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Hoogkruisen zijn eeuwenoude cul-
tuurmonumenten die veel worden 
aangetroffen op kloosterterreinen 
en bij kerken, maar ook op centrale 
plaatsen in dorpen en steden in Ier-
land, Schotland en Wales. ‘Zo’n na-
tuurstenen hoogkruis – uniek voor 
Nederland - willen we in september 
2013 onthullen als onderdeel van de 
festiviteiten ter gelegenheid van 900 
jaar De Bilt’, aldus Gert Landman. 
De jonge Biltse beeldhouwer Jelle 
Steendam heeft de Ierse pelgrims-
tocht overgedaan die ridder Theodori, 
een van de twee stichters van het St. 
Laurensklooster te Oostbroek, in het 
begin van de twaalfde eeuw maakte 
en heeft veel Ierse grootkruisen be-
zocht. Landman: ‘Dankzij de mon-
niken van dit klooster, die het moe-
rasveen afgroeven zodat er zandgrond 
overbleef, konden de woongemeen-
schappen ontstaan die nu de gemeen-
te De Bilt vormen.’ Het kruis gaat on-
geveer zestigduizend euro kosten en 
zal worden uitgevoerd in kalksteen. 
‘Alle Ierse hoogkruisen zijn van dat 
zandkleurige materiaal. Ze werden 
gebruikt bij openluchtdiensten. Er 
stonden afbeeldingen op van verha-
len uit de Bijbel en allerlei heiligen.’ 
Het is de bedoeling van de stichting 
om het Bilts hoogkruis te realiseren 
uit giften van de Biltse gemeenschap 
en het bedrijfsleven. Landman: ‘We 
gaan ook bepaalde fondsen aanschrij-
ven die dergelijke cultuurhistorische 
projecten steunen.’ De stichting Bilts 

hoogkruis heeft het idee al bij de ge-
meente geïntroduceerd. ‘Die vond het 
een leuk idee. In een gesprek met het 
gemeentehuis kwam het Van Boet-
zelaerpark als geschikte locatie ter 
sprake. Wethouder Ditewig, die over 
het beheer van de openbare terreinen 
gaat, staat daar positief tegenover, 
evenals de nazaten van Baron Carel 
W. T. van Boetzelaer, die het park 
schonk aan de gemeente De Bilt.’ 
Om islamitische bewoners van de 
gemeente De Bilt niet voor het hoofd 
te stoten, heeft de stichting zelfs con-
tact gezocht met imam Jabri. Het ging 
vooral op de afbeeldingen die op het 
Biltse kruis zouden komen te staan. 
Volgens de islam mogen bepaalde 
personen namelijk niet worden afge-
beeld. ‘Jabri vertelde me dat die regel 
alleen gold voor Noach, Abraham, 
Mozes, Jezus en Mohammed. Die ko-
men er inderdaad niet op. De Marok-
kaanse gemeenschap hoeft dus niet 
bij voorbaat aanstoot te nemen aan 
het kruis.’ 

Presentatie
De beschermheilige van Ierland is 
Saint Patrick. Op St. Patrick’s Day, 
zaterdag 17 maart aanstaande, orga-
niseert de Stichting Bilts Hoogkruis 
van 10.00 tot 16.00 uur een informa-

tiedag in wijkgebouw ‘De Schakel’ in 
De Bilt. Daar worden de plannen voor 
het Bilts hoogkruis uit de doeken ge-
daan. Gert Landman zal aan de hand 
van beeldmateriaal presentaties ge-
ven over de betekenis van hoogkrui-
sen in Keltische streken als Ierland, 
Schotland en Wales. Ook zal hij ver-
tellen hoe het Bilts hoogkruis gestalte 
krijgt. Onderdeel van deze presentatie 
is de website www.biltshoogkruis.nl, 
die op deze dag de lucht ingaat. Met 
het kruis krijgt de jarige gemeente De 
Bilt een prachtig cultuurmonument 
dat verwijst naar de Ierse wortels van 
de gemeente. Tijdens deze Ierse in-
formatiedag worden ook mini-work-
shops Keltisch tekenen aangeboden. 
De Keltische tekenkunst kenmerkt 
zich door kunstig vervlochten door-
lopende lijnen en patronen, zoals de 
‘eeuwige knoop’, maar ook door cir-
kels en spiralen en afbeeldingen van 
planten en dieren. Bezoekers aan de 
informatiedag kunnen onder leiding 
van tekendocenten Truus Kreeft en 
Leidy Vermeulen zelf aan de slag met 
het tekenen van eenvoudige Keltische 
patronen. 

De informatiedag wordt opgeluisterd 
met Ierse muziek en live harpspel. De 
Beamerpresentaties over hoogkrui-
sen en de website vinden plaats om 
10 uur, 12 uur en 14 uur; de teken-
workshops om 11 uur, 13 uur en 15 
uur (een workshop duurt ongeveer 50 
minuten). De entree is gratis.

Stichting zet zich in voor jubileumkruis  
negenhonderd jaar De Bilt

door Lilian van Dijk

In 2011 is een stichting opgericht die de negenhonderdste verjaardag van De Bilt in september 2013 
wil vieren met de oprichting van een vier-meter-hoog Keltisch hoogkruis. Het is de bedoeling dat 
een jonge Biltse kunstenaar dit vervaardigt als symbool van de connectie van De Bilt met Ierland. 

Stichtingsvoorzitter dr. Gert Landman geeft uitleg.

Dit artikel over de in 2011 opgerichte stichting, die de negenhonderdste ver-
jaardag van De Bilt in september 2013 wil vieren met de oprichting van een 
vier-meter-hoog Keltisch hoogkruis is ook te vinden op www.900jaardebilt.nl

Gert Landman en Truus Kreeft met een miniversie van het Bilts hoogkruis 
(nog zonder afbeeldingen).

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Zie pag. 15 en 16

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Coaching van trauma naar 
rust & focus met Familie- en
Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Grote schoonmaak

Ondanks alle publiciteit meldden zich uiteindelijk drie volwassenen en 
twee jongeren van de gemeente De Bilt om mee te doen aan de Landelijke 
Opschoondag, waarbij het de bedoeling was dat teams van vrijwilligers hun 
eigen wijk of dorpskern zouden opschonen.
Na een ontvangst met kofie op de gemeentewerf aan Weltevreden 22 in De 
Bilt gingen de vrijwilligers gezamenlijk met de wijkcontactambtenaren aan 
de slag. [HvdB]

Tel. 030-2280478 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

18/3	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/3	•	09.00u	-	Dr.	C.A.	van	der	Sluijs,	

Veenendaal
18/3	•	18.30u	-	Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/3	•	10.30u	-	Mw.	Ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/3	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/3	•	10.30u	-	Pastor	H.	Eppink,	

Eucharistieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

18/3	•	09.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
18/3	•	10.15	-	Ds.	A.N.	Hendriks	

(Amandelboom)
18/3	•	16.30	-	Ds.	H.	Sj.	Wiersma	

(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/3	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

18/3	•	19.00u	-	Ds.	C.	van	der	Scheur,	
Veenendaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/3	•	10.00u	-	ds.	mr.	J.W.	Verwijs,	De	Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/3	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
18/3	•	10.30u	-	F.	Zwarts,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
18/3	•	10.00u	-	Dhr.	Bert	Niehof

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

18/3	•	10.30u	-	Drs.	P.D.D.	Steegman,		
De	Bil

PKN - Herv. Kerk
18/3	•	10.00u	en	18.30u	-	Ds.	C.	Stelwagen,	

Damwoude

Herst. Herv. Kerk
18/3	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok,	

Katwijk	a.	Zee

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/3	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/3	•	10.00u	-	Kand.	N.F.L.	de	Leeuw,	
Lienden

18/3	•	18.30u	-	Ds.	J.	van	Eck,	Ede

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

18/3	•	9.30	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
17/3	•	19.00u	-	Lectoren,	Woord-	en	

Communieviering
18/3	•	10.30u	-	Lectoren,	Woord-	en	

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/3	•	10.00u	-	Ds.	J.F.	Ezinga
18/3	•	16.30u	-	Mevr.	E.	Mulder,	

Jeugddienst

PKN - Herv. Kerk
18/3	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
18/3	•	18.30u	-	Ds.	D.C.	Floor,	Ede

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	 vrijdagavond	 16	 maart	
kunt	 u	weer	 klaverjassen	 bij	 SVM.	
In	de	kantine	van	deze	sportvereni-
ging	 aan	 de	 Dierenriem	 in	 Maar-
tensdijk	 bent	 u	 van	 harte	 welkom.	
Het	 klaverjassen	 begint	 om	 20.00	
uur	 en	 meedoen	 kost	 3	 euro.	 Er	 is	
ook	 een	 loterij,	 voor	 €	 0,25	 kunt	 u	
een	lot	kopen.

Wereldwinkel Maartensdijk

Bij	heel	veel	moois,	nuttigs	en	 lek-
kers	 deze	 keer	 speciale	 aanbiedin-
gen	van	originele	versieringen	voor	
Pasen.	 Al	 over	 drie	 weken!	 	 Alles	
ingekocht	 volgens	 de	 beproefde	
Wereldwinkel-formule:	 ‘fair	 trade’	
met	 eerlijke	 revenuen	 voor	 boeren	
en	producenten	in	ontwikkelingslan-
den.	De	welgevulde	tafels	treft	u	a.s.	
zaterdag	 17	 maart	 tussen	 10.00	 en	
16.00	uur	in	de	hal	van	Dijckstate.		

Duiven van topliefhebbers

PV	 De	 Bilt	 heeft	 op	 zaterdag	 17	
maart	 2012	 de	 jaarlijkse	 verkoping	
met	 jonge	 duiven/bonnen	 van	 top-
liefhebbers	uit	De	Bilt	en	omstreken.	
De	verkoping	vindt	plaats	aan	de	Jan	
Steenlaan	34a	te	Bilthoven.	Aanvang	
14.00	 uur.	 Bezichtigen	 vanaf	 13.00	
uur.

Jeugddienst ‘The Voice of God‘

Wie	kent	het	programma	niet:	 ‘The	
Voice	 of	 Holland’?	 Elke	 vrijdag-
avond,	 hoge	 kijkcijfers	 en	 een	 pro-
gramma	 dat	 ook	 bekend	 is	 in	 vele	
andere	landen!	In	de	jeugddienst	van	
de	Ichtus	op	18	maart	a.s.	om	16.30	
uur	 wordt	 er	 geluisterd	 naar	 ‘The	
Voice	of	God’.	Aan	deze	dienst	 zal	
meewerken	mevrouw	Erika	Mulder.	
De	 muzikale	 begeleiding	 zal	 wor-
den	verzorgd	door	de	Passieband	in	
Nederlandse	Gereformeerde	Kerk	te	
Westbroek.	 De	 deur	 is	 open	 vanaf	
16.00	uur.

Open Huis Hospice

Academisch	 Hospice	 Demeter	
houdt	woensdag	21	maart	a.s.	Van	
13.30	-	15.00	uur	bent	u	van	harte	
welkom	 op	 Weltevreden	 3	 te	 De	
Bilt.

Oranjevereniging Groenekan

Het	bestuur	van	de	Oranjevereniging	
Groenekan	nodigt	haar	leden	en	ove-
rige	 belangstellenden	 uit	 voor	 het	
bijwonen	 van	 de	Algemene	 Leden-
vergadering	 op	 maandag	 19	 maart	
2012	in	het	Clubhuis	MMHC	Voor-
daan,	Lindelaan	66	te	Groenekan	om	
20.30	uur.	

De	 agenda	 vermeldt	 naast	 allerlei	
(jaar-)verslagen	 informatie	 over	 het	
programma	2012.	
Nadere	informatie:	secretaris	Anette	
Vencken	 (anettevencken@hotmail.
com)

Economie en menswaardig leven

Voor	 de	 Bilthovense	 Kring	 voor	
Wijsbegeerte	en	Psychologie	spreekt	
op	 maandag	 19	 maart	 2012	 prof.	
dr.	 Henk	 J.	 Tieleman	 over	 ‘Econo-
mie	en	menswaardig	 leven’.	 In	zijn	
lezing	stelt	hij	zich	vragen	als:	‘Hoe	
en	langs	welke	regels	kan	de	econo-
mie	 worden	 georganiseerd	 om	 aan	
de	 normen	 van	 menswaardig	 leven	
te	beantwoorden’?	

De	 bijeenkomst	 vindt	 plaats	 in	 het	
woon–	 en	 zorgcentrum	 ‘De	Koper-
wiek’,	 Koperwieklaan	 3	 in	 Biltho-
ven	van	20.00	tot	22.15	uur.	Kaarten	
aan	de	zaal.	Info:	amg@qfast.net

Historische Vereniging  
Maartensdijk

Dinsdag	20	maart	a.s.	om	20.00	uur	
organiseert	 de	 Historische	 Vereni-
ging	Maartensdijk	 in	de	bijzaal	van	
de	 Ontmoetingskerk,	 Julianalaan	
26	 te	 Maartensdijk	 een	 lezing	 over	
‘Protocol	en	Presentatie	bij	officiële	
evenementen’.	 De	 heer	 Henrik	 de	
Groot	belicht	wat	 er	 zoal	komt	kij-
ken	bij	het	organiseren	en	realiseren	
van	 officiële	 evenementen’.	 Gasten	
zijn	van	harte	welkom.

Omgaan met geld

In	 tijden	 van	 crisis	 en	 bezuinigen	
geeft	inzicht	in	uw	financiële	situatie	
rust.	 Het	 Cosbo	 en	 het	 Algemeen	
Maatschappelijk	 Werk	 van	 Vitras	
CMD	organiseren	samen	een	lezing	
over	 dit	 thema.	Aan	 de	 orde	 komt	
o.a.	 wat	 de	 huidige	 economische	
crisis	 met	 uw	 portemonnee	 doet,	
maar	 ook	waar	 u	 recht	 op	 heeft	 en	
hoe	u	overzicht	en	grip	krijgt	op	uw	
financiën	in	deze	onzekere	tijden?	

De	 bijeenkomst	 is	 op	 woensdag	
21	 maart	 2012	 in	 Wijkgebouw	 De	
Schakel	 (achter	 de	 Immanuëlkerk),	
Soestdijkseweg	 Zuid	 49b,	 De	 Bilt	
van	14.30	tot	plm.	16.30	uur.	De	zaal	
is	geopend	vanaf	14.00	uur.	Toegang	
gratis.

Rommelmarkt bij 
servicecentrum ‘t Hoekie

Over	5	maanden	wordt	er	een	rom-
melmarkt	 georganiseerd	 bij	 buurt-
huis	 ’t	 Hoekie.	 Een	 werkgroep	 is	
al	 sinds	 september	 vorig	 jaar	 rom-
melmarkt	 bezig	 met	 het	 afstoffen	
van	het	draaiboek,	prikken	van	een	
datum	 en	 niet	 geheel	 onbelangrijk	
mensen	werven.	De	werkgroep	kan	
hulp	 hier	 heel	 goed	 bij	 gebruiken.	
Hulp	 kan	 uit	 verschillende	 taken	
bestaan,	verspreiden	van	publiciteit,	
ophalen	 van	 spullen,	 uitzoeken	 van	
spullen,	 opbouwen	 van	 de	 markt,	
verkopen	tijdens	de	markt,	catering,	
afbouwen	en	noem	nog	maar	op...	

Aanmelden	 kan	 door	 een	 e-mail	 te	
zenden	 naar	 rommelmarktanimo@
gmail.com	 ,	 tel.	 030	 2201702	 of	
binnenlopen	 bij	 prof.	 Dr.	 T.M.C.	
Asserweg	2	De	Bilt	en	vragen	naar	
Angela	of	Mirjam.	In	april	zal	er	een	
bijeenkomst	 worden	 georganiseerd	
voor	en	met	de	‘aangemelden’.

‘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

Schrijven over vriendschap
Op	 dinsdagmiddag	 20	 maart	 van	 14.30	 -	 16.00	 uur	 geeft	 Petra	 Cremers	
in	 Bibliotheek	 Maartensdijk	 een	 schrijfworkshop	 rond	 het	 thema	 van	 de	
Boekenweek:	vriendschap	en	andere	ongemakken.	Op	donderdagochtend	
22	maart	van	10.00	-	12.30	uur	geeft	ze	deze	workshop	in	Bibliotheek	Bilt-
hoven.	Vriendschap	is	een	complex	begrip.	Het	kan	een	gemak	zijn	of	een	
ongemak,	een	raadsel,	een	opgave	of	een	geschenk.	Soms	is	het	alles	tege-
lijk.	Hoe	ziet	uw	vriendschap	eruit?	Wat	maakt	haar	waardevol,	wat	zijn	de	
lastige	momenten?	Hoe	kan	het	dat	je	je	vriend(in)	voor	geen	goud	wilt	mis-
sen,	maar	dat	je	toch	af	en	toe	in	ongewenste	situaties	belandt?	Onderzoek	
uw	vriendschap	door	 erover	 te	 schrijven.	U	maakt	 zo	een	persoonlijk	 en	
waardevol	document;	een	tekst	die	u	met	plezier	en	liefde	terugleest.	

Begeleidster	Petra	Cremers	is	schrijfster	en	schrijfdocent	levensverhalen.	In	
2011	startte	zij	het	project	De	Bilt	Schrijft	(www.debiltschrijft.nl),	waarin	
de	levensverhalen	van	(oud-)inwoners	van	de	gemeente	centraal	staan.	Zie	
ook	www.ideaboekenweek.blogspot.com.	

Vrienden- en vriendinnenavond
Op	20	maart	om	20.00	uur	organiseert	de	Bilthovense	Boekhandel	een	le-
zing	over	vriendschap.	De	lezing	wordt	verzorgd	door	Catharina	de	Haas,	
Filosoisch	consulent	en	auteur	van	het	boek:	‘Vriendschap,	een	tweede	ik’.

Vriendschap	gaat	over	ons	leven,	over	samen	leven.	Vriendschappelijke	ge-
voelens	kleuren	en	bepalen	het	dagelijks	leven.	Is	vriendschap	een	kostbaar	
bezit	vol	onzekerheden?	Is	het	een	illusie;	een	pakketje	schroot	met	een	dun	
laagje	chroom?	Van	welke	makelij	is	vriendschap	en	hebben	we	nog	vrien-
den	nodig	als	we	een	partner	hebben	met	wie	we	alles	kunnen	delen?	Deze	
en	andere	vragen	worden	door	Catharina	de	Haas	beantwoord	met	behulp	
van	ilosoische	beschouwingen	en	teksten	van	ilosofen,	met	een	vleugje	
psychologie	en	sociologie,	met	literaire	voorbeelden	ter	illustratie.

De	Bilthovense	Boekhandel	is	gelegen	aan	de	Julianalaan	1	te	Bilthoven	en	
telefonisch	bereikbaar	onder	nummer	030	2281014.	Graag	vooraf	aanmel-
den;	info@bilthovenseboekhandel.nl

Vriendenconcert KBH
Op	zaterdag	31	maart	a.s.	geeft	de	Koninklijke	Biltse	Harmonie	weer	een	
concert	in	het	H.F.	Wittecentrum,	met	dit	jaar	een	speciaal	thema.	Het	is	na-
melijk	een	concert	voor	iedereen	die	de	KBH	een	warm	hart	toedraagt:	een	
Vriendenconcert.	De	KBH	laat	haar	vrienden	op	deze	avond	muziek	horen	
die	net	zo	veelzijdig	en	verschillend	is	als	de	vrienden	zelf	zijn.	Een	klei-
ne	 selectie:	Engelse	 en	Nederlandse	marsmuziek	door	de	Marchingband,	
swingende	sixties,	popmuziek	en	traditionele	Indiaanse	melodieën	door	het	
Klein	Harmonieorkest,	musicalmuziek	en	temperament	volle	Spaanse	mu-
ziek	 door	 de	 Melodie	 Percussiegroep,	 en	 tot	 slot	 stoere	 ilmmuziek,	 een	
paso	doble,	een	ouverture	en	Ierse	klanken	door	het	Groot	Harmonieorkest.	
Na	aloop	van	het	concert	kunt	u	ook	nog	genieten	van	KBH’s	swingende	
Weathertown	Bigband.	Het	Vriendenconcert	is	dus	een	heerlijk	avondje	uit.	
Het	concert	begint	om	20:00	in	het	H.F.	Wittecentrum,	Henri	Dunantplein	4,	
De	Bilt.	Kaarten	kunt	u	reserveren	via	reserveren@biltseharmonie.nl.

Lenteconcert
Leden	 van	 muziekvereniging	 Kunst	 en	 Genoegen	 uit	 Maartensdijk	 zijn	
druk	aan	het	oefenen	met	leden	van	Voorwaarts	uit	Zeist.	Na	een	geslaagde	
samenwerking	tijdens	het	grachtenconcert	in	Utrecht	afgelopen	zomer	ge-
ven	deze	twee	verenigingen	nu	samen	een	lenteconcert	op	24	maart	in	De	
Vierstee.	Vanwege	de	grootte	van	het	orkest	dit	keer	niet	in	de	toneelzaal	
maar	in	de	sportzaal	van	de	Vierstee.	Het	geheel	begint	om	20.00	uur	en	de	
toegang	is	gratis.	Het	orkest	staat	onder	leiding	van	John	Leenders	en	de	
slagwerkgroep	wordt	geleid	door	Jan	van	Lienden	die	ook	de	presentatie	in	
handen	heeft.	Er	wordt	gezamenlijk	hard	aan	gewerkt	om	weer	een	mooi	
programma	ten	gehore	te	kunnen	brengen.
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Op	 verzoek	 van	 de	 gemeenteraad	 is	
ook	 onderzocht	 of	 de	 woning	 op	 de	
huidige	 locatie	 behouden	 kan	 blij-
ven.	 Het	 onderzoek	 laat	 zien	 dat	 dit	
uitvoeringstechnisch	niet	mogelijk	is.	
Om	de	gewenste	onderdoorgang	voor	
voetgangers	 en	 ietsers	 aan	 te	 kun-
nen	leggen,	moet	de	woning	worden	
verwijderd.	 Bovendien	 is	 de	 leeg	 te	
komen	 ruimte	 nodig	 als	 werkterrein	
tijdens	 de	 uitvoering.	 Met	 de	 keuze	
voor	de	bouw	van	de	onderdoorgan-
gen	 is	 in	 oktober	 2009	 al	 ingestemd	
door	 de	 gemeenteraad.	 Bij	 haar	 af-
weging	heeft	het	college	het	publieke	
belang	van	het	 realiseren	van	de	on-
derdoorgang	dan	ook	zwaarder	 laten	
wegen.	 Het	 verplaatsen,	 restaureren	
en	 geschikt	 maken	 van	 de	 woning	
voor	 ander	 gebruik	 kost	 als	 geheel	
circa	€	800.000,-	tot	ruim	€	1	miljoen.	
Dat	geld	 is	 nu	niet	 beschikbaar.	Bo-
vendien	 is	het	niet	 zeker	dat	het	ge-
bouw	na	 oplevering	 ook	 rendabel	 te	
exploiteren	is.	

Herbouw
Op	basis	van	de	technische	en	inan-
ciële	 onderzoeksresultaten	 kiest	 het	
college	 voor	 de	 variant	 waarbij	 met	
veel	 minder	 kosten	 een	 kwalitatief	
hoogwaardig	 gebouw	 kan	 worden	

neergezet	 en	 de	 (gedemonteerde	 en	
opgeslagen)	kenmerkende	elementen	
kunnen	 worden	 hergebruikt.	 In	 het	
stationsgebied	zelf	 is	 er	eigenlijk	al-
leen	aan	de	noordzijde	van	het	spoor	
ruimte.	In	dat	gebied	moet	echter	ook	
een	vergrootte	bushalte	(vier	bussen)	
komen.	 Of	 de	 nieuwe	 stationschef-
woning	daar	nog	bij	past,	wordt	nader	
onderzocht.	Het	Spoorwegmuseum	in	

Utrecht	heeft	 laten	weten	dat	de	sta-
tionschefwoning	 ook	 welkom	 is	 op	
het	voorterrein	van	het	museum.	Die	
optie	wordt	eveneens	achter	de	hand	
gehouden.	

Teleurgesteld
Fred	 Meijer	 is	 de	 stimulator	 van	 de	
actie,	 welke	 de	 sloop	 van	 de	 voor-
malige	 woning	 van	 de	 stationschef	
in	Bilthoven	wilde	voorkomen:	 ‘Het	
huis	 is	 een	 gemeentelijk	 monument	
van	honderd	jaar	oud.	Als	het	aan	de	
gemeente	ligt	moet	het	wijken	voor	de	
aanleg	van	een	tunnel	onder	het	spoor.	
De	 sloopvergunning	 is	 onlangs	 be-
handeld	 in	 de	 Monumentencommis-
sie	 en	 daar	 is	 negatief	 geadviseerd’.	
Volgens	 kenners	 en	 treinliefhebbers	
is	 het	 gebouw	 van	 grote	 historische	
en	 architectonische	 waarde.	 Meijer:	
‘Gezien	 de	 uitkomst	 van	 het	 onder-
zoek	van	de	technische	commissie	is	
het	 onder	 deze	 omstandigheden	 het	
meest	 haalbare,	 ondanks	 dat	 er	 voor	
de	chefwoning	geen	zekerheden	zijn	
voor	de	toekomst’!	Meijer	besluit	met	
het	 verzoek	 alle	 mensen,	 die	 hand-
tekeningen	 hebben	 gezet	 voor	 het	
behoud	van	de	woning	en	de	Histori-
sche	Kring	D’	Oude	School	hartelijk	
te	bedanken	voor	hun	medewerking.

Herbouw stationschefwoning
blijft mogelijk

door Henk van de Bunt

De kenmerkende elementen van de stationschefwoning aan de Soestdijkseweg Noord 303 worden 
binnenkort gedemonteerd, gemerkt en opgeslagen waarna de rest van de woning wordt gesloopt.

Deze methode waartoe het College op 28 februari jl. heeft besloten, maakt het mogelijk 
de woning later op een andere plek opnieuw op te bouwen met gebruik van originele waardevolle 

elementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevels, kozijnen, deuren, boeiboorden, dakgoten, 
gootklossen, de veranda en de binnentrap. 

Fred Meijer: ‘Ondanks dat er geen 
zekerheid is, was dit blijkbaar het 
meest haalbare’. 

De	 Veiligheidsregio	 Utrecht	 (VRU),	
zwaait	sinds	enige	tijd	de	scepter	over	
de	brandweer.	Eerder	werd	de	brand-
weer	 gemeentelijk	 georganiseerd.	
In	 2010	 werd	 landelijk	 besloten	 de	
brandweer	 in	 veiligheidsregio’s	 te	
organiseren.	 Het	 toenmalige	 kabinet	
liet	 echter	 ruimte	 voor	 gemeenten	
om	 niet	 met	 de	 regionalisering	 mee	
te	 doen.	 Een	 motie	 van	 de	 VVD	 in	
de	Tweede	Kamer	zorgde	ervoor	dat	
regionalisering	 verplicht	 werd	 voor	
elke	 gemeente.	 Een	 vergroting	 van	
een	organisatie	kent	voordelen,	maar	
zeker	 ook	 nadelen.	 Gemeenteraads-
lid	Johan	Slootweg:	‘De	SGP-fractie	
heeft	 in	de	gemeenteraad	met	 tegen-
zin	voor	de	 regionalisering	gestemd,	
het	kon	niet	anders.	Als	De	Bilt	niet	
mee	zou	doen	in	de	VRU,	zou	dat	de	
gemeente	 te	 veel	 geld	 gaan	 kosten.	
Aan	 de	 andere	 kant	 was	 de	 fractie,	
overigens	samen	met	andere	partijen,	
bang	 dat	 de	 leiding	 van	 de	 VRU	 te	
ver	 van	 de	 werkvloer	 af	 zou	 komen	
te	staan.	Helaas	lijkt	het	erop	dat	dit	
het	geval	is.’

Vrijwilligers
De	 fractie	 hoort	 van	 brandweervrij-
willigers	dat	zij	zich	grote	zorgen	ma-
ken	over	de	toekomst	van	hun	positie.	
‘Zij	hebben	de	indruk	dat	ze	er	niet	of	
nauwelijks	toe	doen	en	worden	slecht	
bij	de	bedrijfsvoering	betrokken’,	al-

dus	 Slootweg.	 ‘Er	 worden	 besluiten	
genomen	zonder	dat	er	ook	maar	enig	
draagvlak	 voor	 is	 bij	 het	 personeel.	
Dit	 werkt	 demotiverend.	 Een	 zorge-
lijke	situatie.’

Aanrijtijd
Het	 heeft	 er	 alle	 schijn	 van	 dat	 de	
vastgestelde	 doelstellingen,	 zoals	 de	
gemeenteraad	die	bij	de	vorming	van	
de	VRU	in	2010	besproken	heeft,	niet	
worden	behaald.	Slootweg:	‘Er	werd	
bijvoorbeeld	in	het	verleden	geïnves-
teerd	in	het	halen	van	de	vastgestelde	

aanrijtijd.	 Op	 dit	 moment	 wordt	 er	
onderzoek	 gedaan	 in	 hoeverre	 die	
aanrijtijden	nog	wel	gehaald	kunnen	
worden’.	De	SGP-fractie	sluit	niet	uit	
dat	de	conclusie	zal	zijn	dat	de	aan-
rijtijden	niet	gehaald	kunnen	worden	
en	 dus	 opgerekt	 gaan	 worden.	 Een	
gevolg	 daarvan	 kan	 zijn	 dat	 diverse	
posten	 in	 onze	 gemeente	 opgeheven	
zullen	 gaan	 worden.	 Johan	 Sloot-
weg:	 ‘Goede	 brandweerzorg	 vereist	
betrokkenheid	 vanuit	 de	 kazerne	 en	
geen	 eenrichtingsverkeer	 vanuit	 een	
kantoor	ergens	in	Utrecht’.	

SGP: ‘Bureaucratie demotiveert brandweerman’
De SGP-fractie van De Bilt maakt zich zorgen over de manier waarop de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) omgaat met de brandweerkorpsen in de gemeente. De brandweermensen voelen zich niet 
gehoord en worden niet betrokken bij de bedrijfsvoering. De fractie heeft hierover schriftelijke 

vragen gesteld aan het college.

V.l.n.r. fractie-assistent Arie van der Vlies, de jongste generatie van der Vlies 
en Johan Slootweg bij de brandweerpost Maartensdijk.

Lezing over Matthäus-Passion
Op	22	maart	a.s.	van	10.00	tot	12.00	uur	geeft	musicoloog	Jaap	Jan	Steen-
sma	een	lezing	over	de	Matthäus-Passion	in	Bibliotheek	Bilthoven.	Dit	ora-
torium	van	J.S.	Bach	is	zowel	één	van	zijn	bekendste	composities	als	één	
van	zijn	langste.	Het	vertelt	het	lijdens-	en	sterfverhaal	van	Jezus	volgens	
het	 Evangelie	 volgens	 Matthäus.	 Het	 muziekstuk	 wordt	 elk	 jaar	 rondom	
Goede	Vrijdag	-	dit	jaar	op	6	april	-	in	ruim	100	plaatsen	uitgevoerd.	

Ter	 voorbereiding	 op	 een	 bezoek	 aan	 de	 Matthäus-Passion,	 behandelt	
Steensma	onder	meer	de	betekenis	van	het	werk	in	Nederland.	Waarom	be-
staat	er	in	ons	land	zo’n	grote	Matthäus-traditie	in	vergelijking	met	de	ons	
omringende	landen?	Wat	zijn	de	fabels	en	feiten	van	de	Matthäus?	Hoe	ver-
houden	de	verschillende	onderdelen	zich	met	elkaar?	Welke	uitvoeringen	
zijn	er	zoal?	

Jaap	 Jan	Steensma	 is	 organist	 en	musicoloog	 en	 studeerde	 orgel	 aan	 het	
Utrechts	Conservatorium.	Momenteel	 is	hij	de	vaste	organist	bij	de	Tho-
maskerk	te	Zeist.	Deze	lezing	is	de	tweede	in	een	serie	muzieklezingen	die	
Bibliotheek,	Muziekschool	en	SKC	gezamenlijk	organiseren.	

Kaarten	zijn	te	koop	bij	Bibliotheek	Bilthoven	en	de	Muziekschool.	Voor	
bezoekers	van	de	lezing	is	een	beperkt	aantal	kortingskaarten	beschikbaar	
voor	de	uitvoering	van	de	Matthäus	door	de	Nieuwe	Philharmonie	Utrecht	
o.l.v.	Johannes	Leertouwer.	Deze	vindt	plaats	op	zaterdag	7	april	in	de	Ja-
cobikerk	te	Utrecht.	

Weer soep in de kerk
Het	begint	onderhand	traditie	te	worden	dat	in	maart	-	in	de	veertig	dagen	
voor	Pasen	-	de	actie	Soep	in	de	Kerk	plaatsvindt	in	Groenekan.	Het	is	bij	
uitstek	een	activiteit	waarin	de	Dorpskerk	en	de	Boskapel	samenwerken.		
De	opbrengst	van	deze	actie	gaat	volledig	naar	een	goed	doel,	dit	maal	naar	
de	Voedselbank	in	De	Bilt.

Dit	voorjaar	vindt	deze	actie	plaats	op	donderdag	22	maart	om	18.30	uur	
in	de	Ontmoeting,	de	vergaderruimte	achter	de	Dorpskerk	aan	de	Groene-
kanseweg.	Als	vanzelfsprekend	hebben	de	getalenteerde	soepmakers	zich	
weer	aangemeld	om	de	heerlijkste	soepen	van	Groenekan	te	bereiden.	Het	
beroep	op	de	Voedselbank	is	het	laatste	jaar	met	20%	is	gestegen;	een	indi-
catie,	dat	de	nood	waarmee	veel	gezinnen	en	ouderen	door	de	economisch	
malaise	te	maken	hebben,	sterk	is	toegenomen.

Meer dan...
Verwachtingsvol	wordt	uitgekeken	naar	de	 leden	van	beide	kerken,	maar	
ook	naar	anderen:	met	andere	woorden:	 ‘Zegt	het	voort,	zegt	het	voort’!	
Voor	de	prijs	hoeft	men	het	niet	te	laten.	Top	soep	en	brood	voor	6	euro,	
kinderen	3	euro,	en	daarmee	bereik	je	dat	andere	mensen	in	onze	gemeente,	
ook	eten	op	tafel	krijgen.

Toelichting
Na	de	soepmaaltijd	zal	er	een	toelichting	worden	gegeven	over	het	werk	
van	de	Voedselbank.	In	veel	gezinnen	is	het	afzien	van	enige	luxe	en	wordt	
elk	dubbeltje,	als	het	ware,	twee	keer	omgedraaid	voordat	het	wordt	uitge-
geven.

Hoe	kan	ik	aan	de	overkant	komen
is	waar	dieren	al	jaren	van	dromen
je	hebt	kans	dat	het	lukt
als	over	een	ecoduct
nu	gauw	een	besluit	wordt	genomen

Guus Geebel Limerick

JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN  

T 030 2281014   

vriendschap en andere ongemakken
 

• Lezing: vriendschap, een tweede ik

• Door Filosofi sch Consulent Catharina de Haas
 

• 20 maart

• Aanvang 20,00 uur 

•   Entree: € 10,-- voor 2 personen: 
neem je vriend of vriendin mee!

• Graag vooraf aanmelden

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

BOEKENWEEK 2012



VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 1.75

4
stuks 5.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 maart
t/m woensdag 21 maart

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Hamburgers
Tartaar
Duitse biefstuk

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden kipfilet

Rosbief

Fricandeau

Pittige sellerysalade 
Filet Americain
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

Speklappen 
naturel of gekruid

Lamsboutschijven 
naturel of gemarineerd

kippenbouten
Gegrild
  

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

500
gram 5.50

100
gram 1.25

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!
1 Kg. 6.98

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN
OUD

LEKKERE 
ROOMBRIE 

i.v.m. biddag is deze 
donderdag tevens gehaktdag.

SHOARMA 

1 Kg. 6.98

VERSGEBRANDE 
NOTENHUISMIX

100
GRAM 1.49

GEGRILDE 
SJOELSCHIJVEN 100

gram 1.20

Lekker!!

Malse Hollandse

Kropsla 0,75

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Pitloze druiven
bak 500 gram gemengd

25 JAAR!!

Diverse nieuwe Japanse 
gerechten

•  Alle soorten
MET RIJST OF NOEDELS

___________________100 GRAM 0,99

Nu grote keuze!!

Hollandse

Komkommer 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

Vers gesneden

Bietjes ______________  500 GRAM  0,99

Mooie

Kiwi’s _______________  500 GRAM  0,75

Indiase Kip-Curry
MET RIJST ______________  100 GRAM  0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alleen zaterdag
verse sushi

Extra sweet

Ananas _____________ P.ST 1,50
2E GRATIS

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 19 MAART, DINSDAG 20 MAART 

EN WOENSDAG 21 MAART
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Helemaal	 achteraan	 de	 Graaf	 Floris	
V	 weg	 in	 Hollandsche	 Rading	 waar	
het	 Egelshoek	 heet,	 staat	 een	 mooie	
zorgboerderij	net	over	de	grens	waar	
het	 Hilversum	 wordt.	 De	 vlaggen-
mast	 voor	 het	 pand	 staat	 precies	 op	
de	 grens	 van	 de	 provincies	 Utrecht	
en	Noord	Holland.	We	praten	aan	de	
lange	 tafel	 in	 de	 grote,	 aan	 het	 huis	
gebouwde	 voormalige	 stal,	 die	 nu	
als	 recreatieruimte	 dient,	 met	 eige-
naar	 Henk	 Drost	 (62),	 terwijl	 zijn	
broer	Eddy	de	locatie	alsmaar	fraaier	
maakt.	 Want	 binnenkort	 worden	 er	
veel	gasten	verwacht	tijdens	het	jaar-
lijks	 terugkerend	fenomeen	waar	zo-
veel	mensen	plezier	aan	beleven.	En	
ze	kunnen	ook	nog	eieren	kopen	want	
er	is	hier	ook	een	winkeltje.	‘Allemaal	
heel	dankbaar	werk’	zegt	de	boer.
Voor	de	17de	van	deze	maand	kan	de	
zorgboerderij	 nog	 wel	 wat	 hulp	 van	
vrijwilligers	gebruiken.	

Persoonlijke aandacht
Eigenaar	Henk	Drost	 is	 in	2006	met	
vrouw	en	kinderen	van	Baarn	naar	de	
boerderij	 getrokken	 en	 ze	 genieten	
van	 de	 rust	 en	 de	 fraaie	 omgeving.	
Vorig	 jaar	heeft	hij	de	 laatste	koeien	
weggedaan	 want	 schapen	 zijn	 beter	
hanteerbaar	en	daarvan	zijn	er	nu	18	
zwanger.	 	 Er	 zijn	 nu	 16	 paarden	 in	
pension	en	daarnaast	heeft	hij	30	kip-
pen	en	een	kudde	van	drie	soorten	gei-
ten.	Je	ziet	ze	grazend	bezig	rondom	

de	boerderij,	waar	nauwelijks	verkeer	
is	en	het	uitzicht	wijds.	Hier	kunnen	
de	 bezoekers	 volop	van	genieten.	 In	
het	kader	van	NL	Doet	heeft	de	boer	
afspraken	 gemaakt	 voor	 donderdag	
15	en	zaterdag.17	maart.	Hij	verheugt	
zich	 er	 al	 op	 om	 de	 bezoekers	 per-
soonlijke	aandacht	te	kunnen	geven.

Samen eten
‘De	bezoekers	komen	overdag	uit	de	
wijde	omgeving	en	voor	hen	is	er	van	
alles	te	doen’,	vertelt	boer	Drost.	‘Ze	
kunnen	hooi	gaan	scheppen	of	 in	de	
moestuin	 werken.	 Mensen	 die	 hier	

overdag	 komen	 zijn	 licht	 demente-
rend	 en	 ’s	 avonds	 komen	 er,	 samen	
met	hun	leiding,	kinderen	met	een	au-
tistische	aandoening.	De	gasten	doen,	
als	ze	dat	kunnen	en	willen,	een	hele	
of	 een	 halve	 dag	 eenvoudige	 werk-
zaamheden.	 Dat	 kan	 bijvoorbeeld	
hooischeppen	zijn	of	 in	de	moestuin	
werken	 of	 de	 stal	 schoonmaken	 en	
daarna	gaan	we	hier	met	elkaar	eten.	
Dat	 zal	 smaken	 want	 Henk	 Drost	 is	
van	oorsprong	instellingskok.	Wie	dat	
wil	kan	daarna	ook	nog	aan	de	ping-
pongtafel	spelen.	Zo’n	bezoek	zullen	
ze	nooit	meer	vergeten.’	

Zorgboerderij Vrede ’t Best 
in Hollandsche Rading doet mee aan NL DOET 

door Kees Pijpers

NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Iedereen wordt gestimuleerd om op 16 en 17 maart a.s. de handen uit de mouwen te steken 
voor anderen die dat nodig hebben. Landelijk zijn er intussen al zevenduizend klussen aangemeld.

Zorgboerderij Vrede ’t Best.

Saskia	 Swienink,	 de	 activiteitenbe-
geleidster	 van	 woon-	 en	 zorgcen-
trum	 De	 Bremhorst:	 ‘Door	 mijn	 de-
tachering	 via	 Maandag®	 eind	 vorig	
jaar	kon	ik	aan	de	slag	bij	woon-	en	
zorgcentrum	De	Bremhorst.	Met	veel	
plezier	 verzorg	 ik	 sindsdien	 alle	 ac-
tiviteiten	voor	de	bewoners.	Dit	 jaar	
wilden	 we	 met	 kerst	 iets	 speciaals	
voor	hen	doen.	Het	idee	ontstond	om	
een	wensboom	te	plaatsen.	

Bewoners	konden	voor	een	klein	be-
drag	een	kaartje	in	deze	boom	hangen	
met	daarop	een	wens	die	ze	graag	ge-
realiseerd	zouden	zien	in	2012.	Toen	
Jurgen	 Theunissen,	 accountmanager	
van	Maandag®	Utrecht	 van	 dit	 idee	
hoorde,	 werd	 hij	 zo	 enthousiast	 dat	
hij	 aanbood	Maandag®	 te	 laten	hel-
pen	bij	het	realiseren	van	de	wensen’.	

Mooiste
De	 drie	 mooiste	 wensen	 zijn	 inmid-
dels	uitgekozen	en	de	eerste	daarvan	
is	 afgelopen	 dinsdag	 uitgekomen.	
Twee	 bewoners	 van	 woon-	 en	 zorg-
centrum	wilden	graag	op	kosten	van	
Maandag®	genieten	van	een	lekkere	
kop	kofie	en	appeltaart	bij	de	Biltse	
Hoek.	 Saskia:	 ‘Erg	 bijzonder	 om	 te	
zien	 hoe	 snel	 mensen	 tevreden	 kun-

nen	zijn.	De	andere	twee	wensen	zijn	
wat	meer	weersafhankelijk.	Die	wor-
den	dus	nog	even	uitgesteld	 tot	 later	
dit	jaar.	In	de	vroege	zomer	gaat	een	
groep	bewoners	naar	het	Dolinarium	
en	 één	 bewoonster	 gaat	 samen	 met	
een	vrijwilliger	naar	De	Sterrenwacht	

in	 Utrecht.	 Leuk	 dat	 Maandag®	 op	
deze	manier	een	bijdrage	kan	leveren	
in	het	 laten	uitkomen	van	deze	wen-
sen’.	Maandag®	is	een	arbeidsbemid-
delingsbureau	 dat	 talenten	 koppelt	
aan	opdrachtgevers.

(Joke Ruiter)

Maandag® helpt wensen uitkomen
op De Bremhorst

Dinsdag 6 maart heeft woon- en zorgcentrum De Bremhorst in samenwerking
met arbeidsbemiddelingsbureau Maandag® een start gemaakt met het uit laten komen

van wensen van drie van hun bewoners. 

V.l.n.r. Sanne Pronk van Maandag, Joke Ruiter, teamleidster De Bremhorst, 
mevrouw Nicolai, Jurgen Theunissen van Maandag, mevrouw Scholten, 
Annette de Wijze, locatiemanager De Bremhorst en Saskia Swienink, 
activiteitenbegeleidster De Bremhorst. 

Gelaagde harmonicamiddag 
bij Café Van Miltenburg 

Voor de tweede keer organiseerde het zeskoppige harmonica-
ensemble Die Midland Steier een harmonicamiddag in 

Café Van Miltenburg in Bilthoven. Harmonicaorkestjes 
brachten Alpenländische Volksmuziek ter gehore op de 
Steirische harmonica, met walsen, polka’s en marsen. 

De	Steirische	Harmonika	heeft	zijn	oorsprong	in	het	Oostenrijkse	Steier-
mark.	Het	is	een	harmonica	met	een	eigen,	herkenbare	klank.	Kenmerkend	
voor	de	harmonica	is	dat	een	knopje	een	ander	geluid	produceert	als	de	balg	
(het	 tussenstuk)	wordt	 uitgetrokken	dan	wanneer	de	balg	wordt	 terugge-
duwd	en	geheel	uit	knoppen	bestaat.	Een	accordeon	daarentegen	heeft	aan	
de	ene	kant	toetsen	en	aan	de	andere	kant	knoppen	en	de	in-	of	uitgetrokken	
balg	produceert	hetzelfde	geluid	per	knop	of	toets.	

Vol
Om	een	uur	of	half	drie	was	het	al	behoorlijk	vol	bij	Van	Miltenburg.	In	
de	achterzaal	waren	stoelen	met	naametiketten	erop	aan	lange	tafels	gezet,	
zodat	de	ouderen	–	en	dat	waren	er	nogal	wat	–	die	gereserveerd	hadden	
zich	verzekerd	wisten	van	een	zitplaats.	Hier	en	daar	liepen	mensen	in	Oos-
tenrijkse	klederdracht,	zelfs	een	enkel	kind,	maar	die	behoorden	tot	de	mu-
zikanten	of	waren	familie	van	een	muzikant.	Wat	ontbrak	voor	een	typisch	
Oostenrijkse	sfeer	waren	de	enorme	bierpullen.	Bier	werd	er	trouwens	niet	
veel	gedronken,	meer	sterkere	drankjes,	fris	en	wijn.	De	hele	middag	werd	
het	publiek	getrakteerd	op	vrolijke	harmonicamuziek	en	velen	konden	daar	
niet	stil	bij	blijven	zitten.	De	een	trommelde	mee	met	de	handen,	de	ander	
stampte	met	de	voeten	en	weer	een	ander	klapte	op	de	maat	mee.	Zo	hier	
en	daar	werden	zelfs	liedjes	uit	volle	borst	meegezongen.	Het	duo	Annie	
en	Marie	sloot	de	middag	af.	Na	vijftien	jaar	samen	spelen	hebben	ze	vorig	
jaar	hun	eerste	cd	uitgebracht,	15	jaar	Harmonica	Duo	Annie	en	Marie,	die	
deze	middag	uiteraard	te	koop	was.	[LvD]

Die Gaudi Mädl, Irma en Ria uit Almelo, kregen er deze middag nog een 
muzikante bij. 

Open deuren bij Schutsmantel
Wooncentrum	Schutsmantel	en	Dag	sociëteit	De	Bosrank	in	Bilthoven	ope-
nen	op	17	maart	van	10.00	tot	13.00	uur	hun	deuren.	Hoogbouw	Schuts-
mantel	is	een	wooncomplex	voor	ouderen	naar	een	ontwerp	van	architect	
Hans	Knoop	uit	Utrecht.	In	dit	gedeelte	van	Bilthoven	was	hoogbouw	eind	
jaren	zestig	hoogst	ongebruikelijk.	Pas	na	jaren	onderhandelen	en	na	vele	
wijzigingen	 in	de	vorm	en	de	hoogte	van	het	gebouw	werd	 in	1968	 toe-
stemming	voor	de	bouw	verleend.	In	april	1970	kon	het	verzorgingshuis	in	
gebruik	genomen	worden.	
Vooral	voor	ouderen	met	geheugenproblemen	en	mensen	die	een	hersen-
bloeding	hebben	gehad,	 is	de	dagbegeleiding	 in	 een	gespecialiseerd	cen-
trum,	zoals	in	De	Bosrank	in	Bilthoven,	erg	waardevol.	De	Bosrank	biedt	al	
25	jaar	dagopvang	aan	voor	ouderen	in	Bilthoven	Noord,	door	dit	centrum	
zijn	veel	ouderen	in	staat	om	heel	lang	in	hun	eigen	huis	te	blijven	wonen.

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt

Aanvang: 20.00 uur (winkel open om 19.30 uur) 
Toegang: Kaarten € 10,00 verkrijgbaar bij Bouwman Boeken De Bilt 

www.bouwmanboeken.nl

Donderdag 22 maart

Het is weer boekenweek!

Een avond met... Stephan Enter. 
Over zijn nieuwste roman Grip. Een roman over 
vriendschap, over zelfinzicht, over vergankelijkheid en 
over de wezenlijke vraag of je het leven leidt dat je 
had willen leiden.
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advertentie

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Masha 
      Trebukova

Heleen 
     Levano

www.arttraverse.nl

Gemengde technieken

Sculpturen

Opening zondag 18 maart om 15.00 uur

Gluren	bij	de	Buren	wil	een	podium	
zijn	voor	kunstenaars	die	het	leuk	vin-
den	 om	 hun	 talenten	 belangeloos	 te	
tonen	vanuit	uiteenlopende	kunstvor-
men	 zoals	 beeldende	 kunst,	 muziek	
en	voordracht.	 ‘Het	 is	een	gezamen-
lijk	 initiatief	 van	 de	 stichting	 Kunst	
en	Cultuur	De	Bilt	 en	Het	Kunsten-
Huis	De	Bilt/Zeist’,	verduidelijkt	Inge	
Fuijkschot,	voorzitter	van	de	stichting	
Kunst	en	Cultuur	De	Bilt	 en	 lid	van	
de	 commissie	 die	 het	 evenement	 or-
ganiseert.	 Haar	 mede-commissielid	
Marjan	 Nagtegaal	 legt	 de	 nadruk	
op	 de	 het	 gevarieerde	 programma:	
‘Bezoekers	van	Gluren	bij	 de	Buren	

kunnen	 uit	 zestig	 optredens	 kiezen,	
die	 bij	 mensen	 thuis	 worden	 gege-
ven.	 Die	 variëren	 van	 luisterliedjes	
tot	pop,	volksliedjes,	blues,	klassiek,	
jazz,	toneel	en	poëzie.’	In	Theaterkof-
fer	 aan	 het	 Emmaplein	 in	 Bilthoven	
zijn	beide	dagen	voorstellingen	voor	
kinderen.	 ‘Op	 zaterdag	 doet	 eige-
naresse	Petra	van	der	Steeg	het	zelf,	
op	zondag	is	er	het	Schimmentheater	
voor	 de	 hele	 kleintjes’,	 vertelt	 Nag-
tegaal.	‘Je	kunt	kinderen	ook	meene-
men	 naar	 de	 andere	 voorstellingen,	
want	die	duren	allemaal	niet	zo	lang.’	
Tijdens	een	optreden	kunnen	meestal	
ongeveer	 twintig	 mensen	 aanwezig	

zijn.	‘Je	moet	dus	wel	op	tijd	komen,	
want	vol	is	vol.’	Fuijkschot	heeft	nog	
een	 ander	 nieuwtje:	 ‘Overal	 wordt	
thee	 en	 kofie	 geschonken	 met	 een	
koekje	 erbij	 van	 FairTrade,	 die	 dat	
onderdeel	sponsort.	
Niet	 alleen	 schilderijen	 worden	 on-
der	de	aandacht	van	de	bezoekers	ge-
bracht:	‘Op	bijna	alle	adressen	is	ook	
beeldende	kunst	te	zien.’	In	de	Werk-
schuit	 is	 een	 grote	 tentoonstelling	 te	
bezichtigen	van	het	beeldend	werk	van	
74	 cursisten.	 Deze	 expositie,	 Kunst-
kriebels	 2012,	 is	 op	 beide	 dagen	 ge-
opend	van	11.00	uur	tot	17.00	uur.	Op	
zaterdag	17	maart	opent	raadslid	Frans	

Poot	 van	 D66	 deze	 tentoonstelling	
met	muzikale	 omlijsting	door	de	Big	
Band	van	het	Kunstenhuis	Biltse	Mu-
ziekschool	 onder	 leiding	 van	 Martin	
de	Boer.	Hier	zijn	ook	optredens	van	
koren	en	popmuziek	te	beluisteren.	

Gratis
Gluren	bij	de	Buren	vindt	niet	plaats	
in	de	andere	dorpskernen	van	de	ge-
meente	De	Bilt.	Nagtegaal:	‘We	heb-
ben	 het	 de	 tweede	 keer	 wel	 gedaan,	
maar	het	liep	daar	niet.	De	afstanden	
zijn	 te	 groot.’	De	 kracht	 van	Gluren	
bij	 de	Buren	 zit	 hem	namelijk	 in	 de	
bereikbaarheid,	 benadrukken	 beide	
commissieleden:	 ‘Je	 kunt	 hier	 van	
het	 ene	 naar	 het	 andere	 adres	 lopen	
of	ietsen.’	Nagtegaal:	‘Mensen	in	de	
andere	 kernen	 kunnen	 het	 beter	 zelf	
oppakken.	Als	 ze	 met	 ons	 mee	 wil-
len	doen,	 is	dat	prima.	Wie	het	 leuk	
zou	 vinden	 om	 dat	 volgend	 jaar	 op	
te	 zetten,	 kan	 zich	 bij	 ons	 aanmel-
den.’	Gluren	bij	de	Buren	krijgt	geen	
aparte	subsidie.	‘Iedereen	die	het	or-
ganiseert,	meehelpt	en	meedoet,	doet	
dat	 belangeloos.’	 De	 beide	 dames	
noemen	 nog	 enkele	 hoogtepunten:	

In	 De	 Oude	 Theresiaschool	 aan	 de	
Gregoriuslaan	zitten	kunstenaars	met	
een	 eigen	 atelier,	 daar	 speelt	 de	 ene	
dag	 een	 jazzband	 en	 de	 andere	 dag	
is	er	poëzie.’	In	de	twee	boekhandels	
kunnen	bezoekers	kennis	maken	met	
Biltse	schrijvers	en	illustratoren.	Dan	
zijn	er	nog	aparte	optredens:	 ‘Op	de	
Thorbeckeweg	 treedt	 Jelle	 Wierda	
op,	 dat	 is	 een	professionele	musicus	
die	 elektronische	 muziek	 maakt,	 in	
Huize	 Sandwijck	 aan	 de	 Utrechtse-
weg	 komen	 Nederlandstalige	 rap	 en	
Limburgse	luisterliedjes.’	Vrijwel	alle	
artiesten	 die	 optreden	 komen	 uit	 of	
werken	 in	 de	 gemeente	 De	 Bilt.	 De	
locaties	 zijn	 herkenbaar	 aan	 span-
doeken	en	standborden.	De	optredens	
staan	 gepland	 voor	 13.00	 uur,	 14.30	
uur	en	16.00	uur	en	duren	20	 tot	30	
minuten.	 Alles	 is	 gratis	 toeganke-
lijk.	Flyers	over	Gluren	bij	de	Buren	
zijn	 verkrijgbaar	 bij	 de	 Werkschuit	
(Beatrixlaan),	 de	 boekhandels	 in	 De	
Bilt	en	Bilthoven,	de	Bilthovense	bi-
bliotheek	en	’t	Hoekie.	Nadere	infor-
matie	over	het	tweedaagse	evenement	
en	het	programma	zijn	ook	te	vinden	
op	http://glurenbijdeburen-debilt.nl.

Gluren bij de Buren 2012 brengt
een weekend lang kunst en cultuur

door Lilian van Dijk
 

Gluren bij de Buren is dit jaar aan zijn vierde editie toe in De Bilt en Bilthoven. Vorig jaar bezochten 
ongeveer 2500 bezoekers dit populaire evenement. Op zaterdag 17 maart en zondag 18 maart gaan 
op 23 adressen de deuren open voor muziek, theater, cabaret, poëzie en beeldende kunst. De meeste 
adressen zijn op één van beide dagen toegankelijk; De Werkschuit en Theaterkoffer op beide dagen. 

Ook dit jaar wordt Gluren bij de Buren weer een groots evenement dat vele 
bezoekers hoopt te trekken. De adressen zullen goed herkenbaar zijn.

Marjan Nagtegaal en Inge Fuijkschot hebben met hun comité voor een zeer uitgebreid en gevarieerd programma gezorgd.

Het is weer Boekenweek! 
Het thema is Vriendschappen en andere ongemakken. Ter 
gelegenheid van de Boekenweek geeft Stephan Enter een 

lezing bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt op 
donderdag 22 maart. Het NRC Handelsblad en de Volkskrant 

gaven lovende kritieken over zijn nieuwste roman Grip. 

Het	NRC	Handelsblad	schrijft:	‘Het	is	een	klassiek	opgezette	roman	waar-
in	Enters	stijl	samengaat	met	een	feilloze	compositie,	sterke	personages,	
existentiële	thema’s	en	een	schitterende	climax.’	Grip	gaat	over	een	reünie	
van	 vier	 bevriende	 bergbeklimmers:	 drie	mannen	 en	 een	 vrouw.	 In	 hun	
studententijd	hebben	zij	elkaar	 leren	kennen	via	de	alpinistenvereniging.	
Nu	twintig	jaar	later	zullen	zij	elkaar	weer	ontmoeten,	en	komt	het	verleden	
heel	dichtbij.	Hoe	gevaarlijk	is	het	om	geen	grip	te	hebben	op	je	bestaan?	
Wat	zijn	de	gevolgen	van,	al	dan	niet	bewust	genomen,	risico’s?

Cliffhangers
Tussen	twee	cliffhangers	in	het	boek	
leer	je	de	hoofdpersonen	aardig	ken-
nen.	Via	de	drie	mannelijke	vrienden	
blik	je	terug	op	het	incident	op	hun	
laatste	 gezamenlijke	 bergtocht	 en	
de	aanstaande	reünie.	Alleen	van	de	
vrouw	krijgt	de	 lezer	geen	gedach-
ten	 te	 lezen.	Haar	 personage	wordt	
gevormd	 door	 de	 verhalen	 van	 de	
drie	mannen.	Wanneer	 je	de	 laatste	
zinnen	 hebt	 gelezen,	 sla	 je	 direct	
het	begin	weer	op	en	ja,	het	past	al-
lemaal	 in	 elkaar.	Knap	 geschreven,	
geweldig	 om	 te	 lezen,	 ijn	 om	 de	
schrijver	te	zullen	horen!	Op	donder-
dag	22	maart	vindt	de	lezing	plaats	
in	 Bouwman	 Boeken,	 Hessenweg	
168.	U	bent	welkom	vanaf	19.30	uur.	
Kaarten	zijn	te	koop	in	de	winkel.

Kunstkring	BeeKk	en	kunstenaarsor-
ganisatie	Nik&Co	hebben	de	handen	
ineen	geslagen.	BeeKk	is	een	vereni-
ging	van	Biltse	en	Bilthovense	beel-
dende	 kunstenaars.	 Het	 doel	 is	 be-
kendheid	 te	 geven	 aan	 verschillende	
kunstuitingen	in	de	gemeente	De	Bilt.	
De	 kring	 van	 professionele	 en	 ama-
teur	kunstenaars	telt	momenteel	ruim	
tachtig	 leden.	 BeeKk	 besteedt	 aan-
dacht	 aan	 een	 breed	 palet	 van	 beel-
dende	 kunst:	 schilderkunst,	 graiek,	
tekenen,	 fotograie,	 textiel,	 beeld-
houwen,	keramiek	en	edelsmeden	en	
staat	 open	 voor	 andere	 kunstvormen	
zoals	 dicht-,	 muziek-	 en	 danskunst.	
Deze	 kunstenaarsvereniging	 was	 or-
ganisator	 van	 de	 zogeheten	 Kunst-
route,	Vorig	 jaar	exposeerden	tijdens	
dit	evenement	een	kleine	veertig	kun-
stenaars	hun	werk	op	twintig	locaties	
in	De	Bilt	en	Bilthoven.	Het	netwerk	
voor	 kunst-	 en	 cultuurondersteuning	
Nik&Co	 bestaat	 uit	 achttien	 profes-
sionals	 uit	 deze	 sector	 die	 vanuit	
diverse	 disciplines	 de	 handen	 ineen	
hebben	 geslagen.	 Nik&Co	 wil	 een	
broedplaats	 zijn	 voor	 nieuwe	 ideeën	
en	 kunstvormen	 en	 een	 klankbord	
zijn	 voor	 aankomende	 kunstenaars	
die	 de	 stap	 nog	 moeten	 zetten	 naar	
een	 kunstopleiding.	 Sommige	 plaat-
selijke	kunstenaars	zijn	overigens	lid	

van	beide	collectieven.	BeeKk	orga-
niseerde	vorig	jaar	nog	de	kunstroute,	
terwijl	 Nik&Co	 betrokken	 was	 bij	
Uit	de	Kunst,	een	evenement	waarbij	
kunstenaars	 exposeerden	 in	 Biltho-
vense	 winkels.	 Beide	 evenementen	
worden	 nu	 samengevoegd	 onder	 de	
naam	Weekendje	Kunst	in	het	week-
end	 van	 18,	 19	 en	 20	 mei.	 De	 twee	

samenwerkende	 instanties	 hopen	 dat	
dit	in	de	toekomst	hét	kunstweekend	
wordt	in	de	gemeente	De	Bilt.	Week-
endje	 Kunst	 wordt	 op	 vrijdagavond	
18	mei	 geopend	met	 diverse	 festivi-
teiten,	 waarna	 op	 zaterdag	 en	 zon-
dag	de	 leden	van	Kunstkring	BeeKk	
en	Nik&Co	hun	ateliers	open	stellen	
voor	bezoekers.	[LvD]

Levende beelden maakten vorig jaar deel uit van de manifestatie Uit de 
Kunst. Dit jaar gaan BeeKk en Nik&Co samen uitpakken met een spectaculair 
Weekendje Kunst.

Kunstkring BeeKk en Nik&Co 
komen samen met Weekendje Kunst



Fashion for eve ry age

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DE NIEUWE COLLECTIE 
VAN SANDWICH_ 

IS BINNEN

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

WIJ GAAN VRIJDAG 

16 MAART WEER OPEN

Maertensplein 37, Maartensdijk, Tel. 0346-211380
www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

DIVERSE OPENINGSAANBIEDINGEN!!
 

BENT U NIEUWSGIERIG WELKE ? 
KOM GERUST KIJKEN OP ONZE NIEUWE LOCATIE

 
DE KOFFIE STAAT KLAAR !

 
Iedere kopende klant doet mee aan onze loterij

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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06 - 53 14 67 33

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Appelkruimeltaartje 
6 personen

5,95

1,10
LEKKER LUCHTIG

Maisbroodje

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  
Wij helpen u graag om uw klus tot 

een perfect einde te brengen.  
 

Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 
wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

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

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 
helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 

langs om de situatie samen te bekijken. 
 

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT

GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, 

ABS, ESP, ASR, LMV, RAD/CD/ NAV, 

PARKEERS, TREKH, XENON 

€ 18.750,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

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

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,- 

CITROEN C5 BERLINE 1.8 16V 2003 147.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, RAD/CD, ABS, 

AIRBAGS, CRUISE C, PARKEERS, TREKHAAK, REGENS  € 4.950,- 

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

REGENS, RAD/CD,  € 5.450,- 

CITROEN PICASSO 1.6 2001 165.000 GROEN MET, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, ER, CV, SB,  € 2.950,- 

PEUGEOT 206 1.4 XR 2001 127.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,  € 3.250,- 

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

ER, CV, SB, REGENS, LMV, MLV,  € 6.500,- 

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

SCHUIFDAK, RAD/CD, € 11.950,- 

PEUGEOT 406 BREAK 1.8I 2000 201.000  D ROOD MET, ER, CV, SB, ESP, ABS, APK T/M 01 2013  € 1.750,- 

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS, LMV, ABS, ER, CV, SB,  € 7.750,- 

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

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

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

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

Rienk MiedemaBILTHOVEN

www.900jaardebilt.nl

Als inwoner van De Bilt heb ik me vanaf 1965 

ingezet op vele gebieden van het soc.- cultu-

rele leven en in de sportwereld. In het kader 

van 900 jaar De Bilt werk ik samen met Ellen 

Drees aan een boek over ’t Jodendom in Bilt-

hoven: een bijna vergeten volksbuurt, waar 

nu de Kwinkelier is. De geplande verschij-

ningsdatum is 10 november a.s.

Vanuit de Ewijck stichting ondersteunen wij 

� nancieel diverse projecten, die gericht zijn 

op De Bilt 900. Met de Stichting Zomercon-

certen trachten wij een bijzonder progamma 

rond De Bilt 900 op te zetten. Voor mij is De 

Bilt een prachtige woonomgeving; ik voel 

me hier thuis, ondanks dat mijn hart blijft 

kloppen voor Franeker en Balk in Friesland.

Een van de mooiste plekjes in Bilthoven vind 

ik wel de omgeving van het bosgebouw van 

het landgoed Beerschoten met de prachtige 

tuin met beelden van Jits Bakker. Niet voor 

niets houden wij daar onze Zomerconcerten.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

Masja	 Trebukova	 werd	 in	 1962	 ge-
boren	 in	 Moskou.	 Nu	 woont	 ze	 in	
Amsterdam.	 Ze	 verklaart:	 ‘Heleen	
bracht	 met	 een	 groep	 toeristen	 een	
bezoek	aan	Moskou.	 In	die	 tijd	was	
Rusland	nog	communistisch,	dus	het	
was	 heel	 bijzonder	 als	 Nederlandse	
mensen	 daar	 mochten	 komen.	 De	
tolk,	 een	 Nederlandse	 slaviste,	 was	
een	 bekende	 van	 me.	 Ze	 vroeg	 of	
ik	het	goed	vond	dat	 ze	 langskwam	
met	 die	 groep,	 omdat	 er	 een	 aantal	
kunstenaars	bij	was.’	Het	contact	tus-
sen	Heleen	en	Masja	duurde	slechts	
twintig	 minuten.	 ‘Toen	 we	 afscheid	
namen,	zei	Heleen	dat	ik	welkom	bij	
haar	was	als	ik	een	keer	in	Nederland	
zou	komen.’	
Het	 was	 niet	 gemakkelijk	 om	 toe-
stemming	 van	 het	 communistische	
regime	te	krijgen,	maar	in	1989	reisde	
Masja	naar	Nederland.	 ‘Ik	vond	dat	
heel	 spannend.	 Het	 was	 mijn	 eerste	
bezoek	 aan	 een	 westers	 land.	 In	 de	
trein	zat	ik	een	beetje	te	huilen.	Hel-
een	heeft	me	in	Utrecht	opgehaald.	Ik	
sprak	geen	Nederlands	 en	maar	 een	
klein	beetje	Engels.	Ik	sliep	met	een	
Engels	woordenboek	onder	mijn	kus-
sen.’	Wat	haar	direct	opviel	was	dat	
Nederlanders	kunst	aan	de	muur	had-
den.	‘Dat	zag	ik	door	de	verlichte	ra-
men	als	ik	’s	avonds	op	straat	liep.	In	
Rusland	had	bijna	niemand	geld	om	
kunst	te	kopen.	Als	kunstenaar	mocht	
je	niet	van	huis	uit	verkopen,	dan	was	
je	een	crimineel.	Er	waren	wel	kun-
stenaars	 die	 ondergronds	 werk	 aan	
buitenlanders	verkochten.	Velen	van	
hen	 zijn	 daardoor	 in	 het	westen	 be-
kend	geworden.’	
Tijdens	 haar	 verblijf	 nam	 Heleen	
Masja	mee	naar	allerlei	musea,	maar	
ze	 had	 ook	 andere	 dingen	 te	 doen.	
‘Ik	ben	toen	bij	hen	thuis	gaan	schil-
deren.	Haar	man,	Eric	Claus,	kwam	
op	het	idee	om	in	Nederland	een	ten-
toonstelling	 van	 mijn	 werk	 te	 orga-
niseren	en	bracht	me	 in	contact	met	
kunsthandel	De	Boer	in	Amsterdam.	
Die	 organiseerde	 een	 expositie	 in	
1990.’	

Magisch
Masja	reisde	terug	naar	Moskou.	‘Ik	
heb	 een	 heel	 jaar	 lang	 alleen	 maar	
gewerkt.	Het	was	heel	moeilijk	mijn	
werk	het	land	uit	te	krijgen.	Als	kun-
stenaar	mocht	 je	 in	Moskou	 je	wer-
ken	slechts	aan	één	winkel	werk	ver-
kopen	en	je	kreeg	er	niet	veel	voor.	Ik	
heb	mijn	werken	 voor	 die	 expositie	
aan	 die	 winkel	 verkocht	 en	 daarna	
heb	 ik	 ze	 teruggekocht.	 Ik	moest	 er	
commissie	 en	 belasting	 over	 beta-
len!’	 Toeristen	 mochten	 toentertijd	
maximaal	 drie	 kunstwerken	 meene-
men.	‘Ik	heb	een	aantal	werken	mee-
gegeven	 aan	 kennissen	 van	 die	 Ne-
derlandse	 slaviste	 en	 kennissen	 van	
Heleen	 en	haar	man.	De	 rest	mocht	
ik	 zelf	 meenemen.’	 Op	 voorwaarde	
dat	 ze	die	werken	zou	 terugbrengen	
na	de	tentoonstelling.	‘Dat	heb	ik	niet	
gedaan,	en	dat	hoefde	ook	niet,	want	
ik	ben	niet	meer	teruggegaan.’

Ze	emigreerde	naar	Israël,	waar	haar	
zoon	 en	 haar	 moeder	 al	 woonden.	
‘In	1991	ben	ik	met	mijn	zoon	terug-
gekeerd	 naar	 Nederland.’	 Sinds	 die	
tijd	 is	ze	nog	maar	 twee	keer	 terug-

geweest	 in	Rusland.	 ‘Het	 is	niet	het	
land	van	mijn	voorkeur’,	zegt	Masja	
voorzichtig.	‘Net	als	alle	emigranten	
voel	ik	me	wel	ontworteld,	maar	het	
bevalt	me	heel	goed	in	Nederland.	Ik	
heb	ook	al	vele	jaren	een	Nederlands	
paspoort.’	Wel	heeft	ze	nog	connec-
ties	met	Rusland.	 ‘Mijn	zoon	werkt	
er	 twee	 jaar	 lang.	 Hij	 is	 televisie-
producent	en	produceert	een	nieuwe	
internationale	zender.	En	 ik	volg	de	
politiek	 nauwlettend,	 maar	 ik	 pro-
beer	 emotioneel	 niet	 betrokken	 te	
raken.’	 Tegenwoordig	 werkt	 Masja,	
die	werd	opgeleid	aan	het	beroemde	
Surikov	 Instituut	 in	 Moskou,	 voor-
namelijk	met	Galerie	Borzo	 in	Am-
sterdam,	 die	 haar	 doeken	 verkoopt.	
Haar	 meest	 recente	 schilderijen	 en	
monoprints	zijn	transparant	en	licht-
voetig.	Pastelkleuren	zetten	de	toon,	
wat	haar	doeken	iets	magisch	geeft.	
Fellere	 tegenkleuren,	 vooral	 het	 ge-
bruik	van	zwart,	en	robuuste	vormen	
bieden	tegenwicht.	Zie	ook	www.tre-
bukova.net.

Impressionistisch
Heleen	 Levano	 (1941)	 volgde	 een	
opleiding	aan	de	Academie	van	Beel-
dende	Kunsten	en	Technische	Weten-
schappen	 in	Rotterdam.	Zij	 studeer-
de	vervolgens	aan	het	Instituut	voor	
kunstnijverheid	en	bij	de	hoogleraren	
Piet	 Esser	 en	 Paul	 Grégoire	 aan	 de	
Rijksakademie	 van	 beeldende	 kun-
sten	 in	 Amsterdam.	 Levano	 werkt	
voornamelijk	in	brons	en	maakt	ook	
penningen.	Een	van	haar	beroemdste	
werken	 is	 het	 Zigeunermonument	
op	het	Museumplein	 in	Amsterdam.	
Voor	Masja	was	Heleen	een	voor	de	
hand	 liggende	 keuze	 toen	 ArtTra-
verse	 haar	 vroeg	 iemand	 die	 in	 3D	
werkte	uit	te	nodigen.	‘We	zijn	door	
de	 jaren	 heen	 heel	 goed	 met	 elkaar	
bevriend	gebleven.	Dit	is	een	unieke	
kans	om	samen	te	exposeren.’	

Voor	 Heleen	 is	 de	 natuur	 de	 basis	
voor	haar	werk,	vertelt	ze.	 ‘Al	wijk	
ik	daar	af	en	 toe	vanaf	als	 ik	 in	ke-

ramiek	werk.	Mijn	portretten	zou	 je	
impressionistisch	 kunnen	 noemen.	
Ik	heb	grote	bewondering	voor	Me-
dardo	 Rosso,	 een	 tijdgenoot	 van	
Auguste	Rodin,	met	wie	hij	een	tijd-
lang	 bevriend	 was.	 Rodin	 heeft	 op	
schandelijke	 wijze	 van	 hem	 gejat.’	
Heleen	heeft	veel	bewondering	voor	
de	sculpturen	in	was	van	Rosso,	die	
leefde	van	1858	tot1928.	‘Ik	voel	af-
initeit	 met	 hem.	 Niet	 dat	 ik	 het	 zo	
kan	als	hij…’	Helaas	is	veel	van	zijn	
werk	 verloren	 gegaan,	 betreurt	 ze.	
‘Maar	 een	 aantal	 jaar	 geleden	 heb	
ik	 tot	 mijn	 grote	 vreugde	 ontdekt	
dat	in	Ca’	Pesaro	in	Venetië	nog	een	
aantal	van	zijn	wassculpturen	te	zien	
zijn.’	 Beeldhouwen	 is	 voor	 Heleen	

iets	waar	ze	niet	buiten	kan.	‘Je	doet	
het	omdat	 je	het	altijd	doet.	 Je	kunt	
er	niet	mee	ophouden.	Ik	zal	blijven	
doorwerken	 tot	 ik	 omval.	 Kunste-
naars	gaan	niet	met	pensioen.’

De	 ArtTraverse-werkgroep	 nodigt	
geïnteresseerden	namens	het	bestuur	
van	 de	 Stichting	 Kunst	 &	 Cultuur	
en	het	Gemeentebestuur	van	De	Bilt	
uit	 voor	 de	 opening	 van	 de	 dubbel-
expositie	in	de	Traverse	van	het	Ge-
meentehuis	 De	 Bilt	 op	 zondag	 18	
maart	 om	15.00	uur.	Harry	van	den	
Bergh,	voormalig	lid	van	de	Tweede	
Kamer,	 opent	 de	 expositie	 met	 een	
toelichting	 op	 het	 werk	 van	 Masha	
Trebukova	en	Heleen	Levano.

Trebukova en Levano houden 
dubbelexpositie bij ArtTraverse

door Lilian van Dijk

Het lot kan vreemde wegen bewandelen. Als Heleen Levano niet in het atelier 
van Masja Trebukova in Moskou beland was, zou Masja nooit naar Nederland zijn gekomen. 

Nu exposeren ze voor het eerst sinds die kennismaking in 1988 samen van 18 maart 
tot en met 8 mei bij ArtTraverse in het gemeentehuis in Bilthoven. 

Het werk van Masja Trebukova 
is abstract en kenmerkt zich door 
subtiel kleurgebruik en uitgesproken, 
vaak scherpe vormen.

Spontaniteit en humor in 
het werk van Theo Kuyper

Vrijdag 16 maart om 15.00 uur vindt de opening plaats
van de tentoonstelling ‘Teken- en aquarelwerken van 

Theo Kuyper’ in de Groene Daan te Groenekan.
Na de opening is op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur
de tentoonstelling in de Groene Daan te bezichtigen.

Theo	Kuyper,	geboren	te	Bandung,	Indonesië,	heeft	tekenen	en	werken	met	
aquarel	 al	 jong	 in	 de	 vingers.	 ‘Al	 vroeg	 in	 mijn	 leven	 ben	 ik	 begonnen	
vast	 te	 leggen,	waar	 ik	gewoond,	gewerkt	 en	gereisd	heb.	 Indonesië	bij-
voorbeeld	blijft	voor	mij	een	bepaalde	fascinatie	houden,	evenals	landen	in	
Afrika	en	Azië	die	ik	in	mijn	zeevaart	periode	(1953	tot	1968)	heb	bezocht.	
Die	landen	en	hun	culturen	hebben	een	blijvende	indruk	op	me	gemaakt	en	
zijn	daarmee	een	belangrijke	inspiratiebron	voor	mijn	teken-	en	schilder-
werk	gebleven’.

Werkjes
‘Veel	van	mijn	werkjes,	zoals	ik	zo	soms	noem,	zijn	zee-	en	havengezich-
ten,	die	ik	vanuit	mijn	geheugen	maak	en	zij	voeren	me	terug	naar	die	ijne	
periode	in	mijn	leven.	Ze	staan	op	papier	voordat	ik	het	goed	en	wel	besef	
en	daardoor	behouden	ze	een	 spontaan	karakter’.	Theo	 is	 autodidact,	 ie-
mand	die	wel	eens	een	cursus	 tekenen	heeft	gevolgd,	maar	eigenlijk	zelf	
compositie	en	perspectief	heeft	aangeleerd.	Toen	hij	in1969	bij	de	Bataafse	
Petroleum	Mij	(het	huidige	SHELL)	in	dienst	kwam,	bleef	de	interesse	voor	
het	vastleggen	van	alles	om	zich	heen,	ongewijzigd.	Of	het	hij	nu	in	Ghana,	
Schotland	of	Nederland	zijn	werkkring	vond,	potlood,	penseel	en	waterverf	
bleven	zijn	vaste	kameraden.	Theo	is	in	1992	naar	Groenekan	teruggekeerd,	
na	een	lang	verblijf	in	het	buitenland	en	voelt	zich	samen	met	zijn	vrouw	
Petie	opperbest	in	zijn	dorp.

Spontaniteit
De	spontaniteit	 van	en	de	humor	 in	 zijn	werkjes,	 zoals	hij	 het	 zelf	 zegt,	
‘blijven	me	boeien	en	verbazen’.	Het	zijn	impressies	van	een	veelzijdig	le-
ven,	losjes,	vlot	en	met	veel	charme.	Theo	laat	zijn	werk	zien	in	de	Groene	
Daan	en	nodigt	belangstellenden	uit	voor	de	opening	op	16	maart	om	15.00	
uur	a.s.	Er	zal	door	Cor	van	Doesburg	in	het	kort	een	toelichting	op	zijn	
werk	worden	gegeven.

Theo Kuyper exposeert in de Groene Daan.



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl


















 

VAN GINKEL MACHINES B.V.

is een bedrijf, dat kipwagens, haakarmsystemen,

containers e.d. produceert en assembleert.

Wij zoeken ter versterking van ons team een

MONTAGEMEDEWERKER

Interesse?

Voor inlichtingen en sollicitaties:

J.H. van Ginkel, Groenekanseweg 26, 3737 AG Groenekan

Tel: (0346) 21 81 18

E-mail: info@vanginkelmachines.nl

Internet: www.vanginkelmachines.nl

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 
onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 
kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 
GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045
Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Subaru Trezia 1.3 Comfort S
APK bij afl evering

januari 2011

6.590 km € 16.900

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

TEVENS VERHUUR VAN DIVERSE 

MACHINES (O.A. VERTICUTEER-

MACHINES) EN NATUURLIJK 

VOOR AL UW ONDERHOUD EN 

REPARATIES.

NU OOK ROBOTMAAIERS

IN DE VERKOOP!

LANDBOUWMECHANISATIE 

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

www.lmbvanginkel.nl

VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES

Nu in de aanbieding 

diverse producten 

van Stihl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.
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Naar	het	zich	nu	laat	aanzien	zal	het	
orgel	volgende	maand	gedemonteerd	
en	 afgevoerd	 worden.	 De	 sloop	 van	
de	kerk	wordt	later	dit	jaar	verwacht	
en	is	mede	afhankelijk	van	het	tijdstip	
waarop	 de	 gemeente	 de	 vergunning	
afgeeft	 voor	 de	 bouw	van	62	 appar-
tementen.	
Op	 8	 september	 1962	 was	 de	 eerste	
steenlegging	 van	 de	 Laurenskerk	 en	
op	 24	 maart	 1963,	 op	 zondag	 Lae-
tare,	 werd	 de	 kerk	 ingezegend	 door	
kardinaal	 Alfrink.	 De	 bouwkosten	
voor	 kerk	 en	 pastorie	 beliepen	 des-
tijds	een	bedrag	van	l.	635.396,-.	De	
Laurenskerk	 in	 Bilthoven	 is	 al	 weer	
zes	 jaar	aan	de	eredienst	onttrokken.	
Dat	 betekent	 overigens	 niet	 dat	 het	
kerkgebouw	al	die	 tijd	 leeg	staat.	Er	
werden	en	worden	aan	verschillende	
stichtingen	 ruimten	 verhuurd	 voor	
opslag	 van	 materiaal,	 er	 komen	 nog	
wekelijks	 werkgroepen	 samen	 in	
het	 kerkcentrum	 en	 op	 het	 grote	 or-
gel	worden	nog	orgellessen	gegeven.	
Ook	 de	 omliggende	 scholen	 hebben	
nog	regelmatig	gebruik	gemaakt	van	
de	kerkruimten.

Orgel
Het	 instrument	 werd	 in	 1872	 ge-
bouwd	 door	 de	 irma	 Maarschalker-
weerd	 te	 Utrecht	 en	 geplaatst	 in	 de	
Dominicuskerk	aan	de	Mariaplaats	te	
Utrecht.	 In	1940	verhuisde	het	orgel	
wegens	kerksluiting	naar	de	Sint	Bar-
barakerk	 in	 Bunnik.	Tijdens	 de	 oor-
logsjaren	en	daarna	tot	1962	heeft	dit	
orgel	daar	gefunctioneerd.	Daarna	 is	
het	verplaatst	naar	de	St	Laurenskerk	

in	Bilthoven,	waar	het	werd	voorzien	
van	 een	 nieuw,	 bij	 het	 kerkinterieur	
passend	front.	Het	nu	aanwezige	pijp-
werk	dateert	voor	een	zeer	groot	deel	
nog	uit	1872.	
Vanaf	 het	 begin	 in	 1963	was	Hanny	
Hekker-Wesselingh	de	hoofdorganist	
en	 bespeler	 van	 dit	 prachtige	 instru-
ment	en	dat	is	zo	gebleven	tot	de	slui-
ting	van	de	kerk	 in	2006.	 ‘Ik	heb	er	
meer	 dan	 40	 jaar	 op	 mogen	 spelen’	
vertelt	de	nu	82	jarige	Hanny	Hekker-
Wesselingh	op	gedreven	en	betrokken	
toon.	Zij	kent	het	instrument	van	bin-
nen	en	van	buiten.	Voor	haar	betrok-
kenheid	en	inzet	ontving	zij	de	pause-
lijke	onderscheiding	‘Pro	Ecclesia	et	
Pontiice’	als	blijk	van	grote	waarde-
ring.	Vanaf	1999	bespeelde	ook	Janno	
den	Engelsman	incidenteel	het	orgel,	
terwijl	 hij	 daarnaast	 ook	 dirigent	
was	van	het	koor	van	de	Michael-	en	
Laurensparochie.	

Banken
Wim	Elsing	 (namens	Locatieraad	en	
de	werkgroep	Beheer	en	Onderhoud)	
vertelt:	 ‘Ergens	 medio	 2012	 zal	 de	
Laurenskerk	 in	 eigendom	 worden	
overgedragen	aan	een	projectontwik-
kelaar.	Het	moet	dan	leeg	en	vrij	van	
huur	 en	gebruik	worden	opgeleverd.	
Dat	houdt	ook	 in	dat	de	kerkbanken	
vóór	 de	 eigendomsoverdracht	 uit	 de	
kerk	verwijderd	moeten	zijn.	Al	van-
af	begin	oktober	konden	parochianen	
en	vanaf	november	ook	niet-parochi-
anen	 één	 of	 meer	 kerkbanken	 (mas-
sief	mahoniehout)	kopen.	Eind	2011	
waren	alle	banken	verkocht	en	begin	

januari	zijn	deze	door	de	kopers	uit	de	
kerk	gehaald	en	meegenomen”	

Concertruimte
Nu	 de	 kerkbanken	 uit	 de	 kerk	 weg	
zijn	 is	 daardoor	 ruimte	 genoeg	 ont-
staan	 voor	 het	 plaatsen	 van	 stoelen,	
waardoor	 een	 mooie	 ‘concertruimte’	
is	ontstaan.	Of	dit	akoestisch	ook	een	
mooie	 ruimte	 is	 moet	 worden	 afge-
wacht.	 Het	 orgel	 werd	 tot	 op	 heden	
nog	 regelmatig	 bespeeld	 en	 verkeert	
daardoor	 in	 goede	 conditie.	 Daarom	
is	 het	 plan	 ontstaan	 ter	 gelegenheid	
van	 het	 deinitieve	 afscheid	 van	 het	
orgel	 nog	 een	 orgelconcert	 te	 orga-
niseren	om	het	mooie	Maarschalker-
weerd-orgel	 nog	 eenmaal	 in	 al	 z’n	
glorie	en	alle	registers	te	laten	horen.	
Op	 zondag	 18	 maart	 a.s.	 om	 15.00	
uur	 zal	 deze	 bijzondere	 gebeurtenis	
plaats	vinden	en	op	zondag	25	maart	
a.s.	 (10.00	 uur)	 is	 de	 deinitieve	 af-
scheidsviering.	Zondag	18	maart	zijn	
enkele	 gerenommeerde	 organisten	
bereid	gevonden	hun	medewerking	te	
verlenen,	zoals	Peter	van	Dijk	(inter-
nationaal	organist,	publicist,	orgelad-
viseur	 en	 organist	 van	 de	 Utrechtse	
Tuindorpkerk),	 Paul	 Houdijk	 (orga-
nist	van	de	R.K.	kathedrale	kerk	van	
St.	Catharina	te	Utrecht,	Musicoloog	
en	autoriteit	op	het	gebied	van	Maar-
schalkerweerdorgels)	 en	 Janno	 den	
Engelsman	 (organist	 en	 beiaardier,	
van	1999	tot	2010	dirigent	en	organist	
in	de	Michaël-	en	Laurensparochie	in	
De	Bilt/Bilthoven).	Het	zal	de	laatste	
maal	 zijn	 dat	 dit	 bijzondere	 orgel	 in	
de	Bilt	klinkt.

Afscheid van een orgel
door Henk van de Bunt

Met de sloop van de Laurenskerk aan de Melkweg in Bilthoven in aantocht moet ook van  
het oude Maarschalkerweerdorgel uit 1872 afscheid genomen worden. De Grote Kerk, vallende  
onder de Sint Willibrordparochie in Oss, heeft grote belangstelling voor het orgel en verkeert 

 in een laatste fase van overleg met het Bisdom Den Bosch om de inanciering van  
de aankoop, het transport en de restauratie rond te krijgen.

Hanny Hekker-Wesselingh achter het instrument in de Laurenskerk is nu 
organist in de St. Michaelkerk.

De	organisatie	van	deze	opfriscursus	
voor	automobilisten	is	in	handen	van	
Afdeling	De	Bilt	 van	Veilig	Verkeer	
Nederland	in	samenwerking	met	Ge-
meente	De	Bilt,	SWO	de	Zes	Kernen	
De	Bilt	en	Autorijschool	Doornenbal.	
Aan	deze	vrijwillige	bijscholing	kan	
iedere	automobilist(e)	van	50	jaar	en	
ouder	 uit	 de	gemeente	De	Bilt	 deel-
nemen.	De	cursus	wordt	gegeven	op	
maandag	 	 26	 maart	 2012	 van	 09.00	

tot	12.00	uur	en	bij	voldoende	belang-
stelling	ook	van	13.00	 tot	 16.00	uur	
bij	 de	 de	 Maartensdijkse	 vestiging	
van	SWO	De	Zes	Kernen	De	Bilt	 in	
Dijckstate	 aan	 het	 Maertensplein	 in	
Maartensdijk.	

Aanmelden
Het	 ochtendprogramma	 was	 heel	
snel	volgeboekt.	Voor	de	middag	zijn	
er	 nog	 plaatsen	 beschikbaar.	 Door	

bezetting	 van	 alle	 plaatsen	 kan	 ook	
in	 de	 toekomst	 het	 organiseren	 van	
dergelijke	 cursussen	 worden	 gecon-
tinueerd.	Aanmelden	kan	 telefonisch	
of	 per	 e-mail:	 tel.	 0346	 214161,	 in-
fo-m@swodebilt.nl.	 Bij	 aanmelden	
s.v.p.	 naam	 +	 voorletter(s),	 geboor-
tedatum,	 postadres	 en	 telefoonnum-
mer	vermelden.	De	aanmelding	sluit	
zodra	 het	 maximum	 aantal	 van	 48	
deelnemers	is	bereikt.	

Bijscholing voor automobilisten 
Ook Veilig Verkeer Nederland ziet de noodzaak in van regelmatige bijscholing van de automobilist in. 

Daarom geeft VVN Afdeling De Bilt twee keer per jaar de mogelijkheid om kennis  
en kunde weer ‘op te frissen’ met de zgn. BROEM.

De	contactgroepen	worden	gehouden	
in	 SWO-centrum,	 de	 Duiventil,	 Jas-
mijnstraat	6	in	De	Bilt	van	10.00	tot	
11.30	uur:

Contactgroep	 mantelzorgers	 van	
mensen	 met	 dementie	 op	 woensdag	
21	 maart	 a.s.	 en	 Contactgroep	 man-
telzorgers	 chronische	 zieken/gehan-

dicapten	op	donderdag	22	maart	a.s.

Het	 onderwerp	 voor	 deze	 ochtenden	
is	 ‘welke	 veranderingen	 zijn	 er	 op-
getreden	 door	 de	 ziekte	 en	 hoe	 kun	
je	hier	mee	omgaan?	En	er	is	ruimte	
voor	wat	er	nog	meer	met	elkaar	ge-
deeld	wil	worden.	Verder	zal	er	bij	de	
contactgroep	 voor	 mensen	 met	 de-

mentie	ook	een	korte	ilm	uit	de	serie	
‘Dementie	heb	je	niet	alleen’	getoond	
worden.	De	toegang	is	gratis	en	aan-
melding	is	niet	nodig.

Voor	meer	informatie:	Willemien	Hak	
of	Renee	van	der	Haar	van	Steunpunt	
Mantelzorg	 De	 Bilt,	 telefoon:	 030	
2203490.

Contactgroep voor mantelzorgers
Zorgt u langdurig voor een ander? En wilt u wel eens in een ontspannen sfeer praten en ervaringen 
uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten? Dan is deze ontmoetingsbijeenkomst 

misschien wat voor u. Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan zowel voor u als voor de 
ander tot steun zijn. Maar ook het uitwisselen van nuttige informatie kan voor u belangrijk zijn. 

Bezoekservice voor 
mensen met dementie

In	de	gemeente	De	Bilt	wonen	een	paar	duizend	mensen	die	dementie	heb-
ben.	Zij	worden	veelal	thuis	verzorgd	door	hun	partner,	familie	of	vrienden.	
Voor	 de	 verzorgers	 is	 dit	 veelal	 op	 den	 duur	 een	 zware	 taak,	 die	 zonder	
hulp	niet	vol	te	houden	is.	Naast	de	professionele	hulpverlening	kunnen	ook	
vrijwilligers	een	welkome	bijdrage	leveren	aan	de	zorg	voor	thuiswonende	
mensen	die	 lijden	aan	dementie.	De	Bezoekservice	heeft	vrijwilligers	die	
zorgen	voor	contact	en	gezelschap	voor	de	dementerende	persoon.	De	ver-
zorger	heeft	dan	de	mogelijkheid	om	even	tijd	voor	zichzelf	te	nemen.	De	
organisatie	zoekt	mensen	die	enkele	uren	per	week	beschikbaar	zijn	voor	
bezoekwerk,	 graag	met	 ouderen	omgaan,	 geduldig	 kunnen	 luisteren,	 pri-
vacy	van	hulpvragers	kunnen	waarborgen	en	beschikken	over	goede	sociale	
vaardigheden.	

Er	 is	momenteel	een	groep	van	10	mensen	die	dit	werk	met	veel	plezier	
en	voldoening	doet.	Het	contact	met	een	persoon	die	dementie	heeft,	blijkt	
een	 boeiend	 avontuur	 te	 zijn	 waarin	 je	 regelmatig	 uitgedaagd	 wordt	 om	
nieuwe	mogelijkheden	 te	ontdekken.	De	bezoekservice	kan	meer	vrijwil-
ligers	gebruiken.	In	de	vrijwilligersbijeenkomsten	worden	in	prettige	sfeer	
ervaringen	gedeeld	en	krijgen	de	vrijwilligers	waar	nodig	ondersteuning.	
Bij	aanvang	krijgt	u	een	korte	basiscursus.

Nadere	informatie	kunt	u	krijgen	bij:	mevrouw	W.	Hak,	coördinator	SWO	
Bezoekservice	voor	mensen	met	dementie,	tel.nr.	030-2203490.

Ontspanning en vakantie 
met een dementerende

Op dinsdag 20 maart a.s. vindt er een Alzheimer Café 
plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en 

zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. Het thema van deze 
avond is: ‘Ontspanning en vakantie met een dementerende’. 

Er is daarna gelegenheid om met de inleider in gesprek  
te gaan en vragen te stellen.

Een	Alzheimer	Café	is	de	benaming	voor	een	laagdrempelige	ontmoetings-
plaats	voor	mensen	met	(beginnende)	dementie,	hun	familieleden,	vrienden	
en	andere	belangstellenden.	
Vanaf	19.30	uur	staat	de	kofie	klaar.	Het	programma	begint	om	20.00	uur	
en	eindigt	om	21.30	uur.	Daarna	is	er	nog	gelegenheid	om	een	drankje	te	
nemen	en	even	na	te	praten.	
De	toegang	is	altijd	gratis.

Inlichtingen
Voor	 meer	 informatie	 over	 het	Alzheimer	 Café	 en	 of	 vragen	 over	 bijv.	
het	vervoer:	Willemien	Hak,	tel.nr.	030	2203490	of	Bea	Doeland	tel.	030	
2219022.	De	organisatie	is	 in	handen	van	Alzheimer	Nederland,	afdeling	
Zeist	e.o.,	De	Bilthuysen	locatie	De	Biltse	Hof,	Steunpunt	Mantelzorg	De	
Bilt.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

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

Zaterdag 17 maart a.s.

Demonstraties rozen snoeien
Nú goed snoeien zorgt dat u straks prachtig 

bloeiende rozenstruiken in uw tuin heeft. Onze 
specialist geeft a.s. zaterdag om 11.00 uur, 14.00 
uur en 15.00 uur gratis snoei demonstraties. 

Na afl oop trakteren wij u op een lekker kopje kof-
fi e en een speciaal rozenticket waarmee uw eerste 

rozenaankoop direct al fors voordeliger wordt.

est, 0003335555 -- 66660000111122288883, www.vaard

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

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

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

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

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

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

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

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

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

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

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

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

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

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

Dennenweg2•3735MRBoschenDuin•0306973400•www.accoladezorggroep.nl

Christelijkezorg
heeftonshart

locatiesinAssen,Bilthoven,BoschenDuin

OpenDAgen vooRjAARsMARkt

17maart2012van10.00-13.30uur
Arendshorst(Assen)

d’Amandelboom(Bilthoven)
DeWijngaardenDekuip(BoschenDuin)

 

kijkvoorinformatieop
www.accoladezorggroep.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Maandaanbieding maart
Op al onze fairtrade sieraden en bijoux, 

afkomstig uit de meest uiteenlopende landen 

zoals India, Nepal en Peru 10% korting

Fairtrade, een mix van culturen
Deze maand liggen onze 
oer-Hollandse producten in 
een wereldse uitvoering in de 
schappen van de Wereldwinkel. 

www.debilt.wereldwinkels.nl

Noten:   Cashewnoten of Tropische  
 notenmix 20% korting

Sappen:    Verschillende sappen 
   15% korting

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

ONZE ZEER POPULAIRE

OVENSCHOTEL!!!

Met o.a. shoarmavlees, ui, paprika, 

champignons, krieltjes, tomaat en kaas

Circa 18 min. in de oven op 150 gr.

DE KAPSALON SCHOTEL

Per stuk 4,95

Natuurlijk incl. bakjes knoflooksaus

en cupje sambal!! 

Dagvers, aa klasse, helemaal schoon gevliesd

VERSE VARKENSHAAS

 100 GRAM € 1,50

Om te stoven, ouderwets lekker

SUCADE LAPJES

 500 GRAM € 6,98

Met o.a. kipfilet, zontomaatjes, kruidenolie en 

cashewnootjes; 20 min. op 150 gr.

OOSTERS SLEETJE

 100 GRAM € 1,25

Panklaar; in een jasje van Oosterse uitjes; om 

zachtjes te braden

BOSCHE BOLLEN

 100 GRAM € 0,99

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. varkensfilet, 

kruiden, mager boeren rookspek

BOERENGEBRAAD

 100 GRAM € 1,45

Iets aparts, biefstukschnitzel o.a. gevuld met 

salami en gekruid rundergehakt

BELLA BOVINA

 100 GRAM € 1,65

Het beste beleggings advies van deze week;

GEGRILDE BEENHAM

 100 GRAM €1,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 17 maart

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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advertentie

column

Groot- en kleinbloemig. 

Diverse kleuren. Potmaat 

9 cm. Draagtray 6 stuks

van 3,29Dvoor 

1,79

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Violen

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 3.

Internet 1.0
De	eerste	modems	begin	jaren	’90	werkten	nog	via	een	
inbelverbinding.	 U	 kunt	 zich	 dat	 wellicht	 nog	 herin-
neren;	u	moest	verbinding	maken	met	het	Internet	via	
uw	telefoonlijn	en	na	veel	piepen	en	kraken	kwam	er	
een	 internetverbinding	 tot	 stand.	Op	dat	moment	kon	
u	‘surfen’	op	het	Internet,	wat	inhield	dat	u	vooral	in-
formatie	 tot	u	kon	nemen	 (downloaden)	en	een	klein	
beetje	informatie	als	e-mail	kon	verzenden	(uploaden).	
Vanwege	de	lage	bandbreedtes,	trof	u	soms	wat	lage	re-
solutie	foto’s	aan	op	websites	of	wat	korrelige	ilmpjes.	
Het	duurde	veel	te	lang	om	hoge	resolutie	beeldmateri-
aal	te	downloaden.
De	 informatie	op	deze	eerste	vorm	van	Internet	 (ver-
sie	1.0)	werd	voornamelijk	gemaakt	door	organisaties.	
De	 ‘gewone	 man’	 kon	 dit	 vervolgens	 bekijken.	 Ook	
de	huidige	ADSL-	en	kabelabonnementen	zijn	nog	op	
deze	ouderwetse	gedachte	gebaseerd.	Er	was	 immers	
niet	veel	bandbreedte	beschikbaar,	dus	dat	beetje	wat	er	was	werd	voor	het	
grootste	deel	gereserveerd	voor	download.	
Kijkt	 u	 naar	 een	 willekeurige	 reclame	 voor	 een	ADSL-	 of	 kabelabonne-
ment,	dan	ziet	u	snelheden	als	20/1	Mbps	of	120/12	Mbps.	Het	eerste	getal	
is	de	downloadbandbreedte	en	het	tweede	getal	de	upload.	En	die	upload	is	
een	stuk	lager	dan	de	download!
Mbps	staat	voor	Megabit	per	seconde,	oftewel	1	miljoen	1’tjes	en	0’tjes	aan	
informatie	dat	per	seconde	kan	worden	ontvangen	of	verzonden.	Dat	lijkt	
veel,	maar	er	wordt	tegenwoordig	al	bijna	in	Gigabits	per	seconde	gespro-
ken	(duizend	miljoen	1’tjes	en	0’tjes).	Het	glasvezelmodem	van	Wisper	is	
hiervoor	al	geschikt!

Volgende	week	in	deel	4:	‘Internet	2.0’

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

Er	 konden	 slechts	 150	 zaken	 zich	
aanmelden.	 Het	 doel	 van	 ‘Bakker	
met	 Ster’	 is	 het	 bevorderen	 van	 de	
kwaliteit	 en	het	 imago	van	de	 totale	
bakkerijbranche.	 Dit	 gebeurt	 door	
uitzonderlijke	 prestaties	 in	 de	 bran-
che	 te	 benadrukken.	 Het	 cijfer	 om	
genomineerd	 te	 worden	 is	 in	 2012	
verhoogd	van	7,50	naar	7,75.	De	re-
den	 hierachter	 is	 de	 verbetering	 die	
de	deelnemende	organisaties	de	afge-
lopen	 jaren	 hebben	 laten	 zien.	 Door	
het	 verhogen	 van	 het	 eindcijfer	 om	
genomineerd	te	worden,	blijft	Bakker	
met	Ster	ook	voor	deze	bedrijven	een	
uitdaging.	 Voor	 nieuwe	 deelnemers	
houdt	dit	in,	dat	ze	net	even	iets	beter	
hun	best	zullen	moeten	doen.	

Energie
Het	thema	van	Bakker	met	Ster	2012	
is	 ‘Bakker	 met	 Ster	 geeft	 energie!’.	
Hiermee	wordt	benadrukt,	dat	Bakker	
met	Ster	een	opstart	is	om	een	bedrijf	
in	 zijn	 geheel	 door	 te	 lichten	 en	om	
met	de	gemaakte	sterkte/zwakte	ana-
lyse	met	nieuwe	energie	aan	de	slag	te	
gaan.	 Kansen	 benutten	 en	 mogelijk-
heden	 zien,	 dat	 is	 tenslotte	waar	 het	
om	draait!	In	een	uitgebreid	juryrap-
port,	 dat	 alle	 deelnemers	 ontvangen,	
staat	beschreven	op	welke	onderdelen	
de	organisatie	is	beoordeeld	en	welke	
mogelijke	 verbeterpunten	 er	 zijn.	 Er	
wordt	 per	 categorie	 (bakker,	 banket-
bakker	 en	 patissier)	 in	 twee	 ronden	
gejureerd,	 waarbij	 de	 mogelijkheid	
bestaat	om	1,	2	of	3	sterren	te	beha-
len.	De	voorronde	bestaat	uit	vier	on-
derdelen,	waarbij	een	vakjury	jureert	

door	 middel	 van	 een	 observatie	 en	
een	 interview	 met	 de	 eigenaar,	 een	
mysteryshopper	die	twee	keer	een	ob-
servatie	en	een	aankoop	in	de	winkel	
doet,	een	jurylid	een	onaangekondig-
de	winkelbeoordeling	uitvoert	en	een	
jurylid	twee	keer	twee	productbeoor-
delingen	uitvoert,	waarbij	het	ophalen	
van	 de	 producten	 onaangekondigd	
gebeurt.

Finaleronde 
Bakker	 Bos	 heeft	 inmiddels	 4	 ves-
tigingen.	 Naast	 de	 winkels	 in	 Maar-
tensdijk	 aan	 de	 Dorpsweg	 en	 het	
Maertensplein	zijn	er	ook	winkels	in	
Den	Dolder	 en	Hilversum.	Bert	Bos	
vertelt	zijn	zaak	aan	de	Dorpsweg	dit	
jaar	 ingeschreven	 te	 hebben:	 ‘Het	 is	
voor	 ons	 de	 eerste	 keer	 dat	 we	 hier	
aan	deelnemen	en	we	wilden	daarom	

ook	 wat	 rustig	 aan	 beginnen.	 Daar-
naast	is	het	natuurlijk	zo	dat	alle	pro-
ducten	 voor	 alle	 vestigingen	 aan	 de	
Dorpsweg	 worden	 gemaakt.	 Alhoe-
wel	de	beoordeling	over	meer	dan	de	
producten	 alleen	 gaat	 zien	 we	 in	 de	
nominatie	 toch	ook	wel	een	waarde-
ring	 voor	 de	 andere	 zaken’.	 Van	 de	
maximaal	 150	 aanmeldingen	 zijn	 er	
landelijk	 65	 winkelvestigingen	 door	
naar	de	inaleronde.	Deze	bestaat	uit	
een	 bezoek	 van	 een	 vakgroep-jury,	
een	consumentenbeoordeling	en	hier-
bij	 gaan	 de	 genomineerden	 zelf	 ook	
op	 pad	 als	 ondernemersjury.	 Vanaf	
week	twaalf	loopt	er	gedurende	4	we-
ken	voor	de	klant	een	‘sticker-actie’,	
waarbij	 de	 kortingen	 oplopen.	 Op	
donderdag	 26	 april	 a.s.	 zal	 bekend	
worden	 wie	 de	 landelijke	 ‘Bakker	
met	Ster’	is	geworden.	

Bakker Bos ‘Bakker met Ster’? 
door Henk van de Bunt

In mei wordt de landelijke titel ‘Bakker met Ster’ voor de vierde keer uitgegeven 
aan bakkerijen, banketbakkerijen en patissiers die zich onderscheiden door 

uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid. 
De Maartensdijkse Bakker (Bert) Bos behoort tot de genomineerden.

Het Bakker Bos-team van en aan de Dorpsweg.

Sinds	17	november	2011	zijn	Bob	en	
Nicolette	 Sonder	 gestart	 met	 Marjo-
leins	 Bloemenboetiek	 in	 Maartens-
dijk.	 Eerst	 tijdelijk	 in	 het	 pand	 van	
Jannet	Rijksen,	nu	vertrekken	ze	naar	
hun	 eigen	 pand,	 de	 voormalige	 Ka-
doshop	’t	Haantje.	Er	is	hard	gewerkt	
aan	de	balie	met	werktafel,	een	nieu-
we	vloer	en	nieuwe	kleuren.	

Bloemen en kofie
Maartensdijk	 voelt	 goed:	 vooral	
Nicolette	 is	 vaak	 in	 de	 zaak	 op	 het	
Maertensplein	 aanwezig.	 ‘Ik	 doe	
mijn	best	om	de	namen	te	onthouden,	
want	 ik	 spreek	 de	 mensen	 het	 liefst	
met	 hun	 naam	 aan.	 Ook	 houden	 we	
bij	wat	klanten	willen.	Ons	motto	is:	
alles	 kan’.	 	 De	 zaak	 is	 kleiner	 dan	
de	 vorige,	 toch	 verkopen	 ze	 zowel	
bloemen	 als	 planten	 en	 tuingoed.	
Bob	 Sonder:	 ‘Natuurlijk	 kunnen	 we	
niet	hele	grote	hoeveelheden	aanbie-
den	maar	wat	we	 hebben	wordt	wel	
elke	dag	vers	aangeleverd’.	Af	en	toe	
drinkt	 er	 even	 iemand	 kofie	met	 ze	
mee.	‘In	Maartensdijk	zijn	ze	nog	niet	
gewend	dat	ze	de	kofie	gewoon	mo-
gen	pakken.	Ze	hoeven	echt	niet	eerst	
iets	te	kopen.	In	onze	andere	zaak	in	

Hilversum	is	dat	al	wel	gewoon	inge-
burgerd.	Ach,	het	komt	hier	vast	ook	
wel.	In	de	nieuwe	zaak	hebben	we	ge-
woon	weer	een	kofieplek	ingericht’.	

Actie
Nicolette	 en	 Bob	 Sonder	 heb-
ben	 nagedacht	 over	 een	 leuke	 ac-

tie	 tijdens	 het	 openingsweekend.		
Bob:	‘Tijdens	het	komende	weekend	
kunnen	 onze	 klanten	 de	 kassabon	
voorzien	van	hun	naam	en	 telefoon-
nummer	 inleveren.	 Zaterdagavond	
trekken	we	een	winnaar.	Die	ontvangt	
een	 aantal	 weken	 lang	 elk	 weekend	
een	mooi	boeket’.

Opening Marjoleins Bloemenboetiek
door Marijke Drieenhuizen

Donderdagavond 15 maart zal Marjoleins Bloemenboetiek aan het Maartensdijkse Maertensplein 
voor genodigden oficieel worden geopend. Het publiek kan vrijdag zien hoe de kadowinkel ’t Haantje 

compleet veranderd is in Marjoleins Bloemenboetiek. 

Nicolette en Bob Sonder en zoon Neddar zijn nog wel even druk om de zaak 
klaar en ingericht te hebben voor de oficiele opening op donderdag 15 maart.

Wisper steunt hockeyclub SCHC 
Glasvezelprovider	Wisper	en	hockeyclub	SCHC	hebben	hun	handtekening	
gezet	onder	een	sponsorcontract.		Johan	Datema	van	Wisper	is	zeer	enthou-
siast	over	de	toetreding	van	Wisper	als	nieuwe	sponsor:	‘Juist	de	wil	van	
SCHC	om	op	het	hoogste	niveau	mee	te	draaien	en	je	continu	te	verbeteren	
en	te	innoveren	past	bij	ons.	Wij	zien	SCHC	daarom	als	een	prachtig	plat-
form	om	onze	naam	en	dienstverlening	onder	de	aandacht	te	brengen.	Zoals	
SCHC	mensen	 verbindt	middels	 sport,	 zo	wil	Wisper	mensen	 verbinden	
middels	innovatieve	hoogwaardige	glasvezeldiensten.’	

Beide	partijen	zijn	zeer	enthousiast	over	de	nieuwe	samenwerking	en	hopen	
samen	op	een	sportief	en	succesvol	seizoen!	In	De	Bilt	en	Bilthoven	is	Wis-
per,	naast	sponsor	van	SCHC,	ook	sponsor	van	FC	De	Bilt.



Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staat Nederland in het teken 

van NL DOET, de grootste landelijke vrijwilligersactie. Ook De Bilt 

doet actief mee. Wilt u tijdens NL DOET ook als vrijwilliger de han-

den uit de mouwen steken? Bekijk dan het klussenaanbod en kies 

een klus die bij u past. 

Keuze genoeg

Op de website van NL DOET (www.nldoet.nl) staan alle klussen die 
organisaties hebben aangemeld. Er is van alles te doen. U kunt bij-
voorbeeld meehelpen tijdens een uitje voor ouderen, een buurthuis 
een schilderbeurt geven of kinderen met een beperking een leuke 
middag bezorgen. U hoeft zich niet meteen vast te leggen voor een 
hele dag. Er zijn genoeg klussen waar u maar een paar uurtjes mee 
bezig bent. 

Waarom meedoen?

NL DOET is een goede kans om een keer vrijwilligerswerk te doen. 
Ervaar zelf hoe leuk het is om samen met anderen als vrijwilliger 
aan de slag te gaan en hoeveel je ervoor terugkrijgt. Iedereen is blij 
met uw hulp! U kunt zich individueel aanmelden, maar ook met een 
groep vrienden of familieleden een klus aanpakken. Ook kunt u 
meedoen met uw bedrijf. U heeft een gezellige dag met uw collega’s 
en leert elkaar eens op een heel andere manier kennen.  

Aanmelden

Hieronder/hiernaast ziet u een voorbeeld van een klus bij het 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Op www.nldoet.nl vindt u een 
beschrijving van álle klussen. Ziet u een klus die u aanspreekt? Dan 
kunt u zich meteen aanmelden. Als u behoefte hebt aan meer infor-
matie, neemt u dan contact op met Vrijwillig in Actie De Bilt (tel. 030 
– 7 44 05 95) of mail naar: info@vrijwilliginactiedebilt.nl.

NL DOET is een initiatief van het Oranje Fonds. NL DOET in De Bilt wordt 

door ons, Vrijwillig in Actie De Bilt gecoördineerd. Daarnaast zijn wij actief 

met veel meer projecten rond vrijwilligerswerk. Vrijwilligers in de gemeente 

De Bilt kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij hun werk. Denk bij-

voorbeeld aan workshops en cursussen. 

We geven ook advies op maat. Daarnaast verzorgen we de maatschap-

pelijke stage voor veel middelbare scholen in De Bilt. De vacaturebank, 

voorheen verzorgd door het Meldpunt Vrijwilligers De Bilt, heeft bij ons 

een nieuw thuis gevonden. De deskundige en betrokken vrijwilligers van 

het meldpunt zijn meeverhuisd.  

Als organisatie kunt u vanaf 

heden uw vacatures aan ons 

doorgeven. 

Bent u op zoek naar een (nieuwe) vrijwilligersfunctie? Er is zeker een vaca-

ture bij die aansluit op uw interesses en mogelijkheden.

Eind maart komt onze nieuwe website online:

www.vrijwilliginactiedebilt.nl

Vrijwillig in Actie De Bilt • Henrica van Erpweg 2 • 3732 BG  De Bilt • 030 - 7 44 05 95 • www.vrijwilliginactiedebilt.nl • info@vrijwilliginactiedebilt.nl 

Doet u mee op 16 en 17 maart? 
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NL DOET: de grootste landelijke vrijwilligersactie

Voorbeeld klus - Vrijdag 16 maart, 09.30-16.00 uur:

Opknappen van het kantoor bij 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Hanneke Eilers van het steunpunt meldde deze NL DOET 
klus aan: ‘Wij helpen vluchtelingen om hun draai te vinden 
hier in Nederland. We helpen hen bijvoorbeeld bij het inrich-
ten van hun huis. 

Nu is ons eigen kantoor toe aan 
een likje verf. Enkele medelan-
ders die we al geholpen heb-
ben komen op hun beurt ons 
nu helpen met het kantoor. Het 
zou fantastisch zijn als enkele 
Nederlanders daar bij zijn om 
het team te versterken. 

We hopen dan ook dat veel 
‘eendags’-vrijwilligers zich 
melden voor onze NL DOET 
klus! Voor meer informatie 
mag iedereen mij bellen: 
030-2292825’. 
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0,85 

 Normaal  

8,95
 

 12,99 

nu 3 voor  

18,85
 

korting 

8,95 
Hand- 
sproeiapparaat 
5 liter tank. met schouderdraagriem. 

Wolf blad/grashark 
met aluminium steel. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 14 maart t/m 31 maart 2012 

11,95 

Anti-Worteldoek 
2 meter breed 
Per meter 

1,95 

nu 
DCM Groenkalk 
20 kg, gekorrelde kalk 
Met 15% magnesium, gaat 
verzuring tegen 

Tuinzaden 
 

DCM Gazon Pur 
10 kg, gazonmeststof 
met indirecte werking 
tegen mos. 

 

Normaal  

Normaal  
  17,49 

Bij ons  
    

6,99 

Nu weer volop  
verkrijgbaar diverse  
groenten- en bloemzaden.  
Vanaf   

UGV potgrond 
zak 40 liter. 
normaal 3.50  7,95 

Onkruidbezem 
Breedte 29 cm. Inclusief steel. 
Met sterke kunststof haren 
in combinatie met stalen draden. 

 Verticuteerhark 
Neemt mos uit het gazon weg  
en belucht de wortels.  
Werkbreedte 36 cm. Met steel. 27,50 

nu 

12,95 

nu 
  6,99 

Spade 
Gesmeed, incl steel.  
Voor professioneel  
gebruik.  

Nooit meer lek wiel 
Voor kruiwagen, 50 ft, foam, 
400x8 PP, 13cm as 

7,90 

Tencomild 

Transparante of dekkende  
Milieuvriendelijke tuinbeits.  
Waterafstotend, behoudt  
zijn kleur. In 1 en 2,5 Liter. 
Voorbeeld 1 liter transparant  

Elders 10,15 
Vast 
   laag 

Ruitensproeiervloeistof 
Voor de zomer.  
Gebruiksklaar met  
frisse citrusgeur  
5 liter. 

Ruitensproeiervloeistof

 Nu maar 

1,99 

8,77 

gratis zak  

Konacorn  

Kat adult  

Spaanse kwaliteit,  
25 kg 

(3 kg t.w.v. € 7,35 

Snoeischaar 
Type 8754. Snijcapaciteit 18 mm.  
Tweezijdig snijdend  
met antikleef-coating.  

Bij Konacorn  
Kattenbakvulling 
 

5 voor  

UGV tuinaarde 
zak 25 liter. 
normaal 1.50  

5,95
 

10 %  

60,95 nu 45,95 

Kruiwagen 
Groen, polyester 

11,95
 

41,40 

12,95 

Groenekanseweg 5-13, 3737 AA Groenekan,Tel: 0346-211213 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00-18.00  Zaterdag: 9.00-17.00  
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Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen voldoen, verschijnt het 

Bilts OndernemersNieuws met 

een hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. 

Samen voor De Bilt heeft op dinsdag-

ochtend 6 maart jl. vijf jaar maat-

schappelijk betrokken ondernemen 

(MBO) in beeld gebracht tijdens haar 

jaarlijkse aftrap, dit jaar in de Engelse 

Pub van voetbalclub FC De Bilt. 

Het programma begon met een inspi-

rerend voorbeeld waartoe een beurs-

vloermatch kan leiden. Een enthousi-

ast betoog van Henk Maas van Maas 

Leerfabrieken en Hans Voogt van Rei-

naerde, die in 2009 tijdens de Beurs-

vloer met elkaar in contact kwamen. 

De match was slechts nog ‘een idee’ 

over het opzetten van een leerfabriek 

waar Reinaerde, via Tres werkend le-

ren, cliënten met een arbeidsbeper-

king zou kunnen inzetten. Deze match 

is in twee jaar uitgegroeid tot een zeer 

omvangrijk project. Er is een � etsen-

fabriek opgezet waarbij verschillende 

partijen zijn aangehaakt vanuit het 

bedrijfsleven, provincie en onderwijs. 

Inmiddels wordt de fabriek deels ge-

rund door studenten als ervaringsop-

dracht tijdens hun studie en zullen er 

in het komende jaar zo’n 1000 hele 

hippe � etsen worden gemaakt door 

mensen met een arbeidsbeperking. 

TERUG

Na dit mooie inspiratievoorbeeld volg-

de er een terugblik op 5 jaar Samen 

voor De Bilt. ‘In deze vijf jaar zijn er 

totaal 576 matches gefaciliteerd, heb-

ben 1633 werknemersvrijwilligers zich 

samen 10.941uur ingezet voor de Bilt-

se samenleving en hebben daar 10187 

mensen mee bereikt. Dit resultaat ver-

tegenwoordigt een maatschappelijke 

waarde van €  674.923,-. Een resultaat 

waar we best trots op kunnen zijn met 

elkaar’, aldus Ingrid Verheij, directeur 

van Samen voor De Bilt.

MBO

Naast de cijfers zijn ook de ervarin-

gen met MBO van de afgelopen 5 jaar 

gebundeld. In een fraai inspiratie-

boekje met de titel  ‘maatschappelijk 

betrokken met hoofd en hart’ vertel-

len de stakeholders over hun drijf-

veer en de waarde van het investeren 

in mens en Biltse samenleving. Het 

eerste exemplaar is overhandigd aan 

Willem Lageweg, directeur van MVO 

Nederland en tevens ambassadeur 

van Samen voor De Bilt. Gastspreker 

Stefanie Lap van Movisie heeft de 

aanwezigen een kijkje gegeven in hoe 

MBO zich nu landelijk ontwikkeld. Bij-

na de helft van het MKB in Nederland 

doet aan MBO en investeert samen 

zo’n 1,8 miljard euro in de samenle-

ving. Movisie heeft samen met MVO 

Nederland een tool ontwikkeld, de 

MBO monitor,  die bedrijven en orga-

nisaties kunnen invullen om inzicht en 

tips te krijgen over MBO in de eigen 

organisatie. Het is een gratis tool en te 

vinden onderaan de homepage www.

samenvoordebilt.nl.

Het programma is afgesloten met de 

uitreiking van de founder- en part-

nercerti� caten door Willem Lageweg. 

Aansluitend is er ter ere van het 5 jarig 

bestaan een grote verjaardagstaart 

aangesneden, verzorgd door Top’s 

Edelgebak. 

Maatschappelijk betrokken met hoofd en hart 
Samen voor De Bilt brengt 5 jaar MBO in beeld

Het programma werd afgesloten met de uitreiking van de founder- en partnercerti	 caten.

De schoonmaak van de gemeentehui-

zen in Zeist, Wijk bij Duurstede, De Bilt 

en Bunnik is via een aanbestedings-

procedure gegund aan Biga Groep. 

Het contract gaat in vanaf 1 maart en 

is afgesloten voor drie jaar.

Het schoonmaakteam van Biga Groep 

was al actief in de gemeentehuizen. 

Nieuw is dat de schoonmaak nu in alle 

gemeenten op een duurzame manier 

wordt uitgevoerd. Biga maakt gebruik 

van de microvezelmethode waarbij 

het gebruik van chemische schoon-

maakmiddelen tot het minimum be-

perkt is. De eigenschappen van de 

microvezel voorkomen een overmatig 

gebruik van schoonmaakmiddelen. 

Het schoonmaken met een microve-

zeldoekje of -mop werkt bovendien 

doeltre� end door maximale absorptie 

van het vuil. Een methode die steeds 

vaker wordt ingezet. 

TWEEZIJDIG DUURZAAM

‘Naast de goede kwaliteit van het 

schoonmaakwerk biedt Biga Groep 

de gemeenten duurzaamheid vanuit 

twee kanten. De inzet van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

draagt bij aan het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Boven-

dien gebeurt de schoonmaak op een 

milieuvriendelijke methode’, aldus 

wethouder Bodes de Vries van ge-

meente Zeist. Vanuit dit oogpunt heb-

ben de gemeenten bewust gekozen 

voor Biga Groep.

Het schoonmaakteam is blij dat ze aan 

het werk kunnen blijven op de ver-

schillende gemeentehuizen. Ze von-

den de aanbesteding spannend. Adrie 

van den Berg, teamleider Biga Groep, 

is heel blij met deze opdracht. ‘’26 me-

dewerkers kunnen dagelijks aan de 

slag in een beschermde en vaste wer-

komgeving, vaak in hun eigen woon-

plaats. Dat zijn belangrijke aspecten 

voor onze medewerkers waar ritme 

en regelmaat belangrijke onderdelen 

vormen van een passende baan.

Gemeenten besteden de schoonmaak duurzaam aan

(v.l.n.r.) De heren Guus Swillens, burgemeester van Wijk bij Duurstede, Herman Mittendor�  wethouder van gemeente De Bilt, 

Bodes de Vries, wethouder van Zeist en Hans Martijn Ostendorp, burgemeester van Bunnik tekenen samen met Gerhard ten 

Hove, directeur van Biga Groep het contract voor de komende drie jaar. [Foto Reyn Schuurman]

26 medewerkers kunnen 

dagelijks aan de slag in 

een beschermde en vaste 

werkomgeving.
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DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern� winkel m�  een lokaal gezicht

Georganiseerd bedrijfsleven De Bilt
Business contact De Bilt/Bilthoven, 

secretaris@bcbdebilt.nl, www.bcbdebilt.nl 

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Bilthoven/De Kwinkelier

info@nijland.nl 

Winkeliersvereniging Planetenbaan, verhaar@whiskyshop.nl 

Ondernemersvereniging Hessenweg-Looydijk e.o., bas@slagerijvanloo.nl 

Bedrijvenpark Leyensehof, pwestrhe@xs4all.nl 

Stichting Bedrijventerrein De Bilt, pr@vanmarkusautoschade.nl 

Vereniging Bedrijven Berg en Bosch, avdveer@lievegoedzorggroep.nl 

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM)

secretariaat@kommaartensdijk.nl, www.kommaartensdijk.nl 

Middenstandsvereniging Maartensdijk, info@apotheekmaertensplein.nl

Het Oude Dorp, info@retro-recherche.nl 

Vereniging Biltse Autobedrijven, e.derooij@derooijauto.nl  

Winkelcentrum Het Kleine Dorp, sparmons@wanadoo.nl

ZZP-netwerk De zes kernen gemeente De Bilt, info@zzpdebilt.nl.

Gaat het goed in de bouw 
Twee weken geleden publiceerden we de uitkomst van de Conjunctuuren-

quête, toegespitst op de provincie Utrecht. Daarin werd onder andere 

gesteld dat de bouwsector het meest pessimistisch is wat betreft de om-

zetverwachtingen voor het eerste kwartaal. Wij vroegen een aantal on-

dernemers uit De Bilt hierop te reageren.

BOUWBEDRIJF D. DE GRAAFF B.V. - MAARTENSDIJK

Het is niet zo erg dat iedereen het met wat minder moet doen. In een tijd van 

onzekerheid wordt er weer bepaald wat er werkelijk toe doet. De crisis in de 

bouwsector biedt ook nieuwe kansen. Bijvoorbeeld inzetten op het leveren 

van kwaliteit en service. Als bedrijf moeten we ons best doen om opdrachten 

binnen te halen, maar de orderportefeuille blijft gevuld. Wij houden vooral 

vast aan de doelen waar we voor staan: persoonlijke aandacht voor elke 

klant, een betrouwbare werkwijze en een uitstekende dienstverlening. Die 

waarden geven vertrouwen in een hoopvolle toekomst.

BOUWBEDRIJF DE JONG BILTHOVEN

De bouw ondervindt duidelijk de gevolgen van het moeilijk � nancierbaar 

zijn van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook een groot aantal woning-

bouwverenigingen beperken momenteel hun investeringen, met name in 

de nieuwbouw. In het onderhoudsegment blijft het investeringsniveau on-

geveer gelijk, al is de concurrentie hevig. Daarom is het kijken naar vormen 

van nauwe samenwerking met andere partijen uit de bouwketen en het bie-

den van nieuwe producten een mogelijkheid om aan opdrachten te komen. 

Door totaaloplossingen te bieden en 

opdrachtgevers te ‘ontzorgen’ liggen 

er zeker nog kansen. Transparant, 

� exibel en creatief zijn is daarom ons 

motto in deze uitdagende tijd!

De BOF (Biltse Ondernemers Federatie) 

wordt in stelling gebracht om het On-

dernemingsfonds voor de gemeente 

De Bilt te gaan beheren. Tijdens de 

goed bezochte Algemene Ledenverga-

dering op 27 februari jl. werd unaniem 

en bij acclamatie door alle aanwezige 

ondernemers- en winkeliersverenigin-

gen besloten de statuten te wijzigen en 

een Huishoudelijk Reglement in te voe-

ren. Het aantal bestuursleden wordt 

verhoogd van 5 naar 7 en de lid-vereni-

gingen kunnen nu invloed uitoefenen 

op de benoeming van bestuursleden.

De functies van voorzitter, secretaris 

en penningmeester worden nu sepa-

raat ingevuld. Ook de doelstellingen 

van de BOF zijn in de nieuwe statuten 

verder aangescherpt. De BOF behar-

tigt de collectieve belangen van on-

dernemers gevestigd in de zes kernen 

van de Gemeente De Bilt, te weten De 

Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Holland-

sche Rading, Westbroek en Groene-

kan, die lid zijn van een lokale onder-

nemers- of winkeliersvereniging. Met 

de doorgevoerde aanpassingen zijn 

binnen de BOF alle ingrediënten aan-

wezig, om het ondernemingsfonds te 

gaan beheren.

WISSELS

Lammert de Vries heeft na zes jaar 

voorzitterschap van de BOF te ken-

nen gegeven, zich uit het bestuur te 

willen terug trekken. Tot nieuwe voor-

zitter van de BOF is Theo van der Lugt 

benoemd. Ook Hans Floor (Groene-

kan) heeft te kennen gegeven zijn be-

stuursfunctie te willen neerleggen. Ro-

nald de Jong neemt zijn plaats in het 

bestuur in. Hij is makelaar/taxateur on-

roerend goed in Maartensdijk en was 

voorheen werkzaam in de autobran-

che. Ton Kok wordt de nieuwe secreta-

ris van de BOF. Peter van der Horst gaat 

de functie van Penningmeester invul-

len. Evert ten Kate, Maurits de Bruin en 

Marc Doek blijven hun bestuursfunctie 

uitoefenen, waarbij Evert ten Kate te-

vens als vicevoorzitter aanblijft.

De BOF is klaar voor Ondernemingsfonds

Overdracht voorzittershamer door Lammert de Vries(l) aan Theo van der Lugt(r).

Steeds meer bedrijven gaan over op het 

nieuwe werken of bieden hun medewer-

kers die mogelijkheden. Het gaat er bij 

het nieuwe werken om dat werknemers 

minder tijd kwijt zijn met het heen en 

weer rijden van huis naar werk en om-

gekeerd. De nieuwe Leyensehof FLEX-

formule sluit daar naadloos op aan. 

Bij deze formule kunnen landelijk 

opererende bedrijven simpel en snel 

tijdelijke kantoorruimte inzetten zon-

der dat ze hoeven te investeren. In 

de standaard compleet ingerichte 

kantoorunits is ruimte voor 2 werk-

plekken die voorzien zijn van alle ge-

makken zoals internet en airco. Het 

gebruik van de volledig ingerichte 

pantry is standaard. Het gebruik van 

een spreekkamer of vergaderzaal be-

hoort tot de opties. Er zijn qua oper-

vlakte afwijkende units maar de groot-

ste vraag ligt in kleinere units.

UITBREIDING

De FLEXformule waar De Leyensehof 

anderhalf jaar geleden mee begon 

wordt binnenkort zelfs uitgebreid. Op 

de eerste verdieping worden nieuwe 

FLEXunits gebouwd waarmee aan de 

groeiende behoefte invulling wordt 

gegeven. De huidige FLEXformule zit 

op jaarbasis voor 80% vol. Volgens de 

ontwikkelaars van de formule moet je 

bij ca 80% dekking al weer gaan kijken 

naar uitbreiding. De £ exibele formule 

werkt alleen als je ook echt direct op 

de vraag van bedrijven kunt reageren 

en leveren. De gemiddelde doorloop-

tijd van de huurcontracten is heel ver-

schillend. Er zijn huurders die al vanaf 

het begin huren maar ook huurders 

die in die anderhalf jaar tijd zijn ge-

groeid naar meer units en soms ook 

weer zijn gekrompen. Zo kunnen ze 

heel goed op de veranderende mark-

ten inspelen zonder dat ze direct met 

hoge kosten of huurcontracten blijven 

zitten. 

VERGADEREN EN PRESENTEREN

Flexibiliteit is voor bedrijven, net als 

locatie, in de toekomst heel belang-

rijk. De Leyensehof ligt voor landelijke 

gebruikers mooi centraal, goed be-

reikbaar en vlak bij station Bilthoven. 

Ook ZZP-ers uit de directe omgeving 

weten inmiddels hun weg naar de 

FLEXformule te vinden. De formule 

is een mooie opstap van kantoor aan 

huis, met al zijn voor- en nadelen, naar 

een eigen kantoorruimte. ZZP-ers 

kunnen afhankelijk van hun opdrach-

ten een kantoorunit huren. De opzeg-

termijn van een maand is £ exibel ge-

noeg om met de opdrachten mee te 

bewegen. Door de vraag van ZZP-ers 

naar een vergader- of bespreekruim-

te voor presentaties of overleg is de 

formule uitgebreid. De bespreek- en 

vergaderruimtes zijn ook te huur voor 

niet gebruikers van de FLEXformule. 

Via internet kan de ruimte worden ge-

reserveerd en krijgt men toegang tot 

het complex. Vooral ZZP-ers die al een 

keer van de FLEXformule gebruik heb-

ben gemaakt weten de weg steeds 

weer te vinden.

De kantoorunits zijn er v.a. € 530,- 

all in, voor meer informatie kijk op 

www.leyensehof.nl 

Het nieuwe werken en de FLEXformule

Kennismaken met Leyensehof FLEX kan elke laatste vrijdagochtend van de maand 

tijdens het ‘open kantoor’.
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Ds.	 Rianne	 Veenstra	 is,	 samen	 met	
haar	echtgenoot	ds.	Rene	Alkema,	ja-
ren	 werkzaam	 geweest	 als	 predikant	
in	Maartensdijk	en	verbonden	aan	de	
Ontmoetingskerk	aldaar.	De	laatste	ja-
ren	werkt	zij	als	geestelijk	verzorger	in	
het	Flevoziekenhuis	in	Almere.	Omdat	
zij	oproepbaar	is	had	zij	een	overschot	
aan	gedraaide	uren,	daardoor	was	het	
mogelijk	 om	 gedurende	 langere	 tijd	
dagen	 op	 te	 nemen.	Na	 de	 opgedane	
indrukken	 tijdens	 haar	 reis	 in	 2005	
door	Zuid	Afrika	 leefde	 de	wens	 om	
gedurende	een	langere	periode	in	Zuid	
Afrika	 de	 handen	 uit	 de	 mouwen	 te	
steken.	Het	werd	een	ijne	maand.	

Afrika
Theologie	was	niet	haar	eerste	keus	als	
studierichting.	 Liever	 eigenlijk	 wilde	
ze	rechten	studeren	in	Leiden.	‘Ik	wil-
de	met	die	studie	graag	opkomen	voor	
de	rechten	van	mensen.	Toch	werd	dat	
het	niet	maar	wel	de	studie	theologie	in	
Kampen.	Een	prachtige	plaats	aan	de	
IJssel	waar	ik	mij	gelijk	thuis	voelde.	
Er	waren	toen	ook	redelijk	veel	studen-
ten	uit	Zuid	Afrika.	Ik	hoorde	van	hen	
veel	verhalen	over	apartheid	en	merkte	
dat	hun	manier	van	geloven	relevantie	
had	voor	het	leven	van	alle	dag.	Zij	be-
leefden	de	Bijbel,	voelden	zich	het	on-
derdrukte	volk.	Bij	elk	afscheid	zeiden	
we	tegen	elkaar:	“Tot	ziens	in	een	vrij	
Zuid	Afrika”.	In	2005	bezocht	Rianne	
tijdens	 een	 speciaal	 georganiseerde	

predikantenreis	 verschillende	 projec-
ten	van	Kerk	in	Actie	in	Zuid	Afrika.	
‘Ook	de	regio	waar	ik	nu	geweest	ben	
heb	ik	toen	bezocht.	De	armoede	trof	
mij,	zowel	op	het	platteland	als	in	de	
achterstandswijken.	Het	maakte	grote	
indruk’.	

The Farm
‘In	 de	 voorbereiding	 voor	 mijn	 reis	
zag	 ik	dat	 er	 niet	 heel	 veel	 projecten	
zijn	waarbij	vrijwilligers	voor	een	re-
latief	korte	periode	kunnen	worden	in-
gezet.	Ik	vond	de	organisatie	Be	More	
en	 zij	 zochten	 vrijwilligers	 voor	 het	
project	The	Farm’.	Een	half	uur	rijden	
van	Durban	staat	tussen	de	rietvelden	
een	 bijzondere	 boerderij.	 Op	 deze	
boerderij	worden	vrouwen	en	kinderen	
opgevangen.	De	volwassenen	werken	
onder	 slechte	 omstandigheden	 op	 de	
velden	en	de	kinderen	krijgen	weinig	
of	 geen	 aandacht.	 Na	 een	 werkdag	
krijgen	 de	 vrouwen	 nu	 les	 in	 lezen	
en	 schrijven	met	de	hoop	op	een	be-
tere	baan	en	daaraan	gerelateerd	betere	
levensomstandigheden.	 De	 kinderen	
worden	 overdag	 opgevangen,	 krijgen	
educatie,	voeding	en	onderdak.	Dit	al-
les	is	opgezet	door	het	Zuid	Afrikaanse	
echtpaar	Don	en	Linda.	Don	heeft	een	
garage	 en	 Linda	 is	 plaatsvervangend	
directeur	 op	 een	 school.	Vijftien	 jaar	
geleden	overleed	een	werknemer.	Zijn	
vier	 kinderen	 werden	 opgevangen	
door	 dit	 echtpaar:	 daarna	 volgden	 er	

velen.	 Een	 jongetje	 bijvoorbeeld	 liep	
op	4	 jarige	 leeftijd	verlaten	en	alleen	
naakt	langs	de	weg.	Inmiddels	wonen	
er	 30	 kinderen	 en	 5	 vrouwen.	 Veel	
werk	moet	nu	worden	gaan	uitgevoerd	
door	 vrijwilligers	 zoals	 Rianne.	 De	
missie	van	Be	More	is	om	een	stevige	
brug	 te	 bouwen	 tussen	 mensen	 van	
verschillende	 achtergronden,	 culturen	
en	continenten;	hen	te	inspireren	deze	
brug	 te	 bewandelen	 en	 een	 blijvende	
band	te	creëren	tussen	beide	kanten.

Niet zielig
Op	The	Farm	hebben	Rianne	Veenstra	
en	de	kinderen	eerst	de	 tijd	genomen	
om	aan	elkaar	te	wennen:	‘Ik	heb	ge-
keken	hoe	de	invulling	van	hun	dag	er	
uit	zag,	heb	Zulu	spelltjes	geleerd	en	
heb	hen	Nederlandse	spelletjes	geleerd	
zoals	hinkelen.	Met	de	jongens	heb	ik	
gevist	 en	 gevoetbald.	 Ik	 heb	 het	 le-
ven	daar	met	ze	meebeleefd.	Ook	heb	
ik	met	 een	 andere	 vrijwilliger	 de	 ga-
rage	verbouwd	tot	een	creche	voor	de	
kleintjes.	Daardoor	hoeven	de	oudere	
kinderen	niet	meer	op	hen	te	passen	en	
kunnen	ze	ook	naar	school.	De	mensen	
zijn	arm	maar	absoluut	niet	zielig.	Ze	
hebben	iets	dat	wij	kwijt	zijn.	Zij	zijn	
gelukkig	met	simpele	dingen’.	
Toch	is	er	nog	veel	nodig.	Toen	Rianne	
hoorde	dat	 er	 voordelig	 stapelbedden	
konden	worden	gekocht	hoorde	ze	ook	
dat	er	geen	geld	voor	was.	Onder	an-
dere	via	kennissen	in	Nederland	kreeg	
ze	geld	bijeen	voor	de	aanschaf	van	3	
stapelbedden.	Ze	staan	in	een	kamertje	
van	3	bij	3	meter	en	er	 slapen	nu	11	
kinderen	daar	in	een	bed	in	plaats	van	
op	de	grond.	

Meer informatie
Terug	 in	 Nederland	 wil	 ze	 graag	 als	
ambassadeur	werken	voor	Be	More	en	
The	Farm.	De	Protestantse	Gemeente	
Maartensdijk-	 Hollandsche	 Rading	
heeft	 toegezegd	 dat	 het	 opgehaalde	
geld	van	de	vastenpot	naar	The	Farm	
gaat.	
Anderen	die	ook	dit	project	willen	on-
dersteunen	 kunnen	 via	 De	 Peter	 van	
Barneveld	tel.	0346	212826	informatie	
verkrijgen.	

Verhalen die de wereld zouden 
kunnen veranderen

door Marijke Drieenhuizen

Rianne Veenstra uit Maartensdijk heeft de gehele maand januari mee mogen leven  
met een groep kinderen en volwassenen in Zuid Afrika. Haar opgedane kennis en ervaring  

als predikant en geestelijk verzorger kon zij van zich af laten vallen:  
het draaide heel simpel slechts om liefdevol bezig zijn.

Rianne Veenstra heeft de gehele maand januari mee mogen leven met een 
groep kinderen en volwassenen in Zuid Afrika.

Marie Louise en Joyce Geurtsen 
in inale The Winner is

door Marijke Drieenhuizen

Donderdag 15 maart zullen Marie Louise en Joyce Geurtsen 
in de inale van The Winner is strijden om de hoofdprijs van  
1 miljoen euro. Beiden zijn opgegroeid in Maartensdijk en 

zijn al jaren docent dans bij Gymma Maartensdijk.

Joyce	Geurtsen	woont	tegenwoordig	in	Hilversum	is	afgestudeerd	aan	de	
Willem	Nijholt	Academie.	Zij	heeft	ook	haar	propedeuse	behaald	aan	het	
Conservatorium	in	Alkmaar.	Joyce	treedt	vaak	op	in	dinnershows,	musicals	
en	kindervoorstellingen.	Marie	Louise	woont	in	Maartensdijk,	studeert	aan	
de	Nederlandse	Pop	Academie	in	Utrecht	en	treedt	regelmatig	op	met	haar	
schoolband	 en	meidengroep.	Samen	 zingen	doen	 ze	 eingenlijk	 pas	 sinds	
bekend	is	dat	ze	mee	mogen	doen	met	het	programma	van	The	Winner	is.

Zenuwachtig
Zestienduizend	mensen	hebben	zich	destijds	voor	deze	show	aangemeld.	
Daarvan	zijn	er	64	op	televisie	geweest.	Er	zijn	er	nog	acht	over,	waaronder	
dus	Marie	Louise	 en	 Joyce.	Ze	waren	voor	de	uitzending	van	 afgelopen	
donderdag	best	wel	zenuwachtig.	Toen	de	cijfers	bekend	werden	gemaakt	
was	het	even	schrikken:	46	tegen	55	stemmen.	Marie	Louise	‘Even	twijfel-
den	we,	zou	het	dan	toch	zo	zijn	dat	we	de	show	moeten	verlaten’.	‘Heel	
blij	waren	we	toen	we	hoorden	dat	we	naar	de	inale	mogen’,	vult	Joyce	
aan.	‘De	inale	wordt	moeilijk,	maar	alles	blijft	mogelijk:	wij	kunnen	boven	
onszelf	uitstijgen	en	de	tegenstander	kan	wellicht	ook	eens	een	mindere	dag	
hebben.	Wij	zijn	verder	gekomen	dan	we	vooraf	bedacht	hadden	en	hebben	
laten	zien	wat	we	kunnen’.	Als	ze	winnen	gaan	ze	samen	door	dat	is	zeker.	
Marie	Louise	moet	nog	wel	twee	jaar	naar	school	maar	bij	overweldigend	
succes	zou	ze	dat	ook	even	naar	achteren	kunnen	schuiven.	 In	die	inale	
strijden	ze	tegen	een	kandidaat	uit	een	andere	categorie:	loting	bepaalt	wie	
tegen	wie	strijdt.	Om	20.30	uur	start	de	uitzending	op	SBS6.

‘Marie Louise en Joyce Geurtsen waren heel blij waren toen ze afgelopen 
donderdag hoorden dat ze naar de inale van The Winner is mogen.

Nieuwe rector  
Het Nieuwe Lyceum

Sinds	1	maart	zien	de	leerlingen	van	Het	Nieuwe	Lyceum	in	Bilthoven	een	
nieuw	gezicht	 als	 ze	 het	 karakteristieke	 schoolgebouw	binnenkomen.	Ze	
worden	begroet	door	Dick	Frantzen,	de	nieuwe	rector.	In	zijn	vorige	functie	
heeft	de	heer	Frantzen	als	locatiedirecteur	op	het	Stedelijk	Gymnasium	Lei-
den	veel	ervaring	opgedaan	in	een	omgeving	die	onderwijskwaliteit	hoog	in	
het	vaandel	heeft	staan.	Voor	die	tijd	was	hij	werkzaam	als	docent	Frans	en	
teamleider	op	het	Scala	College	in	Alpen	aan	den	Rijn.

‘Ik	ben	zeer	warm	en	hartelijk	ontvangen	op	Het	Nieuwe	Lyceum	door	mijn	
nieuwe	 collega’s,	 de	 leerlingen	 en	 hun	 ouders’,	 vertelt	 de	 nieuwe	 rector.	
‘De	vorige	rector	roemde	geheel	terecht	de	positieve	instelling	van	het	per-
soneel.	HNL	is	een	prachtige	havo/vwo-school	met	een	prettige	sfeer,	waar	
de	 laatste	 jaren	o.a.	 hard	 is	 gewerkt	 aan	versterkt	mentoraat	 en	versterkt	
talenonderwijs	met	internationaal	erkende	certiicaten.	Voor	de	bèta-leerlin-
gen	is	er	het	Junior	College	Utrecht,	
een	 samenwerkingsverband	 met	 de	
Universiteit	Utrecht.	Bij	de	open	dag	
heb	ik	gemerkt	dat	er	veel	enthousi-
aste	reacties	waren	van	leerlingen	uit	
groep	8	van	de	basisscholen	uit	Bilt-
hoven,	maar	ook	uit	de	omliggende	
dorpen	en	Utrecht-Oost’.	
Dick	Frantzen	volgt		Ruud	van	Ter-
gouw	 op,	 die	 afgelopen	 zomer	 de	
school	na	15	 jaar	verliet.	 In	de	 tus-
senliggende	 periode	 was	 Co	 Huis-
man	als	interim	rector	aan	de	school	
verbonden.	

Afgelopen	maandag	werden	de	 leid-
sters	 van	 peuterspeelzaal	 Peuterstap	
in	 De	 Bilt	 verrast	 door	 de	 peuters.	
Alle	peuters	hadden	een	bloem	voor	
hun	 juf	 en	 de	 vrijwilligsters	 meege-
nomen.	De	leidsters	verkeren	door	het	
voornemen	van	het	college	van	B	en	
W	 van	 de	 gemeente	 om	 de	 subsidie	
per	2014	te	stoppen	in	grote	onzeker-
heid.	De	peuters	(en	hun	ouders)	wil-
den	 met	 de	 bloemen	 hun	 juffen	 een	
hart	onder	de	riem	steken.	
Dat	 de	 mogelijke	 bezuinigingen	 op	
de	 peuterspeelzalen	 tot	 veel	 veront-
waardiging	leidt	blijkt	ook	uit	de	pe-
titie	 die	 enkele	 weken	 geleden	 door	
ouders	is	gestart	en	door	velen	onder-
tekend	 wordt.	 Deze	 is	 te	 vinden	 op	
www.peuterspeelzalendebilt.eu

Peuters steken leidsters hart onder de riem

Bloemen voor de peuterleidsters.



WERK AAN DE WINKEL
Gezocht:
Jonge enthousiaste medewerk(st)ers ter versterking 
van ons team. (ca. 20 uur per week). 

Spar Mons is een drukke en gezellige buurtsupermarkt. Ter versterking 
van ons team zijn wij op zoek naar enkele nieuwe medewerk(st)ers. 
Gezien de samenstelling van ons team, gaat de voorkeur uit naar jonge 
enthousiaste mensen.

Wij zijn een echte buurtwinkel en werven onze medewerk(st)ers daar-
om het liefst uit onze eigen omgeving.

Lijkt het u leuk in onze en uw winkel te komen werken, dan nodigen wij 
u graag uit om te solliciteren.

Graag tot ziens,

Fam. Mons en medewerkers.

Spar Jan Mons   
Bilderdijklaan 106   
3723 DE Bilthoven   
Tel. 030-2282180   
E-mail. sparmons@ziggo.nl

Sfeervolle 
hotelovernachting
voor 2 personen,
slechts 2995

Roomboter 
appelfl appen

Mosselen 
bak 1 kilo

Duyvis tijger- of 
borrelnootjes 
alle smaken 
zak 280/300 gram

Edet family 
toiletpapier 
pak 32 rol

Zespri kiwi green 
per 500 gram

11,99

799

099
prijs per
kilo 1,98

3,79

249

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (15 t/m 18 maart 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. 

Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

1,89 / 1,99

149
prijs per
kilo vanaf
4,97

2,76

199
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Koop de Hotel Voucher bij je Spar, ga naar de speciale 

actiewebsite en reserveer je overnachting. 

Voorwaarden
De Spar Hotel  Voucher is geldig tot 16 april 2013. Aankomst alle 

dagen van de week. Reserveringen dienen 4 weken voorafgaand aan 

het verblijf uitsluitend te worden geboekt via de speciale actieweb-

site www.hotelgeschenk.nl/spar en betreft 1 hotelovernachting, voor 

2 personen (kinderen tot 3 jaar gratis). Er is geen verplichte afname 

van ontbijt, lunch of diner.  Er geldt wel een eventuele weekendtoe-

slag van €10,- p.p.p.n en een toeslag voor 4*hotels van €5,- p.p.p.n. 
Administratiekosten en toeristenbelasting 
bedragen €5,- per kamer per nacht. Wijzi-
ging en/of annulering van de boeking is 
niet mogelijk.  De voorraad Spar Hotel 
Vouchers per winkel is beperkt. 

HotelVoucher
 

Spar Hotel Voucher

VOUCHER.indd   1

01-02-12   14:42

OP=OP
De Spar Hotel Voucher 
1 hotelovernachting, voor 
2 personen 
voor slechts   2995 

op=op
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Maandag	27	februari	2012	is	het	pre-
cies	 3	weken	geleden,	 dat	mijn	 huis	
totaal	afgebrand	is.
Een	 huis,	 midden	 in	 de	 bossen	 van	
Hollandsche	 Rading,	 waar	 ik	 altijd	
zo	 blij	 mee	 was	 en	 zo	 dankbaar	 dat	
ik	daar	nu	al	meer	dan	35	jaar	mocht	
wonen.	Ik	wil	hierbij	de	verschillende	
korpsen	van	de	brandweer	bedanken	
en	ook	de	politie,	die	geprobeerd	heb-
ben	mijn	huis	nog	te	redden.	Jammer	
genoeg	is	mijn	huis	toch	totaal	afge-
brand,	want	er	was	geen	redden	meer	
aan.	Ook	niet	voor	mijn	2	poezen,	die	
de	brand	niet	hebben	overleefd.	

Als	 zoiets	 je	 overkomt,	 ga	 je	 buiten	
de	realiteit	leven.	Je	sluit	het	uit	je	ge-
dachten,	want	 zo’n	groot	drama	kun	
je	niet	aan.	En	je	laat	steeds	beetje	bij	
beetje	,	een	klein	stukje	weer	toe	om	
te	verwerken.	Maar	ondertussen	zijn	
er	 zo	 veel	 praktische	 zaken	 die	 ge-
woon	gedaan	moeten	worden,	dat	 je	
ook	geen	tijd	hebt	om	je	te	realiseren	
wat	er	gebeurd	is.	Binnen	8	dagen	na	
de	 brand	 woonde	 ik	 er	 weer,	 in	 een	

stacaravan	achter	in	de	wei,	wat	voor-
al	voor	mijn	honden	belangrijk	was,	
want	die	zijn	hier	alle	vrijheid	gewend	
Je	moet	van	alles	gaan	kopen,	want	je	
hebt	niets	meer;	ik	had	slechts	de	kle-
ren	 die	 ik	 aanhad.	Ook	wil	 ik	 graag	
alle	mensen	in	het	dorp	bedanken;	zo	
veel	 lieve	reacties	die	me	zo	hebben	
ontroerd:	 mensen	 kwamen	 aan	 met	
een	deken,	met	een	 trui,	een	 tas	met	
zeep	 en	 een	 handdoek,	 laarzen,	 een	
jas,	en	stuurden	ontelbare	kaarten	en	
brieven	 met	 medeleven.	 Alle	 steun	
die	ik	van	omwonenden	heb	gekregen	
heeft	me	heel	erg	goed	gedaan.

Maar	 dan	 moet	 ik	 nu	 toch	 het	 vol-
gende	 kwijt:	 Vandaag	 wilde	 ik	 mijn	
Friese	 hangklok	 uit	 de	 kamer	 halen,	
om	hem	verder	 te	beschermen	 tegen	
regen	en	hem	ergens	droog	te	leggen	
Het	was	het	enige	dat,	hoewel	zwart	
van	de	brand	en	roet,	nog	goed	was.	
Het	 glas	 voor	 de	 wijzerplaat	 was	
kapot,	 maar	 kon	 nog	 makkelijk	 ver-
vangen	worden.	Het	was	een	erfenis	
van	mijn	overleden	ouders,	het	enige	

tastbare	dat	ik	nog	van	ze	over	had	en	
ik	was	er	zeer	aan	gehecht.	Maar	tot	
mijn	 ontsteltenis	 hing	 er	 geen	 klok	
meer,	 alleen	 nog	 een	 lugubere	 lege	
witte	 plek	 op	 een	 zwartgeblakerde	
muur.
Ik	vraag	me	af,	 hoe	het	mogelijk	 is,	
dat	iemand	zo	ver	gaat	om	een	klok	te	
stelen	van	iemand	die	toch	al	zo	gedu-
peerd	is	en	werkelijk	niets	meer	heeft.	
Iemand	 is	 op	 mijn	 terrein	 geweest,	
door	het	gesloten	hek	gegaan,	is	door	
het	kapotte	open	raam	geklommen	en	
heeft	 de	 klok	 van	 de	 muur	 gehaald	
en	 hem	 meegenomen.	Hoe	 laag	 kun	
je	zijn,	dat	je	zoiets	doet?	Ik	ben	hier	
echt	kapot	van.
Ik	hoop,	dat	als	degene	die	dit	gedaan	
heeft	dit	leest,	en	nu	weet	hoe	belang-
rijk	die	klok	voor	mij	is,	mij	de	klok	
zal	terug	bezorgen.	Of	misschien	dat	
iemand	 anders	 hiervan	 iets	 weet	 en	
mij	kan	inlichten.	Ik	ben	hier	erg	ver-
drietig	van.

Evaline van der Knaap
Hollandsche	Rading

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….

Art	 2012	 is	 gevestigd	 in	 de	 Kwin-
kelier	nr.	13	 te	Bilthoven,	een	 inspi-
rerende	 ruimte,	 waar	 kunst	 wordt	
gemaakt	 en	 beleefd.	 Kunst	 is	 voor	
iedereen.	 Op	 17	 maart	 a.s.	 gaat	Art	
2012	open.	 In	 het	 atelier	worden	 op	
dinsdag	 en	 woensdagmorgen	 beeld-
houwlessen	 gegeven	 voor	 moeders	
met	 schoolgaande	 kinderen.	 De	 les-
tijden	 zijn	 aangepast	 aan	 de	 school-
tijden.

Op	 woensdagmiddag	 is	 er	 voor	 de	
kinderen	 een	 creatieve	 workshop	
beeldhouwen	en	schilderen.	Donder-
dagmorgen	 is	 er	 beeldhouwles	 voor	
55+.	Wat	is	er	niet	ijner,	als	er	meer	
tijd	is	gekomen,	om	een	nieuwe	hob-
by	te	beginnen	en	kunst	te	gaan	ma-
ken	en	beleven.	De	trend	voor	2012:	
Kunst	en	Eten.	ART	2012	lanceert	dit	
exclusief	 in	 Bilthoven.	 Elke	 laatste	
zaterdag	van	de	maand	is	er	voor	kin-
deren	Kunst	en	Pannenkoeken.	

Beeldhouwlessen en workshops 
ART 2012 is een initiatief van Jeannette de Baat uit Bilthoven. Het atelier in de Kwinkelier

is een inspirerende ruimte waar beeldhouw-/schilderlessen en dagworkshops worden gegeven, 
aan volwassenen en kinderen. Ook biedt het atelier een workshopconcept aan voor, familie /vrienden, 

culinaire kunstbeleving en kinderfeestjes.

ART 2012 is een initiatief van Jeannette de Baat uit Bilthoven.

Op	TV	ontkom	 je	 niet	 aan	de	 talen-
tenjachten.	 X-factor,	 Holland’s	 Got	
Talent,	 The	 Voice	 of	 Holland,	 The	
Winner	 Is,	 en	 ga	 zo	 maar	 door.	 Nu	
heeft	 Maartendijk	 zijn	 eigen	 talen-
tenjacht:	de	Vlaai	van	Scouting!	In	de	
komende	 weken	 zullen	 de	 inwoners	
van	 Maartensdijk,	 Westbroek,	 Hol-
landsche	 Rading	 en	 Groenekan	 be-
slissen	wie	de	winnaar	wordt.	Wordt	

het	kersen,	abrikozen,	appel-de-luxe,	
rijsten-	 of	 gemengde	 vruchten?	 Uw	
stem	telt	mee!
U	 kunt	 op	 uw	 favoriete	 vlaai	 stem-
men	door	ze	bij	scouting	Agger	Mar-
tini	 Groep	 te	 bestellen.	 De	 scouts	
van	de	AMG	komen	binnenkort	bij	u	
langs	de	deur	om	uw	bestelling	op	te	
nemen.	De	kosten	zijn	€	9,-	per	vlaai.	
Bestellen	 kan	 met	 onderstaand	 for-

mulier,	 bij	 één	 van	 onze	 scouts	 aan	
de	deur,	 telefonisch	op	0346-214074	
of	 per	 e-mail	 op	 vlaaienactie.amg@
gmail.com.	Dit	kan	tot	en	met	3	april	
2012.

De	bestelde	vlaaien	worden	op	Goede	
Vrijdag	 6	 april	 bij	 u	 thuis	 gebracht.	
Stem	 mee	 voor	 de	 Vlaai	 van	 Scou-
ting!

Agger Martini Groep verkoopt vlaaien

Bestelformulier Vlaaienactie 2012 * Soort vlaai Aantal
Naam: Kersen
Straat: Abrikozen
Huisnr: Rijst
Postcode: Gemengde	vruchten
Plaats: Appel	de	Luxe
*	Deze	bon	inleveren	bij	Kapper	Stevens	op	het	Maertensplein,uiterlijk	3	april	2012

Middenmoters in evenwicht
Quick 1890 – FC De Bilt 1-1

Het	was	 een	 zonnige	 lentemiddag	 in	Amersfoort	 en	 beide	 ploegen	 leken	
genoegen	te	nemen	met	een	doelpuntloos	gelijkspel.	Af	en	toe	waren	er	over	
en	weer		wat	kansjes,	maar	beide	keepers	deden	hun	werk	uitstekend.	De	
enige	consternatie	kwam	van	de	scheidsrechter	die	te	veel	zag	en	hierdoor	
eigenlijk	het	spel	verlamde	en	de	toeschouwers	irriteerde.	
In	de	slotfase	werd	het	 toch	nog	 leuk.	Uit	een	mooie	aanval	van	De	Bilt	
zette	Nicky	Engel	zijn	medespeler	Wesley	Roof	alleen	voor	de	keeper.	We-
sley	 lobde	vervolgens	 de	 bal	 uitstekend	over	 de	 keeper.	Zo	 leek	De	Bilt	
met	drie	punten	huiswaarts	te	keren.	In	de	negentigste	minuut	kwam	de	bal	
ongelukkig	 tegen	de	arm	van	een	Biltse	verdediger.	Aangezien	dit	 in	het	
strafschopgebied	gebeurde	en	de	scheidsrechter	dit	als	opzettelijk	interpre-
teerde,	kreeg	Quick	een	strafschop.	Deze	penalty	werd	koelbloedig	geno-
men	en	daardoor	kwam	de	1-1	op	het	scorebord.	De	toeschouwers	van	beide	
ploegen	konden	uiteindelijk		tevreden	zijn	met	het	delen	van	de	punten.	
Volgende	week	zondag	om	14.00	uur	komt	het	Almeerse	Waterwijk	op	be-
zoek	en	dan	zal	De	Bilt	de	drie	punten	thuis	moeten	houden	om	nog	enigs-
zins	zicht	te	hebben	op	een	goede	eindklassering.

Onderscheidingen 
en wisselingen bij Biltse EHBO 

Binnen	het	bestuur	van	de	EHBO-groep	Bilthoven/De	Bilt	zijn	wat	wijzi-
gingen	opgetreden:	Hennie	Pijper	heeft	de	voorzittershamer	overgegeven	
aan	Henk	ten	Donkelaar,	maar	blijft	wel	als	gewoon	bestuurslid	aan.	Secre-
taris	René	Verhaar	en	penningmeester	Pim	Joon	droegen	hun	‘stokjes’	over	
aan	respectievelijk	Maud	Timmer	en	Regina	van	Kouwen.	Het	bestuur	is	
verder	compleet	met	Lydia	Timmer	en	Léonie	Wisse.	Maandagavond	wer-
den	 in	 een	 speciale	bijeenkomst	 in	de	 sportzaal	van	de	Werkplaats	Hen-
nie	Pijper	en	Pim	Joon	door	bestuurslid	Hanneke	Brosi	van	de	Koninklijke	
Nederlandsche	Vereniging	 EHBO	 onderscheiden	 met	 de	 dr.	 J.B.	Tilanus	
jr.-onderscheiding.	Instructeur	Jan	Broers	en	oud-secretaris	René	Verhaar	
werden	door	het	bestuur	in	het	zonnetje	gezet.	[HvdB]

V.l.n.r. Hennie Pijper, Hanneke Brosi, Jan Broers, René Verhaar en Pim 
Joon.

‘Wereldfeest’: project van 
Kunstenhuis De Bilt

Zaterdag	24	maart	zal	het	gebouw	aan	de	Henrica	van	Erpweg	2	bol	staan	
van	de	activiteiten.	Sinds	de	fusie	van	De	Werkschuit	en	de	Biltse	Muziek-
school	 in	oktober	2010	 is	 ‘Wereldfeest’	het	 tweede	gezamenlijke	project.	
Nadat	vorig	jaar	de	schilderijententoonstelling	van	Moessorsky	een	nieuwe	
dimensie	kreeg,	is	dit	jaar	gekozen	voor	muziek	en	dans	uit	verschillende	
delen	van	de	wereld.
Vanaf	 13.30	 uur	 zijn	 er	 diverse	 workshops	 te	 volgen:	 Israëlische	 dans,	
Orientaalse	(buik-)dans,	Spaanse	lamencodans,	Cajon	(een	van	oorsprong	
Peruaans	percussie-instument)	en	Turkse	Ney	(een	blaasinstrument).	Deze	
workshops	zijn	bedoeld	voor	iedereen	die	kennis	wil	maken	met	de	diverse	
dansvormen	en	eens	een	apart	instrument	wil	uitproberen.

Presentatie
Om	15.30	 uur	 is	 er	 een	 presentatie	 van	 de	 door	 cursisten	 van	De	Werk-
schuit	en	leerlingen	van	de	Biltse	Muziekschool	ingestudeerde	dansen	en	
werken.	Daarnaast	 zijn	 er	 demonstraties	 van	lamenco-dans	 en	 de	 turkse	
ney	en	worden	enkele	Macedonische	liederen	gezongen.	Nederland	is	ver-
tegenwoordigd	door	het	vertonen	van	de	‘Zomerilm’	uit	1924,	waarin	Ne-
derlandse	folkore	wordt	getoond.	De	muziek	hiervoor,	geschreven	door	de	
in	Bilthoven	gewoond	hebbende	componist	Julius	Röntgen	zal	hierbij	live	
worden	uitgevoerd.	Na	aloop	is	er	zijn	er	(lokale)	hapjes	en	drankjes.	Voor	
de	workshops	is	aanmelding	mogelijk	via	www.kunstenhuis.nl.
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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
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TZ	begon	de	wedstrijd	met	de	basis	8	
van	 trainer	Maarten	van	Brenk.	Bob	
Gerritsen	 opende	 al	 na	 1	 minuut	 de	
score	 via	 een	 strafworp.	 Fiks	 kwam	
direct	met	een	antwoord	van	afstand,	
1-1.	Na	een	 lange	 tijd	zonder	 scores	
kreeg	 Daniël	 Meijers	 het	 publiek	
weer	 op	 de	 banken	 na	 het	 foppen	
van	zijn	tegenstander.	Even	later	wist	
Matthias	van	Beest	met	één	hand	de	
korf	 te	 vinden.	 Helaas	 had	 Fiks	 tot	
vlak	 voor	 rust	 steeds	 antwoord	 op	
de	scores	van	Tweemaal	Zes.	Na	een	
schot	van	Matthias	van	Beest	en	een	
damesonderonsje	dat	prima	werd	af-
gerond	door	Michelle	van	Breda,	wist	

TZ	 toch	 de	 twee	 verschil	 te	 maken.	
Fiks	wist	 voor	 rust	 via	 een	vrije	 bal	
nog	 een	 keer	 te	 scoren.	 Dit	 resul-
teerde	in	een	ruststand	die	licht	in	het	
voordeel	was	van	TZ:	9-8.	
Aan	 het	 begin	 van	 de	 tweede	 helft	
wist	Fiks	de	stand	weer	gelijk	te	trek-
ken.	Daarna	brak	een	slechte	fase	van	
beide	kanten	aan.	Gelukkig	heeft	TZ	
in	 Bob	 Gerritsen	 de	 koning	 van	 de	
standaardsituaties	en	kon	hij	via	een	
strafworp	 en	 een	 vrije	 bal	 de	 twee	
verschil	weer	terug	op	het	scorebord	
brengen.	De	aanvoerder	van	TZ,	Da-
niël	Meijers	zorgde	eigenhandig	voor	
de	12-9	en	13-9.	Anne	van	Kouterik	

en	 Manon	 van	 Ginkel	 gooiden	 de	
wedstrijd	 van	 afstand	 op	 slot.	 Aan	
de	 andere	 kant	 werd	 wederom	 een	
damesonderonsje	 afgerond	 door	An-
toinette	 Enschede.	 Danny	 Velthuis	
kwam	 er	 vervolgens	 in	 voor	 Bob	
Gerritsen	 en	Geert	Drost	 verving	 de	
sterk	 spelende	 Jory	 Schuit.	 Na	 het	
laatste	 luitsignaal	 van	 de	 scheids-
rechter,	ontplofte	De	Vierstee	en	werd	
er	 uitbundig	 feest	 gevierd.	 Doordat	
de	A1	kampioen	is	geworden,	spelen	
ze	 volgend	 jaar	 Zaalhoofdklasse,	 de	
hoogste	landelijke	league	bij	de	juni-
oren.	Dit	is	voor	het	eerst	in	de	club-
geschiedenis.	

Kampioen TZ A1 promoveert naar Hoofdklasse 
Afgelopen zaterdag is TZ A1 kampioen geworden in de Overgangsklasse. In de laatste wedstrijd  

van de competitie werd thuis met ruime cijfers gewonnen van directe concurrent Fiks uit Oegstgeest. 
Vorige week werd nog nipt van deze ploeg verloren (16-14 in Oegstgeest), maar de wraak  

was zoet: met 16-9 werd duidelijk gemaakt wie de kampioen is. 

TZ A1 met begeleiders Herme Roozenbeek en Maarten van Brenk.

Na	 het	 verlies	 bij	 en	 tegen	 de	 num-
mer	1	van	de	competitie	Amstelveen,	
moesten	de	dames	van	Salvo	afgelo-
pen	zaterdag	de	punten	maar	pakken	
tegen	middenmoter;	Spaarnestad.	De	
dames	begonnen	goed	met	een	hoofd-
rol	voor	Nastasja	Keuning,	die	6	keer	
op	rij	scoorde	met	een	goede	service.	
Helaas	bleef	het	hierbij,	de	dames	van	
Spaarnestad,	 kwamen	 snel	 terug	 en	
overklaste	 de	 dames	 van	 Salvo	 met	
heel	veel	service-	en	aanvalsdruk.	De	
set	werd	verloren	met	25-13.	In	de	2e	
set	 konden	 de	 dames	 van	Salvo	wat	

onder	 de	druk	uitkomen	 en	ging	het	
gelijk	 op.	Aan	 het	 einde	 van	 de	 set	
stond	 er	 toch	 weer	 een	 achterstand	
van	24-20	op	het	bord.	De	veerkracht	
van	Salvo	was	goed	want	ze	kwamen	
terug	tot	24-24	en	pakten	met	de	goed	
scoren-de	 Stefanie	 van	 Ginkel	 de	
winst	 met	 27-25.	 De	 opleving	 in	 de	
2e	 set	 zorgde	niet	 voor	 een	winst	 in	
de	3e,	de	druk	werd	weer	opgevoerd	
door	Spaarnestad	en	er	werd	verloren	
met	25-17.	In	de	4e	set	ging	het	weer	
gelijk	op,	een	kopie	van	de	2e	set,	na	
24-21	kwam	er	helaas	geen	opleving	

meer	en	werd	er	met	25-22	verloren.	
Aanstaande	vrijdag	moeten	de	dames	
spelen	in	Vinkeveen	en	daar	moet	de	
eindspurt	worden	ingezet	om	Neder-
horst	van	de	10e	plek	af	te	halen.
De	 Salvo	 2	 dames	 hebben	 zaterdag	
goede	 zaken	 gedaan	 tegen	 het	 be-
zoekende	 Alfa	 Leos	 en	 haalde	 de	
winst	 in	 de	 5e	 set	 naar	 zich	 toe.	De	
meiden	staan	nu	drie	punten	voor	op	
Alfa	Leos	maar	hebben	nog	een	pittig	
programma	af	te	werken.	Er	wacht	de	
dames	nog	een	spannend	slot	van	de	
competitie.	

Salvodames presteren wisselend
Helaas is het eerste damesteam van Salvo er niet in geslaagd van bezoekende middenmoter 

Spaarnestad punten te pakken. Een 1-3 nederlaag houdt Salvo in de onderste regionen.  
Het tweede damesteam heeft de topper tegen het bezoekende Afas Leos uit 

Leusdenmet 3-2 gewonnen en blijft hierdoor de ranglijst aanvoeren.

Na	een	leuke	en	spannende	driesetter	
van	het	 herendubbel,	Eric	 en	Erwin,	
is	het	eerste	punt	binnen.	De	dames-
dubbel,	Dragana	 en	Karin,	werd	 he-
laas	in	drie	sets	verloren,	waardoor	de	
tussenstand	1	-1	werd.	Erwin	zorgde	
voor	 2	 -	 1	 door	 zijn	 enkelpartij	 in	
twee	sets	te	winnen.	Dragana	had	een	
set	meer	nodig,	maar	het	resultaat	was	
de	derde	winstpartij	van	deze	avond.	

Ook	Eric	was	te	sterk	voor	zijn	tegen-
stander.	Karin	begon	niet	 top	it	 aan	
de	wedstrijd,	waardoor	na	een	 span-
nende	en	slopende	driesetter	de	winst	
naar	de	tegenstandster	ging.

Mix
De	avond	eindigt	met	de	2	mix-wed-
strijden:	Eric	en	Dragana	wonnen	ge-
makkelijk	en	het	koppel	Erwin	en	Ka-

rin	kwam	net	een	paar	punten	 tekort	
en	zag	hun	partij	in	verlies	eindigen.	
Jammer,	 maar	 al	 met	 al	 was	 het	 in	
Nieuwegein	een	fantastische	avond.	

En	hoewel	resultaten	uit	het	verleden	
geen	garantie	geven	voor	de	toekomst	
wordt	 er	met	veel	 vertrouwen	uitge-
zien	 naar	 de	 eerstvolgende	 (thuis-)
wedstrijd	op	maandag	19	maart	a.s.

Eindelijk winst voor BC Relex
Woensdagavond 7 maart heeft BC Relex een spannende wedstrijd gespeeld tegen BC4 Gein  
in Nieuwegein. Het is al weer de vierde wedstrijd in het voorjaarsseizoen. Na het gelijkspel 

in de eerste 3 wedstrijden was er nu eindelijk de fel begeerde winst (3-5). 

TZ F2 kampioen
TZ	F2	speelde	zaterdag	de	kampioenswedstrijd	tegen	Victum	in	Houten.	De	
hooggespannen	verwachtingen	werden	door	het	hele	team	waargemaakt.	Na	
een	12-2	overwinning	mochten	de	bloemen	in	ontvangst	worden	genomen.

Het team en de trainsters v.l.n.r. Anouk, Sanne, Tim, Yarno, Anne en Fleur.

SVM Futsal kampioen

De heren van SVM Futsal zijn kampioen geworden in de 4e klasse van het 
zaalvoetbal. In de kampioenswedstrijd werd overtuigend gewonnen van het 
Utrechtse VSC. Door deze overwinning zijn ze niet meer te achterhalen 
door de concurrentie. [foto Jeroen Kemp]

TZ F3 kampioen
TZ	F3	is	zaterdag	kampioen	geworden.	In	de	laatste	wedstrijd	werd	Synergo	
verslagen	met	14-1.

De kampioenen Max, Mark, Dominique en Iris met hun coaches Tom en 
Rob.



Te koop aangeboden
Rucanor skibroek, zwart mt. 
164 zo goed als nieuw was 
€ 42,50 nu € 20,00. Tel. 0346-
282610, na 18.00u.

Ouderwetse zinken teil 55 cm 
doorsnede (gebruikt). Leuk 
voor in de tuin met planten. 
€ 17,50. Tel. 030-2285302.

Secretair, donker eiken. € 35,-. 
Tel. 06-29114833 
Batik uit Indonesië in lijst. 
afbeelding vrouw, bruin/
beige 90x90 cm. € 45,-. Tel. 
06-29114833

Dagboeken van Wim Kan 
1957-1968 en 1968-1983. 
€ 7,50. Tel. 06-29114833

Gebruikt elektrisch zonne-
scherm. Lengte 3,4 meter. 
Uitval 1 meter. € 49,-. Tel. 
0346-212613

Bovenfrees 1100AE groen 
1x gebruikt. € 50,-. Tel. 
06-33757465

Bloemen en planten 2 jaargan-
gen 2009 en 2010 per jaargang 
€ 3,-. Tel. 0346-212492

Boeken van alles wat, ook 
kunst boeken. Vanaf € 1,- tot 
€ 4,-. Tel. 0346-212950

Houten bed met onderschuif 
la ook als bed te gebruiken 
€ 35,-. Tel. 035-6013490

2 kleine fonteintjes bijvoor-
beeld wc 1 hoekmodel € 10. 
Tel. 035-6013490

Twee Biedermeier stoelen 
met rieten zitting prijs samen 
€ 50,-. Tel.06-57978657

Vier stuks tuinstoeltjes 
wit kuipmodel € 20,-. Tel. 
06-57978657

Diverse soorten straatstenen, 
enkele m2 per soort. Gratis af 
te halen.

Zwart leren damesjas maat 
42 z.g.a.n. € 30,-. Tel. 0346-
212950

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. Dyna, 
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

Te koop gevraagd
2e wereld oorlog SPULLEN 
alles is welkom, geen boeken. 
Tel. 06-25281559
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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

Fietsen/brommers
Dames fiets GAZELLE 7 ver-
snellingen € 65,-. Tel. 0346-
212950

BATAVUS dames staccato n7 
48 fiets in zeer goede staat. 
€ 190,- Tel. 0346-213368

Heren mountainbike frame 
50 cm ‘Giant’, 21 versnellin-
gen, verloren: kilometerteller. 
€ 50,-. Tel. 0346-212492

2 Opknapfietsen; opoefiets 
€ 15,- en Batavus € 10,-. Tel. 
0346-212722

Personeel gevraagd
VGM Groenekan zoek mon-
tagemedewerker. Zie pag. 10

SPAR Bilthoven zoekt team-
medewerkers. Zie pag. 18

Gevr pt (min. 4u) 
TERREINHULP geboden 
stage-plaats evt. met caravan 
Tel. 06-10484896 info@cam-
pingfazantenhof.nl

Wie wil oudere dame in de 
Pieter de Hoogh-flat in 
Bilthoven uit PGB-budget 
gedurende een half uur in de 
avond BEGELEIDEN bij (het 
opdienen van) het avondeten? 
Tel 030-2292056.

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

Wij zijn erg blij met onze 
mooie, zeer goed verzorg-
de woning aan de Vuurse 
Dreef, in H.R. We zijn op 
zoek naar een energieke 
HUISHOUDELIJKE HULP 
die ons enthousiast iedere 
zaterdag wilt helpen om het 
schoon te houden. Wij waar-
deren jouw reactie op 035-
5772013.

GASTMOEDER gezocht die 
bij ons thuis (Bilthoven) op 
ma, di en do na school (15.00 
tot 18.00 uur) voor 2 jongens 
van 7 en 5 wil zorgen. En 
in overleg af en toe flexibel 
inzetbaar is op andere dagen. 
Tel. 06-24553799

HUISH. Hulp gevraagd, 
Maartensdijk voor 1 ochtend 
of middag in overleg p.w. min-
stens 3 uur. Voor info Tel. 
06-53451230.

Personeel aangeboden
Hulp nodig bij het STRIJKEN. 
Bel voor meer info. Tel. 0346-
214484

ZONNESCHERMEN /  
rolluiken reparatie onder-
houdsbeurt nu € 35,-.  
Elektra motor € 150,- aan-
bieding inbouwen 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
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

Toeristenbelasting vrij 
KAMPEREN in eigen 

Raaijen  
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888 
Fiets service Centrum MAARTEN VAN DIJK. Gruttolaan 
18. Tel. 0346-212267. LENTETIJDMa. Wo. Vr. 16.00-20.00 
Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties 
dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 
GEBRUIKTE fietsen.

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

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.vinkvoorverantwoor-
devoeding.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

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

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

24 maart Kindermarkt peuterspeelzaal `t Bruggetje. van 
10.00 uur tot 12.30 uur. Speelgoed en kinderkleding wat wij 
mogen verkopen kunt u inleveren tussen 8.30 en 11.30 uur op 
de peuterspeelzaal in Maartensdijk.

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

Uw boom of heester vakkundig gesnoeid; aangepast origineel 
tuinontwerp (gratis) en markante beplanting; verder alle tuin-
onderhoud en adviezen. Laag tarief en hoog niveau en ook nog 
natuur- en milieuvriendelijk. Neemt u vrijbl. contact op: kees 
haakman 06 53760310 degroenetuinman@xs4all.nl.

gemeente! rust & ruimte in 
’t bos info@campingfazanten-
hof.nl Tel. 06-10484896

TE HUUR: gemeubileerde 
kantoorruimte, 3 werkplekken. 
Opp.24 m2. Kitchenette en 
eigen toilet. Locatie: centrum 
De Bilt Prijs: € 450,- Meer 
info: 0633321951

Te huur stukje GROND in 
Groenekan voor dag gebruik. 

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

Cursussen/Trainingen
Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 
houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 
is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 
sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 
om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan 
voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 
Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 of 
surf naar www.drbm.nl. 

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

Info www.stukjegrond02@
gmail.com

Gediplomeerde Provoet 
PEDICURE met reuma-aante-
kening uit Hollandsche Rading 
komt bij u thuis. Diabetes 
aantekening is in de maak. 
Bel voor informatie Estelle 
Kercher tel. 06-12870752, 
mocht ik niet opnemen,dan 
kunt u inspreken.

Schrijfcafé
Het Schrijfcafé voor vrouwen bestaat in 
maart drie jaar! Reden voor een feestje! 

Schrijf je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd 
je van levensverhalen en dagboeken?
Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om zelf te 
schrijven? Kom dan naar het Schrijfcafé!
De ontmoeting met vrouwen die ook van schrijven 
houden, het uitwisselen van ervaringen en het spon-
taan en ongedwongen schrijven aan de hand van 
korte schrijfopdrachten staan centraal.

Het Schrijfcafé voor Vrouwen is weer open op dins-
dag, 20 maart a.s. We bladeren deze ochtend door 
drie jaar schrijfopdrachten, zodat nieuwe deelne-
mers een aardig idee krijgen over hoe we werken. 
De bijeenkomsten vinden iedere tweede dinsdag-
ochtend van de maand plaats van 10.00 tot 12.00 
uur in de BeeKk-expositie ruimte van de Openbare 
Bibliotheek in winkelcentrum De Kwinkelier te 
Bilthoven. De kosten bedragen 12 euro per keer, in-
clusief twee consumpties (kofie, thee) en dit keer… 
taart! Ervaring in het (dagboek-)schrijven is niet no-
dig. Aanmelden hoeft niet, mag wel. De deelnemers 
moeten wel zelf pen en papier meenemen. Voor 
meer informatie: Marieke Verhoef-Temme, tel. 030 
2250535, www.mijnschrijfatelier.nl of e-mail ma-
rieke@mijnschrijfatelier.nl
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Direct	na	het	begin	werd	duidelijk	dat	
Excelsior	 de	 punten	 niet	 aan	 Twee-
maal	Zes	 cadeau	wilde	doen.	 In	 een	
gelijkopgaande	 wedstrijd	 werd	 aan-
vankelijk	 vlot	 gescoord	 tot	 de	 stand	
3-3.	 Daarna	 duurde	 het	 geruime	 tijd	
voor	beide	ploegen	de	korf	weer	wis-

ten	te	vinden.	Kort	voor	rust	liep	TZ	
uit	 naar	 een	 11-8	 voorsprong.	 Zoals	
vaker	deze	competitie	gebeurde	wist	
TZ	deze	voorsprong	niet	vast	te	hou-
den.	In	de	laatste	3	minuten	voor	rust	
wist	 Excelsior	 6	 doelpunten	 achter	
elkaar	te	maken	waar	TZ	slechts	één	

doelpunt	tegenover	wist	te	stellen.	
De	ruststand	was	12-14.

Daarna 
Direct	na	rust	werd	in	de	eerste	aanval	
van	Excelsior	een	doelpunt	gemaakt.	
TZ	kwam	echter	 geleidelijk	 terug	 in	

de	 wedstrijd.	Anouk	 van	 Breda,	 die	
een	goede	wedstrijd	speelde,	maakte	
de	gelijkmaker	bij	een	stand	van	18-
18.	Aanvaller	Marrien	Ekelmans	(Ex-
celsior),	die	deze	avond	14	doelpun-
ten	 maakte,	 zette	TZ	 direct	 weer	 op	
achterstand.	

Toen	een	fraaie	doorbraak	van	Maar-
ten	van	Brenk	om	onduidelijke	reden	
werd	 afgekeurd	 liep	 Excelsior	 in	 de	
tegenaanval	verder	uit.	Toen	opnieuw	
een	doelpunt	van	TZ	werd	afgekeurd	
gelukte	er	niets	meer	bij	de	Maartens-

dijkers.	Excelsior	proiteerde	hiervan	
en	liep	door	zuiver	te	schieten	verder	
uit.	De	einduitslag	werd	25-31.	Door	
dit	 resultaat	 degradeert	 TZ	 na	 drie	
jaar	uit	de	hoofdklasse.

Het	tweede	team	van	TZ	won	met	24-
13	van	de	reserves	van	Pernix.	Hoog-
tepunt	 van	 het	 zaalseizoen	 op	 deze	
zaterdag	was	het	kampioenschap	van	
de	A	junioren	van	TZ.	Door	dit	kam-
pioenschap	 mag	 de	 ploeg	 volgend	
jaar	uitkomen	in	de	hoofdklasse	voor	
junioren.

Tweemaal Zes degradeert uit hoofdklasse
Tweemaal Zes had nog een laatste kans op behoud van het hoofdklassenschap.  

Zelf diende TZ te winnen en medeconcurrent voor degradatie Unitas diende te verliezen.  
Thuis werd tegen Excelsior gespeeld dat reeds gedegradeerd was.

Naarmate de achterstand groter wordt neemt ook de verslagenheid op de TZ-bank toe. [foto Henk van de Bunt]

Rik	Nap	speelde	deze	wedstrijd	op	de	
plek	van	de	geblesseerde	aanvoerder	
Michael	van	Bemmel	en	speelde	een	
goede	wedstrijd.	DOS	was	vanaf	het	
begin	 van	 de	wedstrijd	 de	 bovenlig-
gende	 partij	 en	 zette	 Atlantis	 direct	
onder	 druk	 in	 de	 verdediging.	 Aan-
vallend	waren	de	schutters	scherp	en	
als	zij	 iets	meer	geluk	hadden	gehad	
met	de	uit	de	korf	draaiende	vrije	bal-
len,	had	DOS	in	het	eerste	kwartier	al	
een	groot	verschil	kunnen	maken.

De	tegendoelpunten	in	deze	fase	van	
de	 wedstrijd	 kon	 DOS	 zichzelf	 ver-
wijten.	Op	enkele	momenten	maakte	
men	in	de	verdediging	een	verkeerde	
keuze	waardoor	de	tegenstander	toch	
net	 vrij	 kon	 komen.	 Atlantis	 proi-
teerde	 hier	 goed	 van	 en	 kon	 zo	 nog	

enigszins	in	het	spoor	van	Westbroe-
kers	blijven.	Bij	het	bezoeken	van	de	
kleedkamers	halverwege	de	wedstrijd	
bedroeg	 de	 voorsprong	 voor	 DOS	
5-9.	

Na de rust
Ook	 in	de	 tweede	helft	was	het	ver-
schil	 lange	 tijd	 vier	 punten	 in	 het	
voordeel	 van	 de	Westbroekers.	Aan-
vallend	was	het	alleen	een	stukje	min-
der,	 waardoor	 DOS	 de	 voorsprong	
niet	 kon	 vergroten.	 Toen	 Atlantis,	
dat	voor	haar	 laatste	kans	 streed	om	
niet	 te	degraderen,	verse	krachten	 in	
veld	bracht,	was	dit	het	teken	voor	de	
thuisploeg	om	er	ook	fysiek	nog	een	
schepje	 bovenop	 te	 doen.	 DOS	 liet	
zich	even	uit	het	veld	slaan	en	Atlantis	
maakte	hiervan	gebruik	door	op	9-11	

te	komen.	DOS	hervond	zich,	draaide	
enkele	 lange	 en	goede	 aanvallen	die	
ook	 doeltreffend	 werden	 afgerond,	
waardoor	het	verschil	weer	naar	vier	
punten	 werd	 getild.	 In	 de	 slotminu-
ten	was	het	toch	nog	Atlantis	dat	nog	
tweemaal	mocht	scoren,	maar	kwam	
de	overwinning	voor	DOS	geen	mo-
ment	meer	in	gevaar.

Volgende week
Door	de	winst	 speelt	DOS	volgende	
week	 een	 beslissingswedstrijd	 om	
promotie	naar	de	2e	klasse	tegen	Spi-
rit	 uit	 Voorthuizen.	 Een	 onbekende	
tegenstander	voor	DOS.	De	wedstrijd	
wordt	 gespeeld	 op	 neutraal	 terrein,	
maar	waar	en	hoe	laat	is	nog	niet	be-
kend.	Voor	meer	informatie	zie	www.
dos-westbroek.nl

Promotie binnen handbereik voor DOS
Na twee weken zonder wedstrijd stond de laatste competitiewedstrijd op het programma.  

DOS moest winnen om zeker te zijn van de tweede plaats, welke plek recht geeft op het spelen  
van een wedstrijd om promotie naar de 2e klasse. Tegen het op de onderste plaats staande  

Atlantis werd met 11-13 gewonnen.

Vanaf	de	eerste	minuut	klopte	de	or-
ganisatie	bij	de	Maartensdijkers,	soe-
verein	geleid	door	aanvoerder	Kevin	
van	 Dronkelaar.	 Het	 team	 speelde	
zeer	geconcentreerd	 en	 iedere	 speler	
voerde	zijn	 taken	goed	uit.	Het	hob-
belige	veld	speelde	beide	 teams	par-
ten.	SVM	liet	het	 initiatief	aan	Nita,	
dat	weliswaar	een	licht	veldoverwicht	
opbouwde,	maar	de	bezoekers	gaven	
nauwelijks	kansen	weg.	Na	het	eerste	
kwartier	trok	SVM	het	initiatief	naar	
zich	 toe	en	dat	 leidde	al	 snel	 tot	ge-
vaarlijke	aanvallen	en	enkele	gevaar-
lijke	 afstandsschoten.	 Met	 name	 het	

spitsenduo	 Tom	 Jansen	 en	 Mike	 de	
Kok	bleken	voor	de	Nitareanen	moei-
lijk	te	verdedigen.	Samen	met	de	vier	
goed	 inschuivende	 middenvelders	
Erik	Röling,	Roy	Wijman,	Diederick	
Haftemeijer	en	Bas	van	Dijk	leverde	
dit	 een	 aantal	 kleine	 kansen	 op.	 Uit	
een	 van	 de	 snelle	 SVM	 aanvallen	
rondde	 Bas	 van	 Dijk	 fraai	 af	 (0-1)	
voor	de	geel	blauwen.	

Peptalk
Na	de	 gebruikelijke	 thee	 en	 de	 pep-
talk	 van	 de	 beide	 trainers	 ging	 Nita	
achterin	één	op	één	spelen.	Nita	werd	

wel	wat	 gevaarlijker,	maar	 de	 snelle	
SVMspitsen	 kregen	 nu	 veel	 meer	
ruimte.	Al	na	5	minuten	liet	Tom	Jan-
sen	 het	 publiek	 zien	 hoe	 je	 op	 snel-
heid	en	kwaliteit	de	hele	Nita	defen-
sie	te	kijk	kunt	zetten:	hij	scoorde	op	
fraaie	wijze	de	0-2.	SVM	besefte	dat	
er	veel	meer	te	halen	viel	en	weer	was	
het	Tom	Jansen,	die	met	een	bekeken	
afstandsschot	de	0-3	liet	aantekenen.	
Nita	 scoorde	 in	 de	 93ste	minuut	 via	
een	 strafschop	 met	 vraagtekens	 nog	
de	2-3.	SVM	was	de	terechte	winnaar	
en	de	Maartensdijkers	blijven	voor	de	
bovenste	plaatsen	op	koers.	

Tom Jansen geeft Nita het nakijken
Winst in hun onderlinge wedstrijd jl. zaterdag was zowel voor SVM als Nita (Nieuwer ter Aa) 

 een must om mee te blijven doen voor de bovenste plaatsen. Met Roy Wijman weer terug  
bij SVM lieten de geelblauwen op het zonnige Nitanello-sportpark in  

Nieuwer ter Aa zien, dat ze niet voor niets hoog staan. 

Voordaandames goed  
uit de startblokken

De	dames	van	hockeyclub	Voordaan	zijn	de	competitie	na	de	winterstop	uit-
stekend	begonnen.	Met	sterk	spel	werd	met	5-2	gewonnen	van	het	Delftse	
Ring	Pass	 en	 de	 eerste	 overwinning	 in	 de	 degradatiepoule	 van	 de	Over-
gangsklasse	geboekt.
Binnen	10	minuten	was	het	Charlotte	Loozen	die	fraai	met	haar	backhand	
de	score	opende:	1-0.	Ring	Pass	maakte	snel	gelijk	uit	een	strafcorner.	Voor-
daan	sloeg	echter	direct	weer	terug	en	kwam	via	een	rebound	uit	een	straf-
corner	via	weer	Charlotte	Loozen	op	2-1.	Het	werd	zelfs	3-1	door	Annemiek	
van	Wisselingh.	Ring	Pass	verkleinde	nog	voor	de	rust	de	achterstand	door	
een	variant	uit	een	strafcorner	3-2.	Zo	gingen	beide	teams	na	een	doelpun-
trijke	attractieve	eerste	helft	met	aanvallen	aan	beide	zijden	rusten.
Na	 rust	was	 het	 een	 sterker	Voordaan	 dat	 geconcentreerd	 speelde	 en	 via	
een	velddoelpunt	van	Caroline	Jansen	op	4-2	kwam.	De	van	een	blessure	
herstellende	Annique	Slagter	en	de	jeugdige	Booike	Mensink	speelden	een	
prima	partij.	Ring	Pass	drong	nog	aan	voor	een	slotoffensief	de	laatste	10	
minuten.	Caroline	Jansen	maakte	aan	alle	onzekerheid	een	einde	door	de	
eindstand	op	het	bord	 te	zetten:	5-2.	Voordaan	heeft	door	dit	 resultaat	de	
laatste	 plaats	 overgedragen	 aan	 Ring	 Pass.	Aanstaande	 zondag	 wacht	 de	
uitwedstrijd	 tegen	Alecto	uit	Leiden.	De	komende	weken	dient	Voordaan	
meer	punten	te	halen	om	zich	verder	veilig	te	spelen.
De	Heren	van	Voordaan	verstevigden	door	een	zeer	ruime	1-6	overwinning	
op	Push	uit	Breda	de	eerste	plaats.	Voor	rust	was	het	twee	maal		Hans	Claas-
sen	uit	de	corner	en	na	rust	was	het	twee	keer	Philip	Meulenbroek	die	de	
score	snel	naar	1-4	tilden.	Uit	een	prachtige	actie	van	Floris	Delmeé	werd	
een	strafbal	toegekend	welke	door	Adriaan	Stolk	beheerst	werd	benut.	Het	
slotakkoord	was	voor	Rutger	Marres	die	de	1-6	eindstand	bepaalde.	Voor-
daan	staat	nu	4	punten	los	op	nummer	twee	Rood	Wit	in	de	promotiepoule.	
Volgende	week	wacht	thuis	nummer	drie	Almere.

Charlotte Loozen passeert de Delftse keepster waarna de beslissende 5-2 
wordt gemaakt.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Na	jaren	van	praten,	plannen	en	bou-
wen	was	het	dan	eindelijk	zover.	De	
eerste	 gasten	 werden	 ontvangen	 in	
het	gloednieuwe	wijkrestaurant	naast	
woon-	 en	 zorgcentrum	 Weltevreden	
aan	de	Prof.	Dr.	P.J.W.	Debeyeweg	1	
in	De	Bilt.	 In	 de	modern	 ingerichte	
serre	zitten	om	stipt	17.00	uur	al	vier	
oudere	bewoners	van	de	aanleunwo-
ningen	te	wachten.	Vriendelijk	komt	
een	jonge	ober	ze	helpen.	Aan	de	an-
dere	tafels	schuiven	inmiddels	buurt-
bewoners	en	andere	belangstellenden	
aan.

Dit	 is	 precies	 zoals	 Harm	 Hoekstra	
het	voor	ogen	had.	De	directeur	van	
stichting	De	Bilthuysen	kijkt	vol	ge-
noegen	 om	 zich	 heen.	 ‘We	 wilden	
een	 smakelijke	 ontmoetingsplaats	
voor	jong	en	oud	creëren.	Iets	waar-
bij	 de	 oudere	 bewoners	 eenvoudig	
uit	 hun	 isolement	 kunnen	 komen	
en	 contact	 krijgen	met	 de	 buurt.’	 In	
2008	werden	de	eerste	tekeningen	al	
gemaakt	voor	het	huidige	restaurant.	
‘Dat	het	nu	werkelijkheid	 is	 gewor-
den,	is	prachtig’,	glundert	Hoekstra.

Keuken
Inmiddels	 zijn	 er	 zo’n	 24	 mensen	
aan	het	dineren	in	het	restaurant.	Een	
prima	 oogst	 voor	 een	 eerste	 maan-
dagavond.	 De	 jonge	 obers	 en	 koks	
zijn	 er	 maar	 druk	 mee.	Voor	 hen	 is	
het	een	speciale	avond.	Voor	enkelen	
zelfs	de	eerste	echte	praktijkervaring.	
Het	 is	niet	 te	merken,	maar	het	zijn	
nog	studenten.	Het	Horeca	&	Travel	
college	van	het	ROC	Midden	Neder-
land	verzorgt	namelijk	het	personeel	
in	wijkrestaurant	Bij	de	Tijd.	‘Het	is	
een	 maatschappelijk	 betrokken	 ge-
heel	 en	 het	 ROC	 past	 daar	 perfect	
bij’,	 zegt	Harm	Hoekstra.	Ongeveer	
zeven	 leerlingen	 runnen	 dagelijks	
het	restaurant	onder	begeleiding	van	
twee	 leermeesters	of	docenten.	 ‘Het	
is	de	ideale	grenservaring	voor	onze	
leerlingen’,	vertelt	Rene	van	Buiten,	
afdelingsmanager	 van	 het	 Horeca	
&	 Travel	 college.	 ‘Normaal	 hadden	
leerlingen	 alleen	 binnenschoolse	 er-
varing	en	werden	ze	tijdens	een	stage	
de	 echte	wereld	 in	 geslingerd.	Vaak	
waren	ze	daar	dan	nog	niet	helemaal	
klaar	 voor.	Dit	 is	 een	 ideale	 tussen-

stap.	Het	is	een	werk-leerbedrijf	met	
schoolse	 begeleiding,	 maar	 levens-
echte	klanten.’

Flexibel
Aansluitend	 op	 het	 populaire	 idee	
van	 Het	 Nieuwe	 Werken	 heeft	 Van	
Buiten	 ook	 een	 lexibelere	 onder-
wijsvorm	geïntroduceerd.	Zo	kunnen	
leerlingen	 tijdens	 schoolvakanties	
eerder	gemiste	uren	of	niet	gehaalde	
vakken	 of	 stages	 compenseren	 door	
in	 het	 restaurant	 te	 werken.	 ‘Het	 is	
een	 ideale	 combinatie.	 Tijdens	 de	
vakanties	moet	het	restaurant	natuur-
lijk	ook	open	zijn	en	dit	is	een	mooie	
manier	 om	 leerlingen	 te	 stimuleren.	
Zo	kunnen	ze	ook	eerder	hun	diplo-
ma	halen.	En	het	werkt.	De	zomer	is	
bijvoorbeeld	nu	al	vol	gepland’,	weet	
hij.	‘Het	wijkrestaurant	biedt	ons	dus	
ook	 allerlei	 nieuwe	 mogelijkheden	
en	dat	is	vet	cool,	om	het	maar	even	
hip	te	zeggen.’

Eten
Onze	leerling-ober	komt	inmiddels	al	
aan	 met	 het	 toetje.	 ‘Nee,	 dat	 is	 een	

belediging	 in	 de	 horeca.	 Het	 is	 een	
dessert’,	 verbetert	 hij	 de	 journalist.	
Ook	de	jonge	ober,	die	al	wel	enige	
praktijkervaring	 heeft,	 geniet	 van	
de	eerste	avond.	 ‘Het	enige	verschil	
is	 dat	 je	wat	 harder	moet	 praten	 bij	
de	oudere	bezoekers’,	merkt	hij.	Het	
dessert	 smaakt	 de	 trotse	 oprichters	
inmiddels	goed.	Na	een	uitgebreid	a-
la-carte	menu	met	vier	gangen	kan	er	
maar	 een	 conclusie	 getrokken	 wor-
den:	 ‘Heerlijk’,	 zegt	 Rene	 van	 Bui-
ten,	die	in	menig	horecagelegenheid	

heeft	 gewerkt.	 ‘De	 prijs-kwaliteit-
verhouding	 is	 erg	goed’,	 vult	Harm	
Hoekstra	aan.	Een	kijkje	op	de	me-
nukaart	 leert	dat	er	voor	15,95	euro	
al	 een	 driegangenmenu	 genuttigd	
kan	 worden	 en	 de	 dagschotel	 kost	
slechts	7,95	euro.	

Het	 eten	 en	 de	 bediening	 deed	 op	
deze	 eerste	 avond	 zeker	 niet	 onder	
voor	 een	 gemiddeld	 restaurant,	 dus	
ook	namens	De	Vierklank,	een	echte	
aanrader.

Heerlijk eten in wijkrestaurant
Voorproeven met bedenkers Bij de Tijd

door Raphael Klees

Maandagavond 5 maart was wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt voor het eerst open voor bezoekers. 
De Vierklank schoof aan bij de ‘founding fathers’ van de culinaire ontmoetingsplaats, Harm Hoekstra 

en Rene van Buiten en prikte gezellig een vorkje mee.

Mede-oprichters Harm Hoekstra en Rene van Buiten worden bediend door 
een leerling van het ROC op de eerste avond in wijkrestaurant Bij de Tijd in 
De Bilt.

Connie	 van	 Winssen	 was	 als	 zesde	
uit	 64	 inzenders	 door	 een	 jury	 on-
der	 voorzitterschap	 van	 Alexander	
Pechtold	geselecteerd	om	aan	dit	pro-
ject	van	Nuon	 in	 samenwerking	met	
Bubble	 Projects	 (een	 internationaal	
kunstplatform	 dat	 exposities	 en	 uit-
dagende	projecten	organiseert	op	bij-
zondere	plekken)	mee	te	doen.	

Opening
Dinsdag	 6	 maart	 werd	 de	 eerste	 ex-
positie	met	onder	meer	het	doek	van	
Connie	 in	 Almere	 geopend.	 Op	 dit	
moment	 exposeren	6	kunstenaars	op	
windmolens.	 3	 in	 Friesland	 en	 3	 in	
Almere.	Met	een	interval	van	2	maan-
den	wordt	er	3	keer	gewisseld.	In	to-
taal	doen	24	kunstenaars	mee.	Connie	
heeft	 30	 uur	 aan	 het	 doek	 gewerkt.	
Het	 opgelegde	 thema	 was	 ‘samen-
werking’.	Zij	 bedacht	 een	 half	 afge-
maakte	legpuzzel	van	572	stukjes	van	
een	 ongerept	 Nederlands	 landschap,	
die	door	verschillende	mensen	wordt	
afgemaakt.	 Blank	 en	 zwart,	 man	 en	

vrouw,	 jong	en	oud.	Het	 idee	erach-
ter	 is	 dat	we	 samen	werken	 aan	 een	
schoon	Nederland	met	veel	geduld	en	
in	goede	harmonie.

Op	 haar	 website	 www.connievan-
winssen.com	 heeft	 zij	 een	 verslag	
staan	 met	 foto’s	 van	 het	 hele	 maak-
proces.	

Connie van Winssen maakt  
Kunst op Windmolens

De Westbroekse kunstenares Connie van Winssen heeft in februari jl. een doek  
gemaakt van 10,5 x 2,2 meter, dat afgelopen week werd bevestigd op een  

windmolen in windmolenpark Jaap Rodenburg in Almere. 

Connie van Winssen bij haar kunstwerk. (foto Richard Mouw)

Bomen Grothelaan ingepakt

In verband met rioolwerkzaamheden zijn de bomen aan de Grothelaan 
in Groenekan voorzien van een bescherming. De informatievoorziening  
richting bewoners blijkt wat gebrekkig te zijn. Op de gemeentelijke website  
lezen wij: ‘Grothelaan, Eiklaan en de Vijverlaan: rioolrenovatiewerk-
zaamheden. Start vanaf 12 maart. 
Deze werkzaamheden zullen naar 
verwachting duren tot 6 juli 2012’. 
De notulen van de vergadering 
van de Dorpsraad Groenekan 
vermelden hierover: ‘Grothelaan, 
werkzaamheden starten eind eerste 
kwartaal van 2012. Hier komt nog 
informatie over in een huis aan huis 
brief. [HvdB]

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
14-3

Oosterse runderreepjes
of

Lasagna van Schotse zalm

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-3
Vrij.
16-3
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

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woensdag 7 maart  
nieuwe "a la carte" kaart


