjes, taartjes en fruitsappen. Maar 

ook heel veel soorten tomaatjes en 

champignons. Daarnaast leveren ze 

koude en warme buffetten volgens de 

wens van de klant. 

Maertensplein

Landwaart Culinair trekt met zijn 

verswinkel veel mensen naar het 

Maertensplein, waarbij ook veel men-

sen van buiten Maartensdijk. Zoon 

Willem werkt sinds 8 jaar volledig 

mee in de zaak. ‘Ik werk met heel 

veel plezier, ben zes dagen per week 

aanwezig en maak aardig wat uren’. 

Hoeveel? ‘Als het leuk is telt het aan-

tal uren niet’, is zijn antwoord. Hij 

vertelt dat Landwaart Culinair uit-

muntend gekweekte producten ver-

koopt van 22 telers die zich verenigd 

hebben in de Dutch Specials. ‘Daar-

naast blijven we op zoek naar nieuwe 

producten om ons constant te kunnen 

onderscheiden. Wim Landwaart ver-

telt nog zat plannen te hebben voor 

zijn zaak en het Maertensplein. [MD]

15 jaar Maertensplein: Landwaart Culinair
Net is het 25 jarig bestaan gevierd, 25 jaar waarin het bedrijf groeide van een groentezaak 

in winkelcentrum de Marijkehof naar Landwaart Culinair op het Maertensplein. In 2009 

heeft hij het huidige pand betrokken: op 500 vierkante meter vloeroppervlak staat de winkel 

en daarnaast is er heel veel plek voor de keuken en de snijafdeling.

Zoon Willem Landwaart werkt sinds 8 jaar volledig mee in de zaak.

Natte feestneus in De Bremhorst
Spike, de labrador van teamleidster Joke Ruiter, is een graag 

geziene gast binnen woon-en zorgcentrum De Bremhorst. 

Het komt geregeld voor dat Spike gezellig met zijn baasje mee 

gaat naar het werk. Iets wat de bewoners altijd erg leuk vinden. 

Niet alleen de bewoners vinden het altijd prettig als Spike er is, zo ook de 

trouwe hulp Aafke Heger van De Bremhorst is ontzettend gek op Spike. 

Mensen vinden het prettig dat huisdieren zijn toegestaan binnen De Brem-

horst. Niet alleen voor de bewoners zelf geeft dit een meerwaarde, ook voor 

het personeel en bezoeker is het erg prettig dat, indien echt nodig, de hond 

of de papagaai mee naar binnen mag. Bewoners mogen overigens zelf ook 

hun trouwe huisdier meenemen als ze in De Bremhorst gaan wonen. 

(Joke Ruiter)

Toen Spike afgelopen week zijn zevende verjaardag vierde, kreeg hij van 

Aafke een heel mooi bot en héél veel knuffels cadeau. 

Medewerkers van de gemeente De Bilt zetten zich jaarlijks vrijwillig in voor 

de Biltse samenleving. Dit jaar gaat de gemeente de samenwerking aan met 

de Stichting De Bilthuysen. Deze stichting ondersteunt mensen op leeftijd 

bij de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden. Rinnebeek biedt 

een thuis aan mensen met (ernstige) dementieverschijnselen. Deze mensen 

hebben behoefte aan intensieve zorg en kunnen zodoende niet buiten de deur 

gaan eten. Daarom werd daar er in het kader van NL Doet vrijdag jl. een 

lunch in het verzorgingshuis aangeboden. Medewerkers van de gemeente 

bakten er heerlijke pannenkoeken. [Henk van de Bunt] 



Jonge dierendag 
op de boerderij

De afgelopen jaren organiseerde ANV Noorder-

park Lammetjesdag, een dag waarop de pasgeboren 

lammetjes bewonderd en geknuffeld konden wor-

den. Echter, de gewijzigde wetgeving rondom de 

Q-koorts maakt dat dit helaas niet meer plaats kan 

vinden. 

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark or-

ganiseert als alternatief dit jaar een lentedag op de 

boerderij, speciaal voor kinderen. Op zaterdag 31 

maart, van 10.30 tot 16.00 uur is men welkom op de 

boerderij aan de Korssesteeg 3 te Westbroek.

Heb je wel eens een kalfje geaaid of een kuiken-

tje in je handen gehouden? Weet je hoe het voelt 

als een kalfje aan je handen likt? Nee?? Ga dan op 

zaterdag samen met je ouders, broer(tje)s, zus(je)s, 

vrienden en vriendinnetjes naar de Jonge Dierendag 

op de boerderij. De boerderij is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 

Tennisclinic voor 

alle Groenekanners
Afgelopen winter is er hard gewerkt op het tennis-

park van TC Voordaan: de gravelbanen zijn vervan-

gen en het park heeft een metamorfose ondergaan. 

Dit was onderdeel van de privatisering, waarbij de 

gemeente het park heeft overgedragen aan TCV. De 

club heeft besloten om aan deze privatisering en het 

30-jarig jubileum een aantal festiviteiten te verbin-

den. 

De eerste activiteit is een Tennisclinic die verzorgd 

wordt door Tennisschool Jeroen van den Heuvel. 

Deze clinic zal plaatsvinden op zondag 25 maart 

van 15.00 tot 17.00 uur en is opengesteld voor alle 

Groenekanners: jong en oud, lid of (nog) geen lid. 

Ook voor een kop koffi e of een borrel is iedereen 
welkom. Aanmelding op marjolein.verhoef@case-

ma.nl met daarop naam, leeftijd en telefoonnummer 

wordt op prijs gesteld.

Sluitingsceremonie Laurenskerk

Iedereen wordt uitgenodigd voor de sluitingsceremonie van 

de Laurenskerk op zondag 25 maart; 49 jaar na de inwijding. 

Dit wordt parochie-breed gedeeld. Die dag is de woord- en 

communieviering in twee delen gesplitst. Begonnen wordt

om 10.00 uur met de woorddienst in de Laurenskerk. 

De kerk wordt in stilte, maar niet ongemerkt, verlaten om vervolgens de viering 

in de Michaëlkerk voort te zetten om ca. 11.30 uur. Aan het eind van de viering, 

om ongeveer 12.00 uur, wordt het glas geheven achter in de kerk op een nieuwe 

en inspirerende toekomst. 

Leden van het organiserend comité: v.l.n.r.: Boukje Andringa, Frank Diepstraten, 

Maria van Gestel, Antoon van Gaans, Jacqueline van Gaans en Theo Andringa. 

[foto Henk van de Bunt]

Ontmoet De Vierklank
A.s. zaterdag tijdens de jubileumactiviteiten op het Maer-

tensplein is ook De Vierklank vertegenwoordigd in de tent. 

De Vierklank bestaat sinds de eerste ontwikkelingen van het 

Maertensplein. Er is volop gelegenheid om oude Vierklankuit-

gaven te bekijken en te praten met de initiator Cor Groenen. 

Ook een aantal verslaggevers staat u daar graag te woord. En 

omdat we graag willen weten hoe ú over De Vierklank denkt, 

is er een kleine enquête.

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 

toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 

u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04
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Verzorgde voeten en mooie nagels?

Nagels knippen
+

French pedicure
+

Voetscrub
+

voetmassage
=

€ 37,50
Voor meer informatie zie 

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

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Voorjaars-actie:



Hij begon als scholier en frisdranken 

bijvuller in een supermarkt. Via een 

kleine winkel in Amersfoort werd hij 

de eigenaar van de eerste Kopak in 

Nederland. Zijn zaak aan de Dorps-

weg was een testwinkel. Deze zaak is 

later overgenomen door zijn broer die 

ook meeverhuisde naar het Maertens-

plein en daar overstapte op de C1000 

formule. Kopak en C1000 waren toen 

van dezelfde eigenaar en een Kopak 

stond voor een zaak met minder vier-

kante meter vloeroppervlak dan een 

C1000.

Ambitie

Stom toevallig kwam Johan de Zeeuw 

weer terecht in Maartensdijk. ‘Ik 

werkte destijds als interim manager 

bij de irma Schuitema. Toen er ie-

mand nodig was in Maartensdijk werd 

ik daar geplaatst. Het ging en voelde 

goed en ik heb de goodwill en inven-

taris overgenomen en werd eigenaar’. 

Een ondernemer moet volgens hem in 

eerste instantie ondernemend zijn. ‘Je 

moet je kansen benutten, goed luiste-

ren naar je klanten is een vereiste, je 

moet motivator zijn voor je personeel 

en je moet ambitieus zijn’. Hij vertelt 

het drukst te zijn met de meest nor-

male dingen: er moet toch altijd weer 

elke dag een bestelling geplaatst wor-

den en de dagelijkse levering is ook 

een feit. Zijn personeel is trouw en is 

in staat om delen van zijn werk over 

te nemen. Als supermarktondernemer 

staat de klant voor hem centraal. 

‘Met de laatste verandering in de op-

stelling van de zaak hebben we extra 

ruimte gecreeerd voor nog meer stel-

lingen. Weer is het ons gelukt om de 

zaak nog optimaler in te richten. De 

suiker staat nu bijvoorbeeld waar wij 

denken dat het hoort te staan en waar 

de klant het zal verwachten. De suiker 

staat bij de kofie en de kofiemelk’.

Maertensplein

Johan de Zeeuw is er zeker van: ‘Het 

is uniek voor het aantal inwoners wat 

we hier aan het Maertensplein bieden. 

Het is een One Stop Shopping Cen-

tre of anders gezegd we hebben hier 

alles onder één dak. Alle dagelijkse 

levensbehoeften kunnen hier gekocht 

worden en er zijn ook nog keuzemo-

gelijkheden. Wij moeten als onderne-

mers samenwerken en elkaar aanvul-

len. Overlappingen kunnen niet altijd 

worden voorkomen en dat hoeft ook 

niet. Als we maar ambitie blijven to-

nen: stilzitten is achteruit gaan’. 

C1000 Johan de Zeeuw
door Marijke Drieenhuizen

Sinds september 2002 is Johan de Zeeuw eigenaar van de C1000 in Maartensdijk. 

Al eerder was hij als ondernemer werkzaam in het dorp: van 1987 tot 1991 was hij de eigenaar 

van de Kopak aan de Dorpsweg. Daar haalde hij een maximum van 6500 artikelen, nu zijn het er 

zeker 25.000. Ter illustratie: toen waren er 2 soorten kofie, nu bestaat het assortiment uit 
200 soorten en heeft hij een internationale straat met producten uit heel veel landen.
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Johan de Zeeuw is er zeker van: ‘Het is uniek voor het aantal inwoners wat 

we hier aan het Maertensplein bieden. Het is een One Stop Shopping Centre’.

Amadeo Novani runt de zaak in 

Maartensdijk. Het valt hem op dat de 

mensen in Maartensdijk heel lang op 

dezelfde iets blijven ietsen. Er wor-
den aan die ouder wordende ietsen 
ook met regelmaat grote reparaties 

uitgevoerd. ‘De ietsen worden hier 
echt versleten, en dan kopen ze steeds 

vaker hier een nieuwe iets. Wij le-

veren een goede service en dat telt’, 

vertelt hij.

Maertensplein

Het viel Amadeo Novani op dat het 

contact leggen met Maartensdijkers 

heel goed en snel verliep. ‘Eigen-

lijk kreeg ik best snel een band met 

de mensen hier, dat bevalt mij zeker 

goed. Veel mensen doen hun bood-

schappen in de winkels om ons heen 

en lopen dan ook nog even bij ons 

binnen om te kijken of iets te vragen’. 

Ze zijn ook gelijk lid geworden van 

de Middenstandsvereniging en doen 

waar mogelijk mee met de te orga-

niseren activiteiten. ‘Ik heb net nog 

prijsjes uitgezocht voor de komende 

Bingo’. [MD]

Bikeshop Maartensdijk
Sinds twee jaar heeft Bikeshop Loosdrecht een vestiging in Maartensdijk. 

De grootste bezigheid is de reparatie van ietsen, daarnaast verkopen ze ook 
steeds vaker nieuwe en gebruikte ietsen.

Tekst bij foto: Amadeo Novani runt Bikeshop Maartensdijk en repareert 

vooral veel Maartensdijkse ietsen. 

Elf leden van Dames Lions Bilthoven, tien leden van Makro Laagraven en vier persoonlijk aangemelde vrijwilligers 

waren jl. zaterdag in het kader van NL Doet in De Schutsmantel te Bilthoven uiterst behulpzaam bij het maken 

van bloemstukjes. De Makro Laagraven-medewerkers hadden ook nog een grote taart meegenomen, zodat het 

bloemschikken met kofie of thee en gebak nog prettiger werd. [Henk van de Bunt]

Alles over glasvezel
bij FC de Bilt op 26 maart 

Glasvezelprovider Wisper en voetbalclub FC De Bilt 

organiseren op 26 maart a.s. een speciale extra informatie 

avond over glasvezel. Er leven bij inwoners van De Bilt en 

Bilthoven nog teveel vragen over dit onderwerp.

‘Waarom zou ik kiezen voor glasvezel? Bij wie moet ik dan bestellen? Moet 

mijn oprijlaan of tuin dan open? Kent glasvezel voor mij persoonlijk wel 

voordelen? Etc, etc.’ Wisper en FC de Bilt willen de tijd nemen om uw vra-

gen te beantwoorden en zullen bovendien een boeiende presentatie houden 

over dit onderwerp in een informele en gezellige sfeer.

Bewoners zijn van harte welkom om 20.00 uur in het clubhuis van FC de 

Bilt. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het adres is: Clubhuis FC de Bilt 

(Sportpark Weltevreden), Weltevreden 1 in De Bilt. De verwachting is dat 

tussen 21.00 uur en 21.30 uur de informatieavond weer wordt afgesloten.

Informatie

Johan Datema van Wisper is van mening dat educatie het belangrijkste is 

rondom glasvezel. ‘Pas als je voldoende geïnformeerd bent, kun je een goede 

keuze maken om wel of niet voor glasvezel te kiezen. En de diversiteit van 

vragen is dusdanig groot, dat persoonlijke aandacht belangrijk is. Op deze 

speciale avond hopen wij de vragen die er nog zijn te kunnen beantwoorden.’  

Enorme belangstelling voor 

expositie in ’t Hoekie 
Op 16, 17 en 18 maart konden belangstellenden de expositie van de teken- 

en schildergroepen die hun werk maken in buurthuis ’t Hoekie bezichtigen. 

Bij de opening op 16 maart was het ongeloolijk druk, er was bijna geen 
doorkomen aan. Terecht, want er hing prachtig en bijzonder werk dat abso-

luut de moeite waard was. Ook interessant was hoe cursisten elk op hun ei-

gen manier met een onderwerp aan de gang gingen, wat onder meer te zien 

was aan een heel gevarieerde serie schilderijen van pauwen. Voordat interim 

directeur John Vork van stichting Animo de tentoonstelling opende, kreeg 

docente Anneke van der Worp van de beginnersgroep een welverdiend bloe-

metje als dank voor haar ijne lessen.  Vonk vertelde dat hij een keer heeft 
meegedaan met de beginnersgroep op de woensdagavond. ‘Ik heb een te-

kening gemaakt, maar ik dacht steeds: dat potlood wil niet wat ik wil. Ik 

heb diepe bewondering voor het doorzettingsvermogen en de betrokkenheid 

onderling van de cursisten.’ Er is met man en macht aan gewerkt om alle pa-

nelen wit te schilderen en de schilderijen en tekeningen een mooie plaats te 

geven. ‘Ik ben trots op Animo dat nu naar buiten laat zien wat deze cursisten 

allemaal kunnen.’ Een andere trotse bezoeker was de van oorsprong Iraakse 

kunstenaar Qassim Alsaedy. ‘Ik heb hier meer dan tien jaar les gegeven. Het 

laatste jaar kreeg ik het te druk met expositieafspraken, maar één keer per 

maand geef ik nog les en advies aan de gevorderdengroep.’ Hij doet dat met 

veel plezier. ‘Ik vind het geweldig om te zien hoe mijn leerlingen zich ont-

wikkelen, hoe ze de mooiste dingen maken.’ Over zijn manier van lesgeven 

vertelt hij: ‘Iedere cursist heeft zijn sterke en zijn zwakke punten. Ik probeer 

hun te laten zien hoe ze hun schilderij of tekening nog beter kunnen maken.’ 

Soms is iemand ontevreden over zijn werk, maar kan er niet de vinger op 

leggen waarom. ‘Ik toon ze wat het probleem is en bied een oplossing.’ 

Qassim stimuleert ook de discussie. ‘Ze leren van het werk zelf, meer dan 

van de theorie. Iedereen vindt het leuk om het te doen en naar het werk van 

anderen te kijken. Ik leer cursisten op een democratische manier kritisch te 

zijn, op hun eigen werk en dat van anderen.’ [LvD]



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 
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• ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • 

trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 
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• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

T R O U W K A A R T E N

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 geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

PROBLEMEN 
MET UW

KUNSTGEBIT?

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert uw 

kwaliteit van leven! 

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd 

praten, eten en lachen! 

*De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug! Deze actie geldt alleen op de Open Dag.

VOORLICHTINGSDAG GRATIS* KLIKGEBIT 

ZATERDAG 31 MAART 11.00-15.00 UUR

KIJK OP WWW.GRATIS-KLIKGEBIT.NL

GRATIS*

KLIKGEBIT

Locatie:

Tweede Brandenburgerweg 1   •   3721 CG Bilthoven 
Tel: 030-2293979   •   info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg
tandartsen

Gemarineerd of naturel

LAMSKOTELETJES

 100 GRAM NU € 1,98

Met een beentje, lekker met bijv. onze 

kaassaus!! Iets aparts

KALFSKOTELETJES

 100 GRAM € 2,45

Met o.a. kipdijfilet, zontomaat, lente uitjes en 

bieslookroomkaas ca. 30 min. i/d oven op 170°C

GEVULDE KIPPENDIJTJES

 100 GRAM  € 1,25

Met o.a. varkenshaas, champignons, 

bospaddestoelensaus

VARKENSHAAS 100 GRAM € 1,75

Van ons bekende rundvlees, mals en mager

RUNDERSTOOFLAPJES

 500 GRAM € 4,98

Met o.a. biefstuk, zeezout, peper, kappertjes, 

Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

DE CARPACCIO BURGERS

 100 GRAM € 1,95

Panklaar RUNDERGEHAKT gekruid en 

gezouten, alléén nog ballen draaien

INDISCHE GEHAKT

 500 GRAM € 4,25

Ca. 20 min. in de oven; met o.a. varkenshaas-

tournedo, champignons, lente ui, crème fraiche 

en kruiden

LENTE SLEETJES 100 GRAM € 1,75

Panklaar; met ham & kaas en kipgehakt, 

smullen maar

KIPBOOMSTAMMETJES

 100 GRAM € 0,99

Met o.a. kippendij, ketjapsaus, courgette, ui, 

taugé, paprika...

JAPANSE KETJAPSCHOTEL

 100 GRAM € 0,99
Heerlijk met rijst, nasi, mihoen, bami

of bijvoorbeeld op een broodje

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 24 maart

VEGETARISCH ETEN??!Ook hiervoor hebben wij diverse producten in 
huis. O.a. de Javaanse schijf, de vegetarische 
schnitzel, de vegetarische groenteburger 
of wat dacht u van een portie vegetarisch saté? 
Deze week, niet alleen voor de vegetariër:
vegetarische spaghetti met een heerlijke 
Italiaanse tomatensaus en Parmezaanse kaas

100 gram 0,99

HOOPJE DOET LEVEN
Zaterdag 24 maart a.s. :
gratis grond testen en extra
demonstraties rozen snoeien
Goede grond brengt leven in uw tuin, laat het daarom a.s. zaterdag gratis 
testen. Neem op 3 plekken in uw tuin wat grond van c.a. 20 cm diep, meng 
dat en laat het gratis testen bij de medewerkers van EcoStyle die bij ons voor u 
paraat staan. U krijgt ter plekke een vakkundig advies.

Én op verzoek van velen nogmaals demonstraties rozen snoeien om 11.00, 14.00 en 
15.00 uur. Mét gratis kopje koffi e en waardevol Rozenticket

Tegen inlevering van dit exclusieve 

ROZENTICKET ontvangt u een korting 

van 20% bij uw eerste rozen-aankoop.

U aangeboden door de Groene NR 1

Dit ticket is geldig tot en met zaterdag 30 juni 2012. 

Mits ondertekend door één van de medewerkers van 

‘t Vaarderhoogt

handtekening

g
oor u

 14.00 en 

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

Exclusief op zaterdag 24 

maart, 20% korting op 

àlle ECOstyle producten

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

Boerderij Fortzicht
Voordorpsedijk 35

3737 BL Groenekan

28 en 29 maart

09.30-15.30 uur



Bert Bos heeft de zaak weer over-

genomen van zijn vader. Inmiddels 

bestaat die zaak uit een moderne bak-

kerij die, sinds de brand en de daarop 

volgende verbouwing, weer helemaal 

voldoet aan de laatste ARBO eisen 

met twee zaken in Maartensdijk, één 

in Den Dolder en één in Hilversum. 

Winkelcentrum de Marijkehof is des-

tijds redelijk goedkoop neergezet’. 

Een aantal ondernemers van dat cen-

trum, zoals de heren Slembrouck, en 

van Rossum en wij hebben ons toen, 

samen met anderen, ingezet voor de 

realisatie van een nieuw centrum. We 

hebben een goede strijd gestreden’, 

vertelt Bert Bos.

Maertensplein

Bert Bos ziet het Maertensplein als 

een Boodschappencentrum. ‘Alle pro-

ducten die je dagelijks nodig hebt zijn 

er te koop, met daarbij de mogelijk-

heid om te kiezen waar je die produc-

ten wilt kopen. Vers vullen we elkaar 

goed aan. We organiseren regelmatig 

activiteiten en moeten er voor waken 

dat er geen lege gaten vallen. Dan 

loop je de kans op een reactie zoals 

bij de Kwinkelier. We zijn ons daar 

terdege van bewust en zullen alles in 

het werk stellen om dat te voorkomen, 

voor onszelf maar zeker ook om de 

leefbaarheid in Maartensdijk op een 

hoog peil te houden’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Bakker Bos
Bakker Bos is in 1953 gestart door de opa van Bert Bos, die het bedrijf overnam 

van bakker de Wit. In 1976 is de vader van Bert Bos daarnaast ook een zaak begonnen 

in het winkelcentrum de Marijkehof in Maartensdijk. 
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advertentie

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 4.

Internet 2.0

Na het knappen van de internetzeepbel eind jaren ’90 

werd de ‘gewone man’ regisseur over het Internet. Zij 

namen de bouw van het Internet over van organisaties. 

Consumenten begonnen eigen websites te bouwen, met 

elkaar te chatten, verzonden hun ilmpjes naar YouTu-

be en begonnen uitgebreid hun leven te beschrijven en 

in te richten via social media (denk aan Facebook en 

Hyves). Deze interactieve vorm van Internet op basis 

van User Generated Content (content gemaakt door en 

voor consumenten) gaat inmiddels door het leven als 

Internet 2.0. Internet 1.0 was voorbij.

En de ontwikkelingen gaan door. We maken bijvoor-

beeld steeds hogere kwaliteit foto’s en ilmpjes, waar-
van we ook steeds meer op het Internet plaatsen. Een 

tot de verbeelding sprekend voorbeeld is YouTube. Dit 
bedrijf is in 2005 opgericht en per minuut wordt er in-

middels meer dan 60 uur video naar hun site verzon-

den. Het aantal ilmpjes dat wereldwijd op hun site wordt bekeken over-
schrijdt inmiddels de  4 miljard per dag! En dat kan inmiddels ook in High 

Deinition.

Upload wordt belangrijker

U begrijpt dus dat juist het verzenden (uploaden) van informatie steeds be-

langrijker wordt. Omdat wij als consument het Internet maken, sturen wij 

enorme hoeveelheden data heen en weer. En dat willen we in steeds betere 

en hogere kwaliteit. De vraag naar bandbreedte voor zowel download als 

upload stijgt ieder jaar weer, voor veel mensen zelfs ongemerkt. Om in de 

toekomst dus aan deze vraag te kunnen voldoen, is dus een nieuw netwerk 

nodig, een zogenaamd next generation network.

Volgende week in deel 5: ‘Glasvezel is de énige oplossing’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.

Lithodora diffusa 

‘Heavenly Blue’.

Potmaat 15 cm.

van 4,99Dvoor 

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Lithodora

Met de verbouwing vijf jaar geleden 

hebben ze een winkel met het oog op 

de toekomst gerealiseerd, met onder an-

dere brede paden dus ook toegankelijk 

voor scootmobielen. De parfumhoek 

heeft veel luxe merken, er zijn genees-

middelen en voedingssupplementen, 

betere shampo’s en dergelijken. Daar-

naast is er de Lancaster Schoonheids-

salon, een zonnebank en een pedicure. 

Maertensplein

Joop van Rossum is blij met het Maer-

tensplein. ‘Toen de kans zich voor-
deed zijn we er gelijk in mee gegaan. 

Op het Maertensplein zit je centraal 

en is het gemakkelijker om de loop er 

in te houden. We hebben het plan als 

ondernemers helemaal zelf ontwik-

keld. Jur Rijksen was de voorzitter van 

onze club en het is gelukt om er iets 

moois van te maken. Je weet het niet 

zeker, maar als we toen niet geïnves-

teerd hadden was het dorp misschien 

wel doodgebloed. Ik kon net zo veel 

vierkantemeters krijgen als ik wilde 

en samen met een projectleider heb-

ben we de zaak vorm gegeven’. Sinds 

kort is er ook een webwinkel bij geko-

men. Via deze webshop is een ruimer 

assortiment te koop dan in de winkel. 

Ook merken die niet in de zaak aan 

het Maertensplein verkocht worden 

kunnen wel gekocht worden via het 

internet. En besteld voor 21.00 uur, is 

morgen in huis. ‘We zetten ons in om 

het aanbod groot en breed te houden. 

Deze tijd kenmerkt zich door acties, 

het geven van goed advies en het nog 

verbeteren van de service’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Drogisterij Van Rossum

Sinds 1933 bestaat de drogist Van Rossum in Maartensdijk. Begonnen is de opa 

van Joop van Rossum in een winkeltje naast de kerk aan de Dorpsweg. 

Daarna is er overgestapt naar een grotere zaak aan de Dorpsweg en sinds de komst

van het Maertensplein is ook Van Rossum daar te vinden.

Joop en Janny van Rossum hebben, zeggen zij zelf, een goede stap gemaakt 

door te verhuizen naar het Maertensplein.

Bert Bos ziet het Maertensplein 

als een Boodschappencentrum.  

‘Alle producten die je dagelijks nodig 

hebt zijn er te koop.

Meedoen aan acties of zegeltjes plak-

ken is er bij haar dus niet bij. Wel 

richt zij zich er op, net als de andere 

ondernemers, om kwaliteit te leveren 

en service te bieden. Omdat ze naast 

ondernemer ook als inwoner van 

Maartensdijk gebaat is bij een goed 

lorerend winkelcentrum maakt ze 
zich sterk voor de Middenstandsver-

eniging waarvan ze de penningmees-

ter is. 

Maertensplein

Els Coyajee-Geselschap vertelt het 

bijzonder te vinden dat een dorp als 

Maartensdijk zoveel speciaalzaken 

heeft waar dagelijks verse producten 

worden gemaakt. ‘Natuurlijk is een 

supermarkt nodig om mensen te trek-

ken, maar wij hebben hier ook andere 

trekkers en daar mogen we best trots 

op zijn. Met elkaar proberen de on-

dernemers het dorp tevreden te hou-

den en steeds meer klanten ook van 

buitenaf te trekken. Daarom organi-

seert de Middenstandsvereniging met 

vaste regelmaat leuke activiteiten. 

Met onder andere Janny van Rossum 

als nieuwe voorzitter en Karin van 

der Willigen als secretaris die altijd 

bereid is om zich in te zetten hebben 

we een goede groep actieve mensen’. 

[MD]

15 jaar Maertensplein: Apotheek Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Apotheker Els Coyajee-Geselschap is een vreemde eend op het plein. In tegenstelling tot de 

andere ondernemers maakt zij geen deel uit van het zogenoemde Midden en Kleinbedrijf 

maar maakt haar apotheek onderdeel uit van de Gezondheidszorg. 

Els Coyajee-Geselschap zet zich ook 

in voor de Middenstandsvereniging 

om met regelmaat leuke activiteiten te 

organiseren.

De lente die nu is begonnen

heeft ijs en kou overwonnen

in dit nieuwe seizoen

wordt alles weer groen

en kunnen we heerlijk gaan zonnen

Guus Geebel Limerick

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl



We trappen er niet meer in

Het voorjaar komt er aan, reden om extra aandacht te vragen voor het opruimen van hondenpoep. 

Veel mensen ergeren zich aan hondenpoep op straat. Veel hondenbezitters begrijpen dit. Zij vinden 

het vervelend als hun hond overlast veroorzaakt. Daarom ruimen zij de hondenpoep meteen op. 

En zo hoort het ook!

Verplicht opruimen

Binnen de bebouwde kom is het verplicht om uitwerpselen van de eigen hond op te ruimen. Voor de duidelijk-

heid: dit geldt voor de gehele bebouwde kom en dus niet alleen voor straten, pleinen en stoepen, maar ook 

voor bosjes en andere groenvoorzieningen.

Zakjes en bakken

De gemeente helpt hondenbezitters. Alle ‘baasjes’ kunnen de poepzakjes 

gebruiken die op diverse hondenuitlaatplaatsen worden aangeboden. U 

kunt deze gebruiken als uw hond zijn behoefte heeft gedaan. uiteraard 

kunt u ook eigen zakjes gebruiken. Het volle zakje kunt u kwijt in een van 

de hondenpoepbakken/ hondenhaltes. Het opruimen van poep is natuurlijk 

niet leuk, maar het zorgt er wel voor dat de omgeving schoon blijft!

Handhaving/Toezicht

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente zien toe op naleving van de regels. Naast het 

controleren op het verplicht opruimen van de uitwerpselen, controleren zij ook op het aangelijnd zijn van de 

honden. Alleen in de losloopgebieden mogen de honden los lopen.

Op het gemeentehuis kunt u een folder over hondenbeleid afhalen.

Kijkt u voor alle informatie over het hondenbeleid op de website www.debilt.nl

Opschoon actie gemeente De Bilt

Afgelopen zaterdag 10 maart was  de landelijke opschoondag en ook de gemeente De Bilt riep 

haar bewoners op om een steentje aan een schonere omgeving bij te dragen.

De wijkcontactambtenaren ontvingen de deelnemers met een kop koffie 

en een plak cake. Daarna trokken de vijf deelnemers de wijken in samen 

met de wijkcontactambtenaren. Onder de deelnemers waren ook twee 

stoere jongens die samen met hun moeders het gebied rondom en op 

het schoolplein van de Rietakker hebben aangepakt!

Onderweg kwamen we nog een tweetal inwoners tegen die zelfstandig 

bezig waren met het opruimen van zwerfvuil. In de wijk van de Anne 

Franklaan deden drie mannen alsnog mee ondanks de lage respons op 

de oproep die zij zelf in de buurt gedaan hadden. In totaal dus toch zo’n 

10 deelnemers.

Het resultaat: ruim 15 zakken afval in krap 2 uur! Locaties: omgeving 

Rietakker, De Leyen: Kees Boekelaan, omgeving Bremhorst, omgeving Koldewijlaan en  Hendrik de Keyser 

Kwartier; fietsroute langs Larenstein. Via deze weg willen wij alle deelnemers bedanken voor hun inzet! Vol-

gend jaar doen wij weer mee aan de landelijke opschoondag. Wij gaan ervan uit dat er dan nog meer enthou-

siaste inwoners zijn die zich in willen zetten voor een schone leefomgeving. 

Wilt u zelf, samen met uw buurtgenoten, uw wijk opschonen? Dan kunnen wij u helpen door het beschikbaar 

stellen van het benodigde materiaal. U kunt daarvoor contact opnemen met de wijkcontactambtenaren via 

T.(030) 228 94 94.
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Agenda dorpsraad Groenekan 26 maart 2012
Plaats: Groene Daan, Grothelaan 3

Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Inventarisatie agendapunten toehoorders

3. Voorlichting Central Studios over Soendafestival 

4. Verslag januari 2012 (www.dorpsraadgroenekan.nl)

5. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

6. A-27

7. Ring Utrecht

8. Hoogekampse Plas

9. Grindbermen Groenekan

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten aan de bar 

onder het genot van een drankje.

Contactgegevens: 

secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

Vergadering Beheercommissie Groene Daan

De Beheercommissie van het Groenekanse Dorpshuis komt in 

Openbare Vergadering op maandag 26 maart 2011 om 20.00 uur 

in het Dorpshuis bijeen. Inlichtingen vooraf bij secretaresse E.G. 

Verschuur-Bunte, tel. 0346 211435. 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Klaas de Groot wilde na de lagere 

school niet verder leren. Thuis in 

Hardinxveld Giessendam was het 

arm, toen het vinden van werk niet 

snel genoeg vlotte had zijn vader 

twee adressen: de plaatselijke kapper 

of de kruidenier. Het werd de kruide-

nier, hij was toen 14 jaar oud. Toen hij 

achttien jaar was moest de eigenaar 

wegens ziekte stoppen en Klaas werd 

de mogelijkheid geboden om de zaak 

over te nemen. Hij werd daarmee de 

jongste kruidenier van Nederland. Ja-

ren heeft hij vervolgens in de avond-

uren gestudeerd om alle vakdiploma’s 

te halen. Toen uitbreiding van de zaak 

niet mogelijk bleek, zocht het echt-

paar elders naar mogelijkheden: het 

werd Maartensdijk.

Vivo

De Vivo aan de Dorpsweg werd ge-

kocht. Vivo Klaas de Groot kenmerk-

te zich door vriendelijkheid, behulp-

zaamheid, de zaak was netjes en het 

personeel groette de klanten. Klaas 

kende iedereen en stond altijd open 

voor een praatje. Hij was niet alleen 

actief voor zijn zaak, ook vrijwilli-

gerswerk deed hij graag. Samen met 

Gerard van Witzenburg, Kees Pijpers, 

Jan Visser, Jaap van Es (overleden) 

en Wout van de Kamp (overleden) 

vormden hij het bestuur van de Oran-

jevereniging in Maartensdijk. De ver-

gaderingen duurden lang en er werd 

heel veel gelachen: Klaas mocht altijd 

op zoek naar vrijwilligers omdat hij 

veel mensen zag in zijn zaak. Daar-

naast was hij ook vele jaren lid van de 

kerkenraad in Maartensdijk. De ge-

meente Maartensdijk was echter niet 

blij met het feit dat zijn zaak zo dicht 

langs de Dorpsweg lag en omdat er 

ook geen uitbreidingsmogelijkheden 

waren werd met anderen het plan op-

gevat om met steun van de gemeente 

een winkelcentrum te realiseren. De 

Marijkehof werd zo’n 35 jaar geleden 

gebouwd op de plek waar nu Woon-, 

Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate 

staat. Vervolgens werd ook daar de 

ruimte te krap en de naastliggende ir-
ma Rijksen stopte op hun terrein een 

groot deel van hun werkzaamheden. 

Het idee voor het Maertensplein ont-

stond: er werden plannen gemaakt, 

gebouwd en 15 jaar geleden werd het 

opgeleverd. Klaas de Groot werd ei-

genaar van het mooie pand waarin nu 

de C1000 is gehuisvest. Na een aantal 

jaren is hij gestopt en verhuisd naar 

Vianen. [MD]

15 jaar Maertensplein: Klaas de Groot
In hun riante appartement met uitzicht op water in Vianen vertelt Klaas de Groot (76 jaar) 

graag over zijn tijd in Maartensdijk. Het gaat goed met Klaas en Rika of zoals zij door iedereen 

werd genoemd: mevrouw de Groot, alleen het lopen gaat bij Klaas wat minder. Ze zijn op de 

hoogte met alles wat er speelt in en om Maartensdijk: de Vierklank wordt wekelijks opgestuurd 

door een oud personeelslid en een andere kennis stuurt maandelijks het kerkblaadje van de 

Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading naar hen op. 

In hun riante appartement met uitzicht op water in Vianen vertelt Klaas de 

Groot (76 jaar) graag over zijn tijd in Maartensdijk.

Film over geweldloos verzet
Deelnemers van de meditatiegroep van de Maartensdijkse Sint Maartenpa-

rochie vertonen de ilm ‘Budrus’ op 30 maart a.s. om 20.00 uur in de Mantel 
(naast de kerk) aan de Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. 

De ilm laat zien hoe een inwoner van het dorp - die zelf gevangen heeft 
gezeten en is gemarteld - opstaat en actie onderneemt om door middel van 

geweldloos verzet de bouw tegen te gaan. Hij mobiliseert niet alleen de Pa-

lestijnse bewoners, er komen ook Israëli’s en andere vredesactivisten mee-

doen. De vrouwen spelen hierin ook een grote rol.

De ilm is geleend van de stichting Vrienden van Sabeel Nederland, een or-
ganisatie die zich inzet voor de totstandkoming van een rechtvaardige vrede 

tussen Israël en de Palestijnen. Als vertegenwoordiger van Sabeel zal de 

heer Jan den Hertog aanwezig zijn om na de ilm evt. vragen te beantwoor-
den. Toegang is gratis, na aloop evt. een bijdrage leveren in de ‘goede doe-

lenpot’. Aanmelden kan op meditatiegroep@sintmaartenmaartensdijk.nl. 
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De zaak op het de Marijkehof heette 

Els Slembrouck haarmode, met de 

overgang naar het Maertensplein 

veranderde ook de naam, het werd: 

Coiffure la papillote. In 2006 volgde 

een complete metamorfose: roestvrij-

staal, felgroene verf op de muur en 

een nieuw logo op de ramen met een 

nieuwe naam: Hairdesque.

Maertensplein

Christa Spaan vertelt trots te zijn op 

haar personeel. ‘We doen er veel aan 

om iedereen elk jaar weer te scho-

len. Cursussen en trainingen worden 

door iedereen gevolgd. Het nieuwste 

wat we bieden is curlsysen. We knip-

pen letterlijk krullen in iemands haar. 

De klant moet dan wel al beschikken 

over in ieder geval golvend haar, de 

resultaten zijn fantastisch’. Christa is 

ook blij met de winkeliersvereniging. 

‘Samen trekken we op, bedenken we 

acties en brainstormen we over on-

dernemen. Daarbij is het ook nog een 

gezellige groep mensen. Samen zijn 

we er voor het plein’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Hairdesque
Twaalf jaar geleden heeft Christa Spaan de kapsalon overgenomen van haar moeder Els 

Slembrouck, laatsgenoemde ging lang geleden eerst als oproepkracht bij kapper Hans aan 

de slag en kreeg in de Marijkehof haar eerste eigen zaak. Later kwam Christa erbij in de 

zaak en drie jaar na de verhuizing naar het Maertensplein nam ze de zaak over.

Christa Spaan heeft alweer 12 jaar geleden de kapsalon overgenomen van 

haar moeder.

Kapper Hans voelt zich helemaal 

thuis in zijn huidige zaak. ‘Dit is echt 

wat ik altijd gewild heb: een jaren 

30/40 zaak, dit is mijn paleisje’. Kap-

per Hans is 64 jaar en wil graag, net 

als zijn vader destijds, doorgaan tot 

zijn 80ste. 

Maertensplein

Hans houdt zich niet intensief bezig 

met alles wat er op het plein gebeurt. 

Hij viert, zoals hij dat zelf vertelt, da-

gelijks zijn eigen feestje in zijn zaak en 

heeft daarnaast zijn vrijwilligerswerk 

bij verschillende Maartensdijkse ver-

enigingen, zoals de Oranjevereniging 

en Judokan. Vijftien jaar lang heeft hij 

bijvoorbeeld ook de intocht van Sin-

terklaas geregeld, anderen hebben dat 

inmiddels van hem overgenomen. Wel 

kunnen elk jaar kinderen hun schoen 

nog zetten bij hem in de zaak: afgelo-

pen jaar waren het er zeker 300. Blij 

is Hans met het bankje voor zijn zaak: 

overdag een mooie plek voor ouderen, 

’s avonds de jeugd. [MD]

15 jaar Maertensplein: Kapper Hans
Bijna 40 jaar geleden is Hans Stevens begonnen als kapper in Maartensdijk. Toen in een 

houten schuur op de Sperwerlaan, daar waar nu een vijver is. Later kreeg hij ruimte bij 

Op de Terp aan de Dorpsweg. Toen de Marijkehof kwam kreeg hij daar zijn eerste eigen 

kapsalon in Maartensdijk. Bij de komst van het Maertensplein is hij meeverhuisd.

Sinds 7 jaar deelt hij zijn zaak met Betty Koudenburg.

Hans Stevens viert, zoals hij dat zelf vertelt, dagelijks zijn eigen feestje in zijn zaak.

Niet alleen uit de naaste omgeving 

maar ook uit vele landen in en buiten 

Europa. Inmiddels heeft de vakman 

op de kwekerij ook nog een vijftal 

medewerkers opgeleid tot specia-

listen, die elders uitstekende banen 

hebben gekregen. In de kas vertelt hij 

over zijn reizen en lezingen terwijl 

overal rondom zijn prachtige produc-

ten pronken. 

Eerder heeft De Vierklank al eens 

beschreven hoe Koos en zijn vrouw 

Tonny in november 1958 in Holland-

sche Rading zijn gestart en hoe daar 

door zware stormen twee maal ach-

tereen de juist gebouwde kas als een 

kaartenhuis in elkaar klapte en alle 

planten dood gingen door het zware 

vriezen. Maar ze hebben het bedrijf 

weer opgebouwd en zijn wereldwijd 

bekend geworden. Ook wie vier jaar 

geleden tijdens het 50 jarig jubileum 

de Open Dag bezocht weet hoeveel 

moois er is te zien en zal zeker op-

nieuw deze Open Dag willen bezoe-

ken. Bezoekers kunnen ook hun plan-

ten meebrengen om te verpotten. 

Orchideeën Wubben houdt weer Open Dag
door Kees Pijpers

Zaterdag 24 maart van 10.00 tot 17.00 uur is het weer open huis aan de Tolakkerweg 162 in 

Hollandsche Rading. Koos Wubben loopt al aardig naar de tachtig jaar en de kans om af te bouwen 

krijgt hij niet. Want Specialist Orchideeën Wubben is erkend als de allergrootste op zijn gebied en 

daar komen heel veel mensen op af. 

Koos Wubben is een orchideeën-

specialist.

NLDoet: vrijwilligers nemen 

groenstrook onder handen in Vogelzang

Vogelzang in Bilthoven kenmerkt zich als een van de wijken van de ge-

meente De Bilt waar bewoners zich enorm inspannen voor de leefbaarheid 

en het aanzien van de wijk. Een van de aandachtsgebieden is de groenstrook 

langs het spoor, die vorig jaar dankzij ijverige bewoners al een facelift on-

derging. Op zaterdag 17 maart gaat ter gelegenheid van de NLDoet-dag 

een groep vrijwilligers uit de wijk opnieuw aan de gang om de groenstrook 

verder te verfraaien. Vanaf een uur of tien meldt de ene wijkbewoner na 

de andere zich al dan niet voorzien van tuingereedschappen, vuilniszak-

ken en handschoenen bij coördinator Gerrit Bloothooft, tevens voorzitter 

van de wijkvereniging. ‘Wat wil je dat ik doe?’ vragen ze stuk voor stuk. 

Een enkeling heeft ook (klein)kinderen bij zich, die graag de handjes uit de 

mouwen steken. Als eerste vertrekt een groep met tuinhandschoenen aan 

en vuilniszakken. Zij gaan de strook ontdoen van zwerfafval en dat is heel 

gevarieerd: van plastic en gebroken glas tot prikkeldraad. Andere vrijwil-

ligers scheppen hopen houtsnippers, die de groei van planten en bloemen 

onder de bomen dreigen te verstikken, over naar het pad dat door het lang-

gerekte gebiedje loopt. Iemand heeft wat uitgebloeide bollen meegenomen 

om te planten, zodat het er volgend jaar een stukje leuriger uit zal zien. 
Bloothooft gaat op zoek naar mensen die grote kuilen willen graven. ‘We 

gaan acht fruitbomen planten en er komen vijftig klimopplanten langs het 

spoor bij.’ We praten nog even over de bomenkap door ProRail, waar niet 

iedereen gelukkig mee was. ‘We wisten daar uiteraard vanaf’, meldt Bloot-

hooft. ‘Voor de onderbegroeiing is het goed, die krijgt zo meer lucht. Ze zijn 

wel behoorlijk rigoureus te werk gegaan, dus er is hier en daar wat kapot 

gegaan, wat we vandaag hopen te herstellen. Maar we kunnen er wel mee 

leven.’ [LvD]

Gelukkig werkte het weer ’s ochtends mee, zodat de vrijwilligers geen 

regenjas nodig hadden tijdens hun werkzaamheden aan de groenstrook 

langs het spoor in Vogelzang.

Hehenkamp viert 5-jarig bestaan
‘Hehenkamp Herenmode viert op 29 maart zijn 5-jarig jubileum. 

Voor alle duidelijkheid: die 5 jaar betreft alleen de zaak op de 

Hessenweg 194-B, want de naam Hehenkamp is al meer dan 100 

jaar een begrip in de herenmode. Harry Hehenkamp is de derde 

generatie en zit al ruim 40 jaar in het vak.

In die vijf jaar heeft hij een ruime en tevreden klantenkring opgebouwd, 

die in zijn zaak een breed assortiment van topmerken aantreft. Van streep-

jespak tot de meest moderne vrijetijdskleding. ‘De gang naar Utrecht of 

zelfs Amsterdam kan ik me tegenwoordig besparen’, zegt een klant. ‘Op de 

Hessenweg vind ik dezelfde grote merken, dezelfde goede kwaliteit en bo-

vendien krijg ik een persoonlijk en vooral eerlijke advies, wat je niet overal 

meemaakt. En dan heb ik het nog niet over reële prijsstelling.’

Extra service 

‘Goede wijn behoeft geen krans is een gezegde.’ Maar Hehenkamp levert 

nog meer service. Want zelfs de vermaakkosten zijn gratis. En ook ‘kleding 

op zicht’ meenemen om thuis in alle rust te passen en met de partner te 

overleggen is geen enkel probleem.

Op 29, 30, of 31 maart bent u van harte welkom op de Hessenweg 194-B voor 

een hapje en een drankje en om de service zélf te ervaren.



1997 - Van Rossum

1997 - Landwaart

1997 - Bakker Bos

1 5 – J A R I G  J U B I L E U M
VA N  O N S  M A E R T E N S P L E I N !

Programma
Donderdag 22 maart:
•  Middag: 14.30 tot 17.00 uur gratis bingo voor de ouderen
•  Avond: 19.30 uur modeshow Nagel Fashion.
•  Kees Grobecker zal deze 3 feestdagen ook aanwezig zijn met muziek

Vrijdag 23 maart: 
•  Van 12.00 tot 14.00 uur een gratis lunch voor iedereen.
•  Vanaf 15.00 - 17.00 uur oud Hollandse spelen voor de kinderen.

10 verschillende spelletjes met gratis popcorn kraam en limonade erbij.
•  Avond: Vanaf 19.30 uur Sjoelwedstrijd, optreden Shanty koor, 

catering met hapje en drankje.

Zaterdag 24 maart: 
•  10.00 uur - 15.00 uur Presentatie van onze winkels/ bedrijven
•  10.00 uur - 15.00 uur Rijdt er een paardentram door het dorp
•  11.30 uur demonstratie Line- Dance o.l.v Jane Hendriksen
•  12.30 uur demonstratie Line- Dance o.l.v Jane Hendriksen
•  Hele dag springkussen aanwezig



Wim’s Dierenspeciaalzaak heeft 

naast Maartensdijk ook nog een gro-

tere vestiging in Bilthoven. Hij richt 

zich op de aanschaf van huisdieren en 

kooien, voeding en speelgoed. Daar-

naaast worden er ook benodigdhe-

den verkocht voor boerderijdieren en 

paarden.

Maertensplein

Het is de medewerkers gelukt om een 

aardige kring van vaste klanten te 

krijgen. ‘Gelijk al bij het begin voelde 

het goed’, vertelt medewerkster Karin 

de Rooy. ‘We zetten hoog in op klant-

vriendelijkheid en service. Als een 

klant iets wenst wat we niet hebben 

bellen we altijd gelijk om te kijken of 

er mogelijkheden zijn om het te leve-

ren. Kinderen zijn ook altijd welkom: 

om te kijken naar of te knuffelen met 

de dieren. Speciaal voor hen hebben 

we rond Pasen ook altijd kuikentjes. 

Een andere service die we bieden is 

onze bezorgservice’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Wim’s Dierenspeciaalzaak

Al weer bijna zes jaar zit Wim’s Dierenspeciaalzaak aan de rand van het Maertensplein.

Voorheen zat er in het pand de Novi en meerdere malen een Videotheek. 

Bob en Nicolette Sonder zitten al heel 

lang in het bloemenvak, in Hilversum 

hebben ze al jaren een zaak. Ze zijn 

blij met de kans die ze in Maartens-

dijk krijgen. Maartensdijk begint ook 

al vertrouwd te raken en ze zien de 

toekomst zonnig tegemoet.

De zaak nieuwe zaak ziet er mooi uit: 

licht grijze en witte muren wisselen 

elkaar af. Een mooie zwart granie-

ten werkbalie en zwarte tegels op de 

vloer. Mooie planten en bloemen en 

accessoires zowel binnen in de zaak 

als buiten. [MD]

Nieuw op het plein:

Marjolein’s Bloemenboetiek

Tijdelijk zaten ze in de kas van Jannet Rijksen. Afgelopen donderdag is hun eigen zaak,

Marjolein’s Bloemenboetiek, aan de rand van het Maertensplein oficieel geopend.

Van de formule van een voorverpak-

kingszaak is Andries Zweistra over-

gestapt naar een slagerij waar op een 

ambachtelijke wijze vers vlees wordt 

bereid tot mooie producten. Met de 

komst van zijn broer Henk, die am-

bachtelijk worst maakt, heeft hij zijn 

assortiment nog meer compleet kun-

nen maken. 

Speciaalzaak

Andries Zweistra vertelt dat de zaak 

inmiddels een regiofunctie vervult. 

‘Behalve onze Maartensdijkse klan-

ten hebben we tegenwoordig ook 

vaste klanten vanuit de regio. Het is 

mooi dat we met onze jonge groep 

medewerkers nog steeds groeien. Wij 

proberen, door te luisteren naar onze 

klanten, ons werk zo goed mogelijk te 

doen. Om iedereen scherp en enthou-

siast te houden werkt niemand meer 

dan vijf dagen per week’. 

Maertensplein

Andries Zweistra is trots op het Maer-

tensplein. ‘We hebben heel wat te 

bieden. Voor een relatief klein dorp 

hebben we een groot en gevarieerd 

aanbod. We werken als ondernemers 

zoveel mogelijk samen en houden el-

kaar scherp. We moeten ons voortdu-

rend blijven ontwikkelen’. 

Andries Zweistra is ook actief in het 

organiseren van de festiviteiten rond 

het 15- jarig bestaan van het plein. 

‘Van donderdag 22 maart tot en met 

zaterdag 24 maart zijn er veel ver-

schillende activiteiten voor jong en 

oud. Alles is gratis toegankelijk. We 

willen als winkeliers iets teruggeven: 

het is ons cadeautje aan Maartensdijk 

en omgeving’. [MD]

15 jaar Maertensplein: Kwaliteitsslagerij Zweistra

Sinds 1 december 2007 heeft Andries Zweistra zijn zaak aan het Maertensplein. 

Hij is de derde slager op het plein. Samen met zijn jonge ploeg medewerkers, 

waaronder twee broers en twee zussen, werken ze voortdurend aan kwaliteit

en het zoeken ze naar nieuwe mogelijkheden. 
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Andries Zweistra is trots op het plein. ‘We hebben heel wat te bieden’.

Afgelopen donderdag is de nieuwe 

zaak van Bob en Nicolette Sonder 

geopend.

Karin de Rooy laat zien dat Toet, de witkuif kaketoe, absoluut fotogeniek is.

Vrijdag 16 maart jl. organiseerden medewerkers van de Gemeente De Bilt 

in het kader van NL. Doet onder de noemer ‘Diner on tour’ een gezellig en 

culinair samenzijn voor huidige en toekomstige bewoners van woon- en 

zorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven. Op een leuke en ongedwongen 

manier konden mensen die nu nog op de wachtlijst staan voor De Bremhorst 

alvast kennis maken met hun toekomstige woonomgeving. [Foto Albert 

Noorlander, tekst Pim Koppel]

Tijdens NL Doet op 16 maart jl. wilde Stichting Steunpunt Vluchtelingen 

De Bilt (SpVDB) haar kantoorruimtes aan de Kometenlaan opnieuw (laten) 

witten door vrijwilligers. Het kantoor is rond 2005 geschilderd, dus het kon 

wel een kwast gebruiken. A-Quadraat schonk verf en materialen en met deze 

acht vrijwilligers, incl. enige cliënten, werd de klus meer dan voortvarend 

geklaard. De voorbereidingen (alles van de muren halen, gaten vullen de 

dag van tevoren enz) waren ook al door ‘eigen’ vrijwilligers gedaan. [Henk 

van de Bunt]

Vrijdag 16 maart jl. waren medewerkers van Bouwbedrijf de Jong in het 

kader van NL Doet naar woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt 

gekomen om het buitenmeubilair zomer klaar te maken. Dit was o.a. als 

compensatie voor de overlast, die de bewoners hadden ondervonden 

bij de verbouwing van het restaurant.Tijdens de thee- c.q. kofiepauze  
genoten medewerkers en bewoners ook van de geweldig lekkere taart, die 

het Bouwbedrijf ook had meegebracht. Eén van de bewoners bracht in 

dichtvorm namens iedereen de dank over en kreeg terecht de handen op 

elkaar voor deze vrijwilligersactie. [Henk van de Bunt] 



Voor meer informatie en/of inschrijving 

van uw kind voor de diverse vormen van 

opvang bezoek dan onze website; 

www.kinderopvang-debilt.nl of stuur een 

mail naar planning@kinderopvang-debilt.nl.

Kindercentrum De Welpen
en De Wilde Poema openen hun deuren

Tineke Plessen, algemeen directeur  

en Judith Veen, vestigingsmanager

“Het gebouw licht op in de ochtenduren en voorzichtig raken de eerste 

zonnestralen het wangetje van Jop. Een beetje dromerig kijkt hij zijn 

moeder na, zijn handje wuift. Jop draait zich om en kijkt in het bekende 

gezicht van Ilse die vraagt of hij wil aanschuiven bij het boekje 

voorlezen of even zelf wil spelen. Het wordt spelen, lekker met auto’s 

en de speelgoedtrein!”

Kinderopvang De Bilt heeft onlangs de deuren geopend van Kindercentrum 

De Welpen en De Wilde Poema. Een kindercentrum met drie groepen voor 

kinderdagopvang en vier groepen naschoolse opvang op het terrein van de Werkplaats 

Kindergemeenschap. Algemeen directeur Tineke Plessen vertelt enthousiast over de 

mooie kansen en mogelijkheden die de intensieve  samenwerking  met de basisschool 

geeft. Zo krijgen alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken automatisch een 

plekje op de basisschool van de Werkplaats. 

‘Kinderopvang De Bilt’, zo vertelt zij, ‘is persoonlijk, betrokken en professioneel. Zij biedt 

samen met de natuurlijke omgeving toegevoegde waarde in de groei en ontwikkeling 

van kinderen. De huiselijke sfeer maakt dat kinderen zich veilig voelen en al 

spelenderwijs sociale vaardigheden leren. De visie van Kees Boeke “Ieder kind helpen 

worden wat het is” omarmen we. Het sluit heel goed aan bij onze visie’.

Kinderdagverblijf De Welpen heeft drie groepen. Zowel in de Gele en als de Groene 

Welpen worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Dit sluit nauw aan 

bij het streven zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te creëren. Deze groepen, met 

maximaal 12 kinderen, zijn open van 07.30 uur tot 18.30 uur. 

De Oranje Welpen is een peutergroep van 2 tot 4 jaar. Deze groep, met maximaal 14 

peuters, is open tijdens de schooltijden van de Werkplaats. Op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 en op dinsdag en donderdag van 8.45 uur tot 13.00 uur. 

Tijdens de schoolvakanties is deze groep gesloten. 

Judith Veen, de vestigingsmanager van dit mooie nieuwe kindercentrum vult aan. ‘Elke 

Welpengroep wordt begeleidt door 2 gediplomeerd pedagogisch medewerkers. De 

drie groepen werken intensief samen. Ze hebben alle drie een eigen, mooie ruimte en 

kunnen tevens beschikken over een ruime speelhal (50 m2), onder schooltijd uitgebreid 

met de speelhal van de BSO, nog eens 50 m2. Hierdoor is ook veel gelegenheid voor 

activiteiten, peutergym, dans etc.’ 

De tuin is op een natuurlijke wijze vorm gegeven zodat er voor elke leeftijdsfase iets te 

ontdekken, te verkennen is. Zoals de grasheuvels voor de baby’s, een ‘watersteen’ die 

uitmondt in een modderpoeltje, stapstenen en ook een wilgenhutje op een zandplaats. 

Verder zijn er balanceertoestellen geplaatst die telkens een nieuwe uitdaging 

zullen vormen. Ook biedt de tuin, door de verschillende wilgentunnels natuurlijke 

verstopplekken.

Voor de vroege Poema’s is er voorschoolse opvang georganiseerd. Vanaf 7.30 uur 

kunnen de kinderen in een vertrouwde en bekende omgeving al even spelen om 

daarna naar school te worden gebracht. 

Op BSO De Wilde Poema zijn 4 groepen. De groepen bestaan elk uit maximaal 20 

kinderen, twee groepen werken steeds nauw samen. Zij worden op speelse wijze met 

elkaar verbonden door een eetkeuken, waar ook allerlei andere activiteiten gedaan 

kunnen worden. De “eetkeuken” van de oudste kinderen is een echte kookstudio! 

Het eten en drinken gebeurt in de eigen groep en ook voor groepsgebonden 

activiteiten blijven de kinderen op de eigen groep. Hier wordt de veiligheid geboden 

van het bekende en het kleinschalige. Tijdens het vrije spelen en algemene activiteiten 

kunnen de kinderen zelf hun plek en speelkameraadjes uitzoeken. 

Natuur en duurzaamheid staan centraal in het Kindercentrum. De natuurlijke omgeving 

maakt dat ook erg aantrekkelijk. Gestreefd wordt naar duurzaamheid wat onder andere 

tot uiting komt in de keuze van spelmaterialen maar ook in hergebruik van materiaal 

zoals het servies van aardewerk. Er zijn geen plastic borden te vinden in het centrum.  

Ook is er een moestuin die voorziet in echt natuurlijk eten!

Judith Veen: “In de toekomst zullen we veel met de Werkplaats gaan samenwerken. 

Of zal ik zeggen nog meer! De kinderen kunnen natuurlijk al gebruik maken van het 

bekende terrein, of alvast op onderzoek naar het terrein dat straks hun schoolterrein 

zal worden. We hebben een doorgaande lijn met school.

 

Beide dames geven aan trots te zijn wat er met elkaar is neergezet en ontwikkeld. Dit 

gaat groots gevierd worden met een knallend openingsfeest op 2 juni. Bij deze nodigen 

zij u alvast uit om 2 juni te komen voor een rondleiding in dit prachtige gebouw. 
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Vanaf het moment dat Johan de 

Zeeuw de C1000 in Maartensdijk 

overnam, bereikte hem met regelmaat 

de vraag naar huishoudelijke artike-

len. Met de aankoop van de Lidl en 

de verdeling door Wim Landwaart en 

Johan de Zeeuw bleef er voldoende 

ruimte over voor een Marskramer. 

Maertensplein

Marskramer bezit momenteel meer 

dan 250 zaken in Nederland. Het as-

sortiment bestaat uit huishoudelijke 

artikelen, hebbedingetjes, seizoens-

producten en speelgoed. De Marskra-

mer in Maartensdijk voorziet in een 

behoefte. 

Chantal Beenen werkt sinds drie jaar 

bij de Marskramer: ‘Het bevalt ons 

hier goed. We hebben niets te klagen, 

de mensen zijn vriendelijk. We doen 

onze best voor onze klanten. Als we 

iets niet hebben zullen we er alles aan 

doen om te proberen het product wel 

te leveren’. Mevrouw de Krieger is 

met ingang van afgelopen week de 

nieuwe iliaalmanager. [MD]

15 jaar Maertensplein: Marskramer

Bij de opening van het Maertensplein 15 jaar geleden was achter op het plein de C1000

van Jeroen de Zeeuw gevestigd. In 2001 is er een Lidl in gekomen die in februari 2009

weer gestopt is. Sinds mei 2009 heeft de Marskramer hier zijn vestiging in Maartensdijk.

Mevrouw de Krieger (links) is met ingang van afgelopen week de nieuwe 

iliaalmanager van de Marskramer.

In de binnentuin van de Maartensdijkse Martin Luther Kingschool gaat het er vrolijk aan toe. Een dozijn al wat 
oudere jongens en meisjes reinigen de binnentuin die daar hard aan toe is. Directeur van Vembde van de school vertelt 
waarom die kinderen het werk doen. ‘Het zijn leerlingen van De Werkplaats Bilthoven die hebben ingeschreven om 
onze school te helpen. Want de tuin lag vol met blokken hout en andere rommel. Het verwijderen ervan was veel te 
zwaar voor onze kinderen. Hier zijn wij dus heel blij mee. Pas daarna gaan onze kinderen de tuin weer in orde maken 
en verfraaien.’ Nauwelijks uitgesproken pakt de directeur een hark en stort zich in de klus. [KP]

Geen ‘Winner’

Het is Marie Louise en Joyce Geurtsen niet gelukt om 1 miljoen te winnen in het televisieprogramma ‘The Winner 
is’. Toch zijn beiden zeer tevreden met het behaalde resultaat. Joyce: ‘We hebben heel veel van onszelf kunnen laten 
zien’. Hun beste optreden was tijdens de inale en, ook al gingen ze niet door voor de hoofdprijs, de reacties waren 
lovend. Wethouder Kamminga zette hen vrijdag op het gemeentehuis in het zonnetje en beiden ontvingen een mooie 
bos bloemen [MD].

Vrijdag 16 maart jl. waren er op de Jan Ligthartschool in Bilthoven zo’n 
20 vrijwilligers aanwezig. Medewerkers van woonstichting SSW gingen 
samen met de leerlingen zwerfvuil opruimen en eindexamenleerlingen van 
de WP schilderden decordoeken, raamtekeningen en het speelhuisje van de 
onderbouw. Ouders en andere vaste ‘schoolvrijwilligers’ hadden voor alle 
‘NL-doeters’ internationale hapjes gemaakt. [Henk van de Bunt]

De Bilt sluit Peuterspeelzaal

Via spandoeken met ‘zich afvragende teksten’ attenderen boze ouders van 
Hans en Grietje (de gemeenteraad van) de gemeente De Bilt op ander beleid 
met betrekking tot Peuterspeelzalen in deze gemeente. [HvdB] 

Activiteiten in Agnes kruidentuin
Het is voorjaar en in Agnes kruidentuin komen de kruiden weer boven de 

grond. Binnenkort starten de workshops weer in kruidentuin en Oranjerie. 

Op 24 maart is er een workshop ‘Ontwerp je eigen kruidentuin’. Hoe groot 

of klein je tuin ook is, je kunt er heel goed kruiden in kweken. Kruiden zijn 

mooi, geurig, vaak eetbaar en ze hebben ook nog een werking. Stap voor 

stap leer je hoe je jouw tuin tot een kruidig geheel kunt maken zonder dat 

je hem helemaal op de schop hoeft te nemen. Tijd van 11.00 tot 13.00 uur. 

U krijgt veel praktische info op papier mee naar huis. Dezelfde workshop 

wordt ook op zaterdag 14 april aangeboden. 

Agnes Looman, de kruidenvrouw is ook op zoek naar meer vrijwilligers. 

Groene vingers of kennis van kruiden is niet nodig. Kom eens kijken of het 

iets voor u is. bel Agnes voor een afspraak tel 0647608868 of stuur een email. 

Voor meer informatie bel Agnes Looman tel 0647608868 of kijk op www.

Agneskruiden.nl. Adres Agnes kruidentuin Dorpsweg 264 Maartensdijk.

Danssalon met workshop Singledansen
Dansliefhebbers kunnen zaterdag 24 maart a.s. in HF Witte in De Bilt terecht 

voor een avond stijldansen, met voorafgaand een workshop Singledansen. 

De workshop Singledansen is nieuw in de Danssalon. Iedere dansliefhebber 

kan hieraan deelnemen, (voor singledansen heeft men geen partner nodig). 

Dit keer wordt ‘Walz For A Sailorman’ geleerd, een makkelijk te leren dans 

in een Engelse walsritme. Tevens worden de eerder geleerde singledansen 

herhaald. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De workshop gaat 

om 19.15 uur van start en duurt tot 20.15 uur. Meer informatie op www.

de-danssalon.nl 

Meidenscouting houdt open dag
Zaterdag 24 maart a.s. organiseert scoutinggroep Akoteh uit Bilthoven een 

open dag. Deze scoutinggroep kenmerkt zich door een mix van stoere en 

creatieve activiteiten in een hechte groep meiden. Voor alle meiden vanaf 

zes jaar is er wat te beleven.

Tijdens de open dag zullen op het eigen terrein een aantal activiteiten  

georganiseerd worden, waaronder broodjes bakken op het vuur en een  

knutselworkshop. Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om de 

sfeer te komen proeven op het clubhuis aan de Sperwerlaan in Bilthoven.  

Kijk voor meer informatie op www.akoteh.nl



De Kopak aan de Dorpsweg lag 

naast de bakkerij en winkel van 

Bakkerij Bos. Het was een lange 

smalle zaak van 300 m2 met een 

pad heen en één terug. Parkeren 

was heel beperkt mogelijk en uit-

breiden was uitgesloten. Mogelijk-

heden op het Maertensplein wer-

den door Jeroen de Zeeuw en de 

irma Schuitema met beide handen 
aangepakt, met als reslutaat een 

moderne supermarkt in mintgroen 

met een vloeroppervlakte van 500 

m2. 

Twee supermarkten 

Maartensdijk bofte met twee su-

permarkten in een relatief kleine 

plaats. Heel veel acties werden 
gevoerd om te scoren bij de klan-

ten. Jeroen de Zeeuw: ‘Zelfstandig 

ondernemer zijn is een mooi vak. 

Het is veelzijdig: het ene moment 

spring je bij in de zaak, het an-

dere moment bestel je een nieuwe 

levering of ben je op zoek naar 

nieuwe kansen. Het is hard wer-

ken maar elke dag is anders’. Toch 
besloot hij, na lang nadenken, om 

eind 2000 de zaak te verkopen en 

voor een baas te gaan werken. ‘Het 

eerste jaar vond ik het aantal vrije 

dagen veel te groot en nog steeds 

maak ik niet alle dagen op. Toch 
ben ik blij dat ik de stap gemaakt 

heb. Met mijn ervaring in de bran-

che kan ik in het bedrijf waar ik nu 
werk veel doen’. 

Maertensplein heeft alles

‘Het huidige Maertensplein biedt 

alles wat de inwoners van Maar-

tensdijk en daarbuiten nodig heb-

ben voor de aankoop van hun dage-

lijkse levensbehoeften. Dat is toch 
wel bijzonder voor zo’n relatief 

klein dorp’, stelt Jeroen de Zeeuw 

vast. ‘Het Maertensplein en Dijck-

state zijn een aanwinst voor het 

dorp. Daar was niet iedereen het 

over eens tijdens de presentaties 

van de eerste plannen. Maar ik denk 

dat het feit dat Maartensdijk leef-

baar blijft dat voor een groot deel 

te danken is aan de investeringen 

die de ondernemers toch telkens 
weer doen. Want ondanks de slech-

tere economische periode waarin 
we zitten zie ik nog steeds dat ze 

durven te investeren. Ze doen dat 

en hopen dat die investering zich-

zelf terugverdient over een periode 

van een jaar of 5 tot 10. Alles met 

het oog op het behoud en mogelijke 

uitbreiding van het aantal klanten. 

Dat is ondernemen’. [MD]

15 JAAR Maertensplein: Kopak de Zeeuw
Van 1991 tot eind 2000 heeft Jeroen de Zeeuw een supermarkt gerund in Maartensdijk.

Hij is op 23 jarige leeftijd begonnen als eigenaar van de Kopak aan de Dorpsweg en 

is bij de oplevering van het Maertensplein verhuisd naar het pand waar nu deels de 

Marskramer zit en (een gedeelte van) Landwaart. Vanwege de grotere oppervlakte heette 

het toen niet meer Kopak maar werd het C1000.

Achter op het plein was eerst de C1000 van Jeroen de Zeeuw gevestigd.

In informele sfeer ontdekt u alles over glasvezel en nemen 

we de tijd voor het beantwoorden van uw vragen.

Wanneer:       26 maart

Hoe laat:        20.00 uur

Zaal open om 19.30 uur

Waar: Clubhuis FC de Bilt

      Sportpark Weltevreden

      Weltevreden 1, De Bilt

Wisper organiseert 
i.s.m. FC de Bilt 
een extra informatie 
avond over glasvezel!

www.wisper.nl

U bent van harte welkom!

Stomerij Maertensplein:

te koop

door Marijke Drieenhuizen

Zoeken naar kansen, dat is wat elke ondernemer dagelijks bezighoudt. 

Nellie de Jong heeft gedaan wat ze kon maar heeft haar zaak Stomerij 

Maertensplein, waar ze sinds 1 juni 2007 de eigenaar van is, te koop staan. 

Het kost haar te veel tijd en energie.

Veel klanten vinden het jammer dat ze gaat stoppen. Toch heeft ze die beslissing 
genomen. Ze hoopt op een goede koper die een doorstart wil maken. ‘Zo blijft 

Maartensdijk dan een stomerij houden, dat is mijn inzet’. Er zijn al reacties ge-

komen maar de echte koper heeft zich nog niet aangemeld. ‘Zo lang dat niet is 
gebeurd blijf ik gewoon doorgaan’. Nellie de Jong vindt het Maertensplein een 

goed en compleet winkelcentrum, waar ze steeds meer ook niet Maartensdijkers 
ziet komen om hun inkopen te doen.

Het is de inzet van Nellie de Jong dat Maartensdijk een stomerij blijft houden.
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Tegenstander deze wedstrijd was 

Spirit uit Voorthuizen. In een zeer 

spannende en meeslepende wedstrijd 

kwam DOS uiteindelijk net een doel-

puntje te kort en verloor met 11-12.

Michael van Bemmel was weer op 

tijd hersteld van zijn blessure, zodat 

DOS in de vertrouwde basisopstelling 

kon starten. Dat was dan ook het eni-

ge vertrouwde, want het jonge team 

had nog niet ieder in een dergelijke 

ambiance gespeeld. Volle tribunes 

met supporters van beide clubs. De 

supportersclub van DOS was al we-

kenlang druk met de voorbereidigen. 

Spandoeken, ballonnen, trommels en 

zelfs lyers in Westbroek werden op-

gehangen. Tijdens de wedstrijd zorg-

den zij voor een perfecte sfeer en ble-

ven zij achter de ploeg staan.

Zenuwachtig

DOS kende een zenuwachtige eerste 

minuten maar kwam gelukkig al snel 

beter in de wedstrijd en opende de 

score. In de rust (stand 5-5) heerste bij 

DOS het gevoel dat er een goed resul-

taat kon worden behaald, maar helaas 

in het begin van de 2e helft was het 

Spirit dat op ruime voorsprong wist te 

komen. DOS ging in de achtervolging 

en kwam weer terug tot 8-9. De ge-

lijkmaker hing in de lucht maar werd 

niet gescoord. Het was Spirit die de 

voorsprong snel vergrootte naar 8-12. 

DOS kwam nog terug tot 11-12 maar 

moest in Spirit de meerdere erkennen. 

Spelers vielen elkaar na het laatste 

luitsignaal teleurgesteld in de armen.

DOS verliest promotieduel
In een geweldige sfeer in de sporthal van OVVO in Maarssen speelde DOS afgelopen zaterdag 

een duel om promotie. Bij winst zou DOS voor het eerst in haar 

45-jarig bestaan promoveren naar de 2e klasse. 

DOS 3 Kampioen
De laatste week van de zaalcompetitie sleepte DOS 3 de lang verwachte 

titel binnen. Slechts 1 wedstrijd ging verloren. De laatste wedstrijd tegen 

nummer 2 ODIK werd ruim met 16-9 gewonnen.

Achterste rij: Jurrien Hennipman, Wilco Paap, Mark-Jan Hopman, Dennis 

Volmer en Marco van der Vaart. Voorste rij: Susanne Schuurman, Paula 

Schekkerma, Sandra Stienstra, Mijntje van Zijtveld, Anneke Hopman en 

Petra de Graaf. Op de foto ontbreken Marjolijn Groenevelt en Nienke 

IJtsma.

Bij rust leidden de gasten uit Almere 

met 0-2. Na rust wist Voordaan snel 

de stand gelijk te trekken door treffers 

van Mitch Vermeij en Hans Claassen. 

Aansluitende betekende een tweede 

gele kaart voor dezelfde Voordaan 

speler rood zodat Voordaan de reste-

rende 25 minuten met 10 man moest 

uitspelen. Via een strafcorner kwam 

Almere op voorsprong: 2-3. Toch wa-

ren het twee strafcorners uit scherpe 

uitbraken die Voordaan de mogelijk-

heid bood om te winnen. 

Beide kansen werden door strafcor-

nerkanon Hans Claassen feilloos voor 

Voordaan benut: 4-3. De laatste tien 

minuten speelde Voordaan geconcen-

treerd uit. De hoge bal van achteruit 

van Adriaan Stolk bracht daarbij uit-

komst maar stichtte ook direct gevaar 

voorin. 

Voordaan coach Peter Kalfsterman: 

‘Vandaag hebben we behoorlijk maz-

zel gehad. Almere was heer en mees-

ter in de eerste helft en toen we met 

10 man stonden had ik er een hard 

hoofd in. Maar het team toonde veer-

kracht en vocht zich knap terug en 

pakte zelfs de drie punten. We hebben 
misschien niet de beste spelers van de 

Overgangsklasse maar als team staan 

we op dit moment als een huis. Ik kan 

daar erg van genieten!’. 

Door dit resultaat staat Voordaan 

aan kop gevolgd op drie punten door 

Rood Wit en op vier door Tilburg. 

Dames

De dames van Voordaan leden een 

3-2 nederlaag in Leiden tegen Alec-

to. De ploeg van coach Lotte Smets 

blijft hierdoor op de ene laatste plaats 

staan. Volgende week ontvangen de 

dames mede degradatiekandidaat 

MEP uit Boxtel terwijl de Heren het 

Haagse HDM op bezoek krijgen. Na 

aloop zal in het clubhuis het ‘Kwar-
taal Thee Dansant’ zijn met een optre-

den van Bonnie St Claire.

Voordaan knokt zich met 10 man langs Almere

De hockeyers van Voordaan hebben met kunst en vliegwerk de koppositie in de promotiepoule 

van de Overgangsklasse weten te behouden door een 4-3 winst op Almere. 

Daar zag het echter lang niet naar uit in Groenekan.

Voordaan viert feest na de winnende treffer van Hans Claassen. 

(foto Guido van der Burg)

De Waterwijkgoalie week niet en bleef overeind. Maar na ongeveer een 
kwartier, na weer een snelle aanval kon hij de inzet van Niels van Vee-

len niet de baas. De Bilt leidde verdiend met 1-0. Waterwijk veerde op en 
maakte tien minuten later de 1-1 toen de Biltse verdediging de bal niet goed 

weg werkte. Keihard verdween een projectiel boven in het zijnet, maar dan 

wel aan de binnenkant van de paal. De gelijke stand bleef gehandhaafd tot 

de rust, mede door goed keeperswerk van Mark. De wind droeg namelijk de 

bal enkele malen de hoogte in en de Biltse keeper moest met rek-en strek-

werk een goal voorkomen.

In de tweede helft ging het onderhoudende duel verder zoals het er in de 

eerste helft uitzag. De toeschouwers zagen een evenwichtige wedstrijd met 

twee ploegen die één punt niet genoeg vonden. Kort voor tijd nam Water-
wijk een vrije schop op de rand van het strafschopgebied van de Bilt. Doel-

man Mark Hillen wilde een opening in de muur. Inderdaad ging de bal daar 

doorheen, maar met een vervelende stuit. Met een acrobatische beweging 

stopte Mark het schot, maar hij kreeg de bal niet klemvast. Ondanks zijn 

onzachte aanraking met de doelpaal, veerde hij weer op om een rebound 

onschadelijk te maken. Pas toen de bal in het zijnet werd geschoten kon hij 

zich overgeven aan de pijn die de botsing met het aluminium had veroor-

zaakt. Hoofd en paal waren er zonder deuken vanaf gekomen. Waterwijk 
had zijn laatste kans verspeeld. Het bleef 1-1(Luc Hermie) 

FC De Bilt - Waterwijk gelijk
De Bilt begon sterk en fris aan de wedstrijd. Binnen 10 minuten 

leek de thuisploeg op voorsprong te gaan komen, toen na een 

vloeiende snelle aanval Marcel Melissen Nicky Engel bediende 

en hem alleen voor de keeper zette.

Vrijdag 16 maart jl. waren medewerkers van firma Eikelenboom uit 

Lopikerkapel, cliënten van de Reiger Reinaerde en een groep van 25 

managers van Rabo International in het kader van NL Doet aan het werk 

aan de Reigerlaan te Bilthoven. Er werd een fietsenafdak gebouwd, de tuin 

werd zomer klaar gemaakt (schrobben, meubels in de olie, planten poten.) 

enz. ’s Middags werden er cup cakes en taarten gebakken. Uiteraard deden 

ook hier de eigen cliënten weer ruimschoots mee. [Henk van de Bunt]

De landelijke WandelFit - ambassa-

deur Olga Commandeur (vooral de 

laatste jaren bekend van Nederland in 

Beweging TV) had De Bilt uitgeko-

zen om haar bijdrage te leveren, daar-

bij hopend dat zich nog een aantal 

deelnemers zal aanmelden. 31 maart 

begint het echte trainingsprogramma 

van De Biltse WandelFit binnen de 
landelijke campagne WandelFit 2012. 

Jl. zaterdagmiddag was er een ken-

nismakingsbijeenkomst. De lande-

lijke WandelFit - ambassadeur Olga 
Commandeur (vooral de laatste jaren 

bekend van Nederland in Beweging 

TV) had De Bilt uitgekozen om haar 

bijdrage te leveren, daarbij hopend 

dat zich nog een aantal deelnemers 

zal aanmelden. 

WandelFit is een nieuw lokaal 
wandelprogramma om de sportparti-

cipatie onder ouderen te stimuleren. 

Zij maken op een laagdrempelige 

manier kennis met de wandelsport. 

Gedurende drie maanden worden ze 

door professionele wandelsporttrai-

ners voorbereid op deelname aan een 

meerdaags wandelevenement. In De 

Bilt staat WandelFit onder leiding van 
wandelsporttrainer Ger Kerkhoven. 

Voor meer informatie en inschrijven: 

www.wandelit.nl.

Lokaal wandelprogramma
31 maart begint het echte trainingsprogramma van De Biltse WandelFit binnen de landelijke 

campagne WandelFit 2012. Jl. zaterdagmiddag was er een kennismakingsbijeenkomst. 

Olga Commandeur kreeg de boel wel in beweging. [foto Reyn Schuurman]



Te koop aangeboden

6 Lichteiken STOELEN. 

€ 120,-. Tel. 0346-214042

Strakke rode leren twee en half 

ZITBANK i.z.g.s. € 100,-. Tel. 

0346-213351

Leren draaifauteuil, bordeaux-

rood. € 40,-. Tel. 030-2292338

Anwb gidsje, 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)

Vrolijke, stoffen voorjaars-

boodschappentas 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 

Cd Amy Winehouse – Lioness, 

Hidden Treasures € 7,50. Tel. 

035-7852090 

Cd Carlos Santana gitarist 

(gesealed) – Original Hits. 

€ 5,-. Tel. 035-7852090 

Dvd Peter Frampton , gita-

rist, Frampton Comes Alive II. 

€ 7,50. Tel. 035-7852090 

Zwaar metalen Cd-rek in 

vorm van Gitaarstandaard 

(stevig & mooi afgewerkt). 

€ 50,-. Schaatsen: Mooie, 

lage, zwarte Noren maat 39, 

gebruikt. Merkloos. € 20,-. Tel. 

06-16276013 (na 18.00 uur)

Elck. bladblazer/zuiger. 

€ 12,50. Konijnen/caviahok op 

poten, hout. € 10,-. Tel. 0346-

212722

Koperen potten, kannen, 

lepels. € 15,-. Ronde grenen 

salontafel met laatjes waar-

van 1 geheim. € 10,- Digitale 

piano. € 20,-. Elek. gitaar met 

box. € 20,-. Tel. 0346-212722

Fietsendrager op trekhaak. 

€ 35,-. Tel. 030-2203365

3 persoonstent. € 20,-. Tel. 

030-2281085

Autostoeltje. € 7,50. Tel. 030-

2281085

Chicco logeerbedje met extra 

matrasje. € 25,-. Tel 030-

2281085

Bloemen en planten 2 jaargan-

gen 2009+2010 per jaargang. 

€ 2,50. Tel. 0346-212492

Elegante dameskleding mt. 40 

div. nog nieuw. € 50,-. Tel 

0346-212805

Bobike voorzitje zwart/wit 

geblokt zeer mooi 1 jaar oud. 

€ 40,-. Tel. 0346-211521 na 18.00.

Fietsendrager voor trekhaak. 

€ 50,-. Tel. 030-2285311

Goed uitziende beige kinder-

ledikant 60x120cm ziet er 
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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

modern uit met matras. € 30,-. 

Tel. 0346-214084

Massagekussen voor in de 

stoel. Werkt op lichtnetkleur 

zwart, werkt prima. € 10,-. Tel. 

0346-214084

Diverse soorten straatstenen 

enkelen m² per soort. Gratis 

af te halen. Tel. 0346-213261

Babybox in zeer goed staat 

met Nijntje boxkleed voor 

€ 40,- Tel. 06-24345208

1 Paar lichtbruine leren heren-

schoenen maat 42. € 10,-. Tel. 

06-10484322

Blank eiken buffetkast met 

spiegelopbouw eetkamertafel 

met vier stoelen. Liefst alles 

in één koop. Tel. 06-53576512

Nieuwe dames bootschoe-

nen, bruin leer, maat 38. Van 

€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-

reo meubel grijs 76x42x36 fm 

radio, platenspeler en cassette-

deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 

85x150 cm. € 15,-. Zandstra 

Noren, mt. 39, zwart leer. 

€ 25,-. Nieuwe digital alarm-

klokradio, in verpakking. 

€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 

groen/paars/roze + beschrij-

ving nog in verpakking. € 10,-. 

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-

bedhoezen 140x200, kleuren: 

donkergeel, lichtgeel en wit. 

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-

2202996

Zwarte attachékoffer 

44x32x10 cm. €10,- Bruin 

leren laarzen met rekbare 

schacht. Nieuw! Maat 39 van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Fietsen/brommers

Batavus OMAFIETS blauw 

€ 130,-. Sparta omafiets zwart 

3 versnellingen en trapremmen. 

€ 220,-. Tel. 06-10156502 n.o.z.

Kinderfietsje met zijwieltjes 3 

jaar. € 15,- Tel. 030-2281085

Personeel gevraagd

Gevr. ervaren HUISH. hulp 

voor stel zonder kinde-

ren. 3 uur p.w. in Bilthoven. 

06-38465241. Vanaf 50 jaar.

Pientere administratieve 

DUIZENDPOOT voor een 

wijnimportbedrijf, voor 1½ in 

de week. In de Bilt. Tel. 030-

2200477 of 06-54760901 

Gevr pt (min. 4u) 

TERREINHULP geboden 

stage-plaats evt. met caravan 

Tel. 06-10484896 info@cam-

pingfazantenhof.nl

HUISHOUDELIJKE hulp in 

Bilthoven-Noord voor 3 uur/

week, Nederlands of Engels 

sprekend, voor langere tijd. 

Tijden in overleg. Referenties 

welkom. E-mail: jacokes@

xs4all.nl

Zelfstandige huishoudelijke 

HULP gezocht voor 4 uur per 

week in Bilthoven op do- of 

vrijdagochtend voor gezin met 

kinderen en hond. Informatie 

op 06-21510818 

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

Dijkstate Dagtochten Service; “naar de bollen“ op 26 april. 

Geheel verzorgd incl. diner voor € 35,-  Tel. 06 53 85 35 57. 

Inlichtingen en betalen Zaterdag 7 april in Dijckstate 10.00 uur.

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.  

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

www.metuwdorpsmakelaar.nl

10e penning administraties Verzorgt ook bij u thuis uw 

aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,- Tel. 0346-822255, 

www.10epenning.nl - info@10epenning.nl.

Begin de dag met een gezonde, eiwitrijke formule 1 shake van 

Herbalife, die de honger weghoudt tot de lunch. Keuze uit 6 

smaken. Voor sporters vraagt u naar Herbalife24. Voor advies 

en begeleiding belt u 0346-571377,   www.vinkvoorverant-

woordevoeding.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max  www.beauty-max.nl. Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geniet van 

deze ontspannende en betaalbare aanbieding. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Cursussen/Trainingen

Voorjaarscursus  boetseren of speksteenbewerken. Wilt u iets 

creatiefs doen en komt het er niet van, hak dan nu de knoop door! 

In Maart start de voorjaarscursus vormgeven in klei of speksteen. 

Werk met  uw handen vanuit uw hart en geef  alle creativiteit de 

ruimte. Alleen in kleine groepen in mijn atelier, of  lekker bui-

ten werken. Voor meer info. kunt u bellen: Tel 0346/281266 of 

06/11168249 van Marianne v.Zijtveld. Graag tot ziens!!!

Personeel aangeboden

ZONNESCHERMEN / rol-

luiken reparatie onderhouds-

beurt nu € 35,-. Elektra motor 

€ 150,- aanbieding inbou-

wen motor € 125,-. Hans 

06-26604779 Groenekan

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Toeristenbelasting vrij 

KAMPEREN in eigen 

gemeente! rust & ruimte in t 

bosinfo@campingfazantenhof.

nl  Tel. 06-10484896

Te huur stukje GROND in 

Groenekan voor dag gebruik. 

Info www.stukjegrond02@

gmail.com

Te huur gevraagd: afsluit-

bare STALLINGSRUIMTE/

Opleiding Natuur en Intuïtie. Maak kennis met intuïtie. en 

energie in relatie tot de natuur. Centraal staat het aura- en 

chakrasysteem, aanwezig zijn in het hier en nu en het herken-

nen van grenzen. Uniek is het contact met de natuur, die als 

spiegel dient voor jouw groeiproces. Kennismakingsworkshop 

op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Start opleiding 

vrijdag 20 april. Locatie: Smalleweg 8a in Bunnik. Info: www.

nieuw-licht.nl/06-28036019.

U wilt graag sporten, maar liever niet in een groep om wat 

voor reden dan ook? Volg dan privé pilates lessen. Individueel 

of samen met iemand die u kent, zodat de training afgestemd 

kan worden op uw specifieke behoeften, doelstellingen of 

klachten. U krijgt een op maat gemaakt programma van oefe-

ningen. Nog een voordeel is dat de les plaats vindt op een 

voor u geschikte tijd en locatie. Voor meer informatie bel naar 

06-30443485 of check www.drbm.nl

Workshop ‘Ontwerp je eigen kruidentuin’ in Agnes kruiden-

tuin Dorpsweg 264 Maartensdijk 24 maart of 14 april 11-13 u. 

Kruiden zijn mooi, geurig, vaak eetbaar en ze hebben ook nog 

een werking. Stap voor stap leer je jouw tuin tot een kruidig 

geheel te maken zonder hem helemaal op de schop te hoeven 

nemen. kosten incl. reader € 30,-  Info/opgave Agnes Looman 

0647608868 /www.Agneskruiden.nl. 

Altijd al willen boetseren, maar er nooit toe gekomen? Hier 

is uw kans! Louis Witteman geeft u graag les en inspiratie in 

zijn gezellige atelier aan de Molenkamp 34a, 3732 EV in de 

Bilt. Tel. 030-2203303 of email: ellywitteman@casema.nl. 

Ma-Woe-Do van 09.30-11.30u. Incl. boetseerklei, koffie, thee 

en iets lekkers. € 5,- per uur. Zie ook zijn website: www.wit-

temanportret.nl

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751298 vrijdag en zater-

dag verkoop Nw.Weteringseweg 34, Groenekan. Voor al uw 

bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weghalen 

van bomen etc. etc. Nu weer groenteplanten, coniferen groot 

en klein, fruitbomen, leibomen enz. beukenhaag 60/80 à 0,80

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

garage voor auto/motor in 

Maartensdijk e.o. Liefst met 

elektra. Bel Dirk 0346-769042 

0f 06-20748805.

Tijd voor uw haar! Kom naar 

BETTY'S CORNER! Elke 

woensdag en vrijdag +avond 

in Maartensdijk. Let op! alleen 

aanstaande vrijdag geslo-

ten. 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 aangeboden 

OPSLAGRUIMTE verwarmd. 

54 m² te Westbroek Tel.06-

50615046

Gezocht: BIJRIJDSTER voor 

ons paard, graag met ervaring, 

hij staat in Maartensdijk. Heb 

je interesse neem dan contact 

met ons op 06-30390070.



In samenwerking met Animo en de 

Knltb is het programma tot stand ge-

komen. Op de club aan de Charles 

Weddepohllaan 3 vinden diverse 

tennisactiviteiten plaats. Het bevat 

onderdelen als samen tennissen, een 

demonstratiewedstrijd, een gratis 

proeles volgen en balvaardigheid-

spelletjes voor kinderen. 

Op 25 maart stelt de club vanaf 12.00 

uur haar vier all weatherbanen open 

om niet-tennissers kennis te laten ma-

ken met de sport. Leden kunnen hun 

familieleden en kennissen meenemen 

die nog niet tennissen. Alle geïnteres-

seerden zijn van harte welkom om op 

eigen initiatief binnen te stappen. Het 

doel is een sportieve en gezellige dag 

vol leuke activiteiten waardoor de 

deelnemers niet alleen kennismaken 

met tennis, maar ook met de gezellige 

tennisvereniging. 

Programma 

Van 12.00 tot 15.00 uur begeleiden 

medewerkers van Animo de kinde-

ren bij balvaardigheidspelletjes. Om 

half twee begint een half uur durende 

demonstratiewedstrijd tennis van vier 

getalenteerde leden. Van 14.00 uur tot 

17.00 uur geven KNLTB-gelicentieer-

de clubtrainers gratis proelessen. Hier-
voor kunnen geïnteresseerden zich bij 

binnenkomst aanmelden. Ook voor de 

innerlijke mens wordt gezorgd. De kan-

tinecommissie serveert tot twee uur een 

lunch en ter afsluiting is er vanaf 16.30 

uur een gezellige borrel. 

Geen wachtlijst

Het tennispark is de laatste jaren 

volledig opgeknapt. De club heeft 

beschikking over vier smashcourt 

banen die het hele jaar bespeelbaar 

zijn. Voor alle niveaus en leeftijds-

groepen (50+, senioren, gezinnen en 

jeugd) worden tennisactiviteiten ge-

organiseerd door en met vrijwilligers. 

Geïnteresseerden kunnen in april een 

maand lang vrijblijvend tennissen om 

zo te ervaren wat de vereniging te bie-

den heeft. Er is geen wachtlijst. Voor 

meer informatie: www.tvholland-

scherading.nl

SVM speelde afgelopen weekend 

tegen de als 8e geplaatste vv Ou-

derkerk. de ploeg begon niet scherp 

genoeg aan de wedstrijd met als ge-

volg dat er te veel ruimte werd weg-

gegeven. VV Ouderkerk had hier-

door een licht veldoverwicht zonder 

zelf echt gevaarlijk te worden. Eerst 

rond de 20e minuut werd Mike de 

Kok goed vrij gespeeld, maar de an-

ders zo trefzekere spits schoot tegen 

de paal. Coach Wout van Dronkelaar 

gaf de opdracht om de tegenstander 

beter vast te zetten, maar vv Ouder-

kerk kreeg via hun linkerspits de 

kans om de openingstreffer te maken. 

Max Koetze (invaller van de grie-

perige Richard de Groot) hield zijn 

doel schoon. Michel van de Goede 

veroverde de bal op het middenveld 

en gaf de juiste pass, waardoor de 

in vorm zijnde Tom Jansen zijn 15e 

doelpunt maakte. SVM ging de rust 

in met een 1-0 voorsprong.

Rust

Na de rust ‘stond’ SVM beter; met de 

juiste inzet en wil werd vv Ouderkerk 

meer onder druk gezet. Te vaak en te 

veel slordig balverlies leidde tot de 

1-1. SVM zette een tandje bij en de 

druk werd opgevoerd. De vele cor-

ners kwamen mede door de lengte bij 

de tegenstander net niet bij de SVM 

voorwaartsen. Pas in de 80e minuut 

kwam SVM door een hoekschop van 

Roy Wijman op de toch wel verdiende 

2 -1. Ouderkerk probeerde door veel 

hoge ballen in de SVM verdediging 

de gelijkmaker te scoren, maar dat 

gebeurde niet. Uit een van de kansen 

scoorde weer Tom Jansen fraai de 3-1. 

Even later had Jeroen Geurtsen nog de 

4-1 op de pantoffel. SVM blijft goed 

meedoen om de bovenste plaatsen. 

Aanstaande zaterdag gaat SVM op be-

zoek bij het Hilversumse Altius. 
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SVM zet de winnende reeks voort

Tom Jansen scoort en zet daarmee de stand op 3-1. [foto Jeroen Kemp]

DOS B2 Kampioen
De afgelopen week  stonden nog twee wedstrijden op het programma voor 

DOS B2. De eerste wedstrijd tegen KCD ging net verloren met 7-8, maar 

een dag later werd met 5-0 gewonnen van RDZ. Doordat de concurrent dit 

weekend ook punten liet liggen, waren deze resultaten voldoende voor het 

kampioenschap in de zaal.

Achterste rij: Paulien van Vliet, Laura Dijkstra, Niels Boere, Gerben 

Grootendorst en Jelle de Jong. Op de voorste rij: Luc den Otter (trainer/

coach), Gerda Lam, Evi den Uijl, Nienke Verkroost, Rianne de Bree, Nicole 

Lam en Robin de Rooij (trainer/coach).

Op het park van Tennisvereniging Hollandsche Rading vertelt de glunde-

rende voorzitter Cees Floor dat hij met meer dan tien leden druk bezig is 

alles keurig in orde te maken voor het Zomerseizoen en de Open Dag die 

een paar dagen later zal plaatsvinden. Op en rond het complex worden strui-

ken gerooid en alles keurig aangeharkt en afgevoerd. Maar ook het mooie 

clubhuis wordt onder handen genomen vanaf het wassen van de ramen tot 

en met het opruimen van de zolder. De voorzitter is heel tevreden en maakt 

gelijk van de gelegenheid gebruik om te melden dat er nog plaats is voor 

nieuwe leden. [KP]

Het wassen van de ramen wordt o.a. bekeken door een glunderende 

voorzitter.

Deze meiden zitten of zaten op scho-

len voor praktijkonderwijs. Dit team 

is een geduchte tegenstander met in-

ternationale ervaring en successen. 

Nadat ze in de middag kennis maakten 

met bestuur en belangstellenden op het 

SVM honk, volgde een gezellige lichte 

maaltijd waarna om 19.45 de wedstrijd 

startte. Twee maal veertig minuten zag 

het publiek een leuke wedstrijd die in 

het begin nog vrijwel gelijk opging. 

Tot aan de rust hield SVM de score be-

perkt tot een achterstand van één doel-

punt. Door een betere balvaardigheid 

en samenwerking kreeg het ID-team 

in het blauw na de rust echter de over-

hand. Het werd niet helemaal éénrich-

tings verkeer, maar de SVM dames 

konden niet meer voorkomen dat de 

achterstand opliep tot 8-0. En daar wa-

ren een paar prachtige goals bij. [KP]

Salvodames winnen 
moeilijke uitwedstrijd

Er stond voor het tweede damesteam van Salvo een lastige uitwedstrijd op 

het programma tegen het als vierde geklasseerde VIF uit Hilversum. Dit 

team was verantwoordelijk voor de eerste thuisnederlaag van dit seizoen. 

Om de koppositie te handhaven moest er gewonnen worden. Salvo startte 

goed. De dames hielden gedurende de gehele set een voorsprong die in het 

begin was opgebouwd. Vooral Nienke Dalmeijer sloeg op de linksvoorposi-

tie harde ballen in het veld bij VIF. De eerste set werd gewonnen met 21-25. 

De 2e set kwam VIF beter voor de dag. De wissel van spelverdeelster kwam 

hun spel ten goede. Door gevarieerd aanvalsspel werd de druk op de verde-

diging van Salvo met succes opgevoerd. De set was voor VIF met 25-19. In 

de 3e en 4e set nam Salvo weer het initiatief. Anique Diepeveen en Sophie 

van der Goot deden aanvallend goed werk en voerden de druk op. Ook 

verdedigend had Salvo meer grip op de aanvallen van VIF. De tegenstander 

had hier geen afdoend antwoord op. Beide sets werden gewonnen met resp. 

15-25 en 17-25. Door deze winst blijft Salvo met twee punten voorsprong 

op kop in de 2e klasse. Op donderdag 29 maart spelen de dames tegen KO/

Trivolley in sporthal De Lunet in Bussum. Aanvang 20.00 uur.

  

Het eerste damesteam van Salvo heeft de uitwedstrijd tegen het als laatste 

geklasseerde Atalanta verloren met 3-2. Door dit resultaat blijven de dames 

nog ver verwijderd van de rode lantaarnpositie. De volgende wedstrijd is op 

31 maart in Hoogland tegen de dames van Forza. Aanvang 15.00 uur.

 SVM-dames tegen ‘Het andere Oranje
Vorige week woensdag speelde het eerste damesteam van SVM tegen het al vaker beschreven 

landelijk meidenteam van het ID-Voetbal, ook wel genoemd Het Andere Oranje. ’

‘Zonder jou is er geen bal aan’ 
Zondagmiddag 25 maart houdt tennisvereniging Hollandsche Rading open dag voor iedereen die wil 

kennismaken met de tennissport. De tennisclub doet mee aan de Open Tennisdagen van de KNLTB 

onder het motto: ‘Zonder jou is er geen bal aan’.

Het tennispark heeft vier smashcourt banen die het hele jaar bespeelbaar zijn. [foto Henk van de Bunt]



Emmaus geeft waarde terug aan wat is afgedankt. Aan spullen, maar vooral 

aan mensen. Bij Emmaus Bilthoven werken ongeveer 75 vrijwilligers onder 

de leiding van 2 coördinatoren. De organisatie is helemaal afhankelijk 

van de inzet van vrijwilligers en wil nog wel meer doen dan nu mogelijk 

is maar wordt beperkt door een gebrek eraan. Daarom was ook deze 

Bilthovense vestiging blij en dankbaar met de inzet van deze leerlingen van 

De Werkplaats in het kader van NL Doet jl. vrijdag. Wat niet geschikt is voor 

de verkoop wordt zoveel mogelijk op een andere manier voor hergebruik 

geschikt gemaakt, zoals oud ijzer en andere metalen. Daar droegen deze 

WP-leerlingen behoorlijk aan bij
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Bij het vinden alleen is het niet geble-

ven want heer Vendrik, die van jongs 

af in de natuur is opgegroeid, is aan 

het vertellen gegaan. Hij heeft laten 

zien hoeveel andere, nog lege, hol-

letjes er al waren gegraven en legde 

uit dat het de mannetjes zijn die dat 

doen. Pas daarna komen de vrouwtjes 

en leggen de eieren. Vendrik heeft 

nog veel meer uitgelegd, zoals: ‘Tot 

zes jaar geleden hadden we hier nau-

welijks weidevogels. Ze waren ge-

pakt door de roofvogels. Maar na een 

ander jachtbeleid worden er nu ieder 

jaar in deze polders tussen de 750 en 

1000 zwarte kraaien en kauwen ge-

vangen en geschoten’.

Vossen

‘En dan de vossen. Deze jagers in het 

donker roven er op los. Ze komen van 

ginder uit het bos. De afgelopen jaren 

zijn er inmiddels al 130 afgeschoten. 

En wat zagen we? De weidevogels 

kwamen weer terug. Trouwens, wij 

zijn als weidevogelbeschermers ook 

niet blij met de vele ooievaars die 

hier zijn. Die zijn ook funest voor de 

weidevogels. De jonge kuikens heb-

ben wel een natuurlijke truc om veel 

groter te lijken door hun vleugels uit 

te spreiden maar dat helpt niet vaak.’ 

De heer Vendrik zou voor jong en oud 

uitstekende lezingen kunnen geven 

door te vertellen over de gebeurte-

nissen in de natuur in deze prachtige 

omgeving. 

Eerste Kievitsei in Westbroek
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag 14 maart belde een verheugde heer J. C. Vendrik jr. uit Westbroek de redactie 

van De Vierklank en vertelde heel enthousiast dat hij het eerste kievitsei gevonden had. Kort daarna 

dwaalden we over het omgeploegde land achter de Kerkdijk nr. 45. Onder een stralende hemel liepen 

we over de bijna eindeloze akker om te zoeken waar het ook alweer precies was. We vonden het kleine 

holletje met daarin niet één maar twee gespikkelde eitjes. Heer Vendrik heeft ze even heel voorzichtig 

opgepakt om zijn melding te bewijzen want zo’n vondst is heel groot nieuws. 

Ontdek de eendenkooi
Een kijkje nemen achter de schermen? Dat kan dit jaar weer, 

want de eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen is op 

zaterdag 24 maart en zondag 25 maart 2012 van ca. 12.00 tot 

ca. 15.00 uur weer voor het publiek opengesteld. 

De eendenkooi is een prachtige verstilde plek en werd ooit gebruikt voor 

het vangen van eenden, maar is nu rustgebied voor reeën en vogels. Gidsen 

van Natuurmonumenten laten de vangarmen zien, de kooiplas en het oude 

kooikerhuisje. Vooraf aanmelden voor de bezichtiging is niet nodig en er 

zijn geen kosten aan verbonden. 

De eendenkooi is gelegen halverwege de Kanaaldijk. De Kanaaldijk - een 

iets- en wandelpad - loopt van het verlengde van de Graaf Floris V weg in 
Hollandsche Rading naar Tienhoven Bij regenachtig weer is er geen open-

stelling van de eendenkooi.

‘Aan de oostzijde van de Soestdijkse-

weg ligt een prachtig natuurgebied 

met een veelheid aan lora en fauna, 
waar ik onder andere de buizerd weer 

heb gezien’, aldus Irma van Dijk. 

‘Waar andere mensen voor op va-

kantie gaan hebben wij aan de andere 

kant van de weg. Het wordt alleen 

steeds moeilijker om die plek te be-

reiken. Zeker als je dat wilt doen met 

een klein kind met een ietsje en een 
hond erbij,’ Irma van Dijk constateert 

dat het oversteken na de aanleg van 

de rotonde moeilijker is geworden 

omdat de auto’s dichter op elkaar rij-

den. ‘Ben je de weg eenmaal over, 

dan sta je op het ietspad. Daar zijn de 
ietsers dan weer niet blij mee, omdat 
ze opeens geconfronteerd worden met 

voetgangers en honden.’

Om aan de andere kant van de weg 

te komen steekt Irma van Dijk ter 

hoogte van Laan 1813 over. ‘Daar 

is geen oversteek, maar veel mensen 

steken er wel min of meer rennend en 

op goed geluk over.’ Om steun te zoe-

ken voor een veilige oversteekplaats 

is Irma van Dijk er met een handte-

keningenlijst gaan staan. Binnen een 

uur waren veertig mensen bereid hun 

handtekening te zetten. ‘Wat goed dat 

je dit doet want het is hier erg onvei-

lig’, kreeg zij te horen. Irma van Dijk 

verzamelde ter plekke 110 handteke-

ningen van mensen die het anders ge-

regeld willen zien. Jolanda Verhulst, 

voorzitter van de raadscommissie 

Openbare Ruimte, nam de petitie in 

ontvangst.

Aren door zompige zodden! 
Staatsbosbeheer organiseert dit voorjaar natuurrondvaarten in de 

prachtige Molenpolder bij Tienhoven. Tijdens de vaartocht van 

ongeveer anderhalf uur ontdekt en ervaart men de bijzondere natuur 

van dit oude veenlandschap onder de rook van Utrecht.

De Groene Hart Gids van Staatsbosbeheer neemt u mee in het ontstaan van 

het gebied, het beheer en de lora en fauna van dit unieke natuurgebied. Op 
één plaats wordt het (voormalig) trilveen betreden om kennis te nemen van 

de planten die er groeien maar ook hoe het is om over veen te lopen. 

De Molenpolder is ontstaan door de vervening; veen werd opgebaggerd uit 

de zogenaamde petgaten. Vervolgens werd dit te drogen gelegd op de le-

gakkers. De turfjes, die ervan gestoken werden, verdwenen in de kachel 

als brandstof. Door de jaren heen is in het Vechtplassengebied een karak-

teristiek patroon van petgaten en legakkers ontstaan. Het gebied herbergt 

een scala aan zeldzame planten- en diersoorten zoals rietorchis, zonnedauw 

(een vleesetend plantje), kleine karekiet, grauwe gans, ringslang en groene 

glazenmaker. Data: zaterdag 31 maart , 14 en 28 april . De start is om 10.00 

vanaf het beheercentrum aan de Westbroeksebinnenweg 5 te Tienhoven 

(Molenpolder). Aanmelden kan via www.groenehartcentrum.nl of anders 

via tel. 0184 641149. Omdat er plaats is voor slechts 18 personen is reser-

veren noodzakelijk. 

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

Vendrik bewijst de vondst.

Pleidooi voor een veilige oversteek
door Guus Geebel

Irma van Dijk was donderdag 15 maart in de raadscommissie Openbare Ruimte een van de 

insprekers bij het agendapunt Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Zij sprak haar zorg uit over 

de problemen die mensen ondervinden wanneer zij ter hoogte van de uitgang van de Grontmij de 

Soestdijkseweg willen oversteken. Het ilmpje dat Irma van Dijk had meegenomen om de situatie ter 
plekke te verduidelijken bleek niet te kunnen worden vertoond. 

Commissievoorzitter Jolanda Verhulst (links) ontvangt de handtekeningen 

van Irma van Dijk.

Woe.
21-3 Heel gebraden piepkuiken 

met friet en sla
of

Verse Zeeuwse mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

13,50
incl. kopje 

koffie

Do.
22-3
Vrij.
23-3
Woe.
28-3

Entrecôte van de grill met 
stroganoffsaus

of
Visrolletje gevuld met 

zalmmousse

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
29-3
Vrij.
30-3

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Vrijdagavond 6 april
borrelavond vanaf 21.30 uur


