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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

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

Tentoonstelling over 900 jaar De Bilt 
door Henk van de Bunt

Op dezelfde dag dat het jubileumjaar van De Bilt oficieel ingeluid wordt start ook de tentoonstelling 
‘900 jaar De Bilt in beeld’. De tentoonstelling is een verbindend product van de samenwerkende 

Historische Kring D’Oude School (De Bilt) en de Historische Vereniging Maartensdijk 

Op 14 maart a.s. wordt deze expo-

sitie in het Gemeentehuis Jagtlust 

geopend en is gedurende een zes-

tal weken tijdens de openingstijden 

van het gemeentehuis te bezichtigen 

tot en met 23 april. De inrichting is 

door de projectcommissie van De 

Historische Kring D’Oude School 

samen met leden van de Maartens-

dijkse zusterorganisatie verzorgd. 

Uitgangspunt vormt de publicatie 

van Joost van der Spek ‘Van Oost-

broek tot Westbroek’ (2007). In de 

tentoonstelling is een aantal onder-

werpen, zoals land en water, bur-

gers en bestuurders en eenheid en 

verscheidenheid binnen een aan-

trekkelijke verhaallijn onderge-

bracht. Andere thema’s zijn kerken 

en kloosters, heren en knechten en 

verkeer en vervoer. Vanaf 27 april 

gaat de tentoonstelling op reis (eerst 

naar Westbroek) en zal 21 september 

in De Bilt voor de zesde (en laatste) 

keer worden opgebouwd. 

Zevental

‘Het Stichtingsbestuur van 900 Jaar 

De Bilt benaderde de beide Histori-

sche Verenigingen met het verzoek 

een tentoonstelling op te zetten over 

de geschiedenis van alle zes de ker-

nen’, zo vertellen Liesbeth du Mee 

en Rudi Tiessen van de Maartens-

dijkse Historische Vereniging en 

Marcel Jansen van de Biltse Kring. 

Er werd een projectgroep gevormd 

waarin ook Baldine van den Bosch, 

Koos Coenen, Ellen Drees en Hans 

de Groot participeerden. De ken-

nis van archieven van Ellen Drees 

en Liesbeth du Mee werd ten volle 

benut bij het verzamelen vanaf juli 

2012 van alles wat - passend binnen 

de thema’s - in aanmerking kon ko-

men. Liesbeth du Mee: ‘Vanaf het 

beginjaar ben ik de archieven van 

vijf kernen (Achttienhoven, Groene-

kan, Hollandsche Rading, Maartens-

dijk en Westbroek) en Ellen Drees 

van Bilthoven en De Bilt gaan (uit-)

zoeken. Dan kwamen we weer bij el-

kaar en bepaalden we van wat wel en 

wat niet en zo werkten wij die 900 

jaar door’. Ook werd alles wat al be-

schreven was verzameld en bekeken; 

artikelen uit tijdschriften van de bei-

de verenigingen, het tijdschrift Oud 

Utrecht en zoveel als mogelijk ook 

uit andere archieven, zoals het Regi-

onaal Historisch Centrum (Breuke-

len) en het Utrechts Archief. 

Afbeeldingen

Het was heel erg zoeken naar mate-

riaal uit de begintijd. Het schaarse 

gevondene werd dan ook meestal 

gekoesterd. Naarmate de eeuwen 

vorderden kwam er ook steeds meer 

(foto-)materiaal beschikbaar. De 

werkgroep werd ook geconfronteerd 

met de steeds maar hoger wordende 

legeskosten, die archieven en kran-

ten in deze tijd vragen. ‘Men vraagt 

soms voor een digitale archieffoto 

70 euro (copyrights) en dan komen 

daar nog de afdrukkosten bij. Bij an-

deren konden wij veel zonder kosten 

meenemen’. Eén dezer dagen gaan 

alle inmiddels digitaal gemaakte af-

beeldingen naar een fotograaf c.q. 

drukker om afgedrukt te worden. 

Op Jagtlust zal in de hal van het ad-

ministratiekantoor een praam (oud 

scheepstype) worden nagebouwd, 

waarop de beginjaren zullen worden 

‘verbeeld’. Bij de balie zal op een 

paal worden verwezen naar de pane-

len, die zullen verrijzen in de Mathil-

dezaal (grote vergaderzaal) en in de 

Traverse (sluis van het administratie-

kantoor naar het ‘oude’ Jagtlust).

Reizend

De eerste zes weken zal de volle-

dige tentoonstelling in het Biltho-

vense gemeentehuis te zien zijn. Een 

gedeelte van deze tentoonstelling 

zal na Jagtlust op reis gaan door de 

andere kernen. Die reis begint op 

27 april in het Dorpshuis van West-

broek, waarna op 11 mei Dijckstate 

in Maartensdijk wordt aangedaan. In 

De Groene Daan in Groenekan kan 

men vervolgens vanaf 25 mei te-

recht. Na de zomervakantie wordt de 

tentoonstellingsdraad op 7 septem-

ber a.s. weer in Hollandsche Rading 

opgepikt, waarna de afsluitende pre-

sentatie op 21 september in restau-

rant Bij de Tijd (Weltevreden) in De 

Bilt zal worden opgesteld. 

De reizende tentoonstelling zal in 

iedere kern veertien dagen te aan-

schouwen zijn. Voor een aantal lo-

caties zoeken de beide historische 

verenigingen nog vrijwilligers, 

die gedurende een dagdeel of en-

kele uren aanwezig willen zijn als 

gastvrouw/-heer. 

Belangstellenden kunnen zich hier-

voor aanmelden bij Baldine van 

den Bosch (baldinevandenbosch@

gmail.com, tel. 0346 212685) of  

Liesbeth du Mee ( elisabethdu-

mee7@gmail.com, tel. 0346 214117) 

V.l.n.r. Marcel Jansen, Liesbeth du Mee (met tentoonstellingsposter) en 

Rudi Tiessen.

In alle kernen een koningslinde
De VVD – afd. De Bilt wil in alle kernen van De Bilt een koningslinde plaatsen.  

Ze heeft het college verzocht om te onderzoeken of dit mogelijk is.

Al generaties lang is het een traditie 

om bij een nieuwe vorst een Koning-

slinde te plaatsen. Vaak met een mooi 

sierhek erom heen. In veel gemeenten 

herinneren monumentale Koningslin-

des aan het koningschap van Wilhel-

mina, Juliana en Beatrix. De fractie 

van de VVD zou het daarbij zeer op 

prijs stellen indien het college de in-

woners van de kernen daarbij zou be-

trekken, om zo de bepaling van een 

centrale plek voor de te plaatsen Ko-

ningslinde in iedere kern te bepalen. 

Het plaatsen van de bomen zou vol-

gens de partij ‘het mooie volksfeest 

voor jong en oud’ dat op 30 april aan-

staande verwacht mag worden nog 

meer luister kunnen geven. [HvdB]

Een koningslinde in volle glorie.

Zie pag. 11



 De Vierklank 2 20 februari 2013

‘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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

24/2 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

24/2 •   9.00 en 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

24/2 • 10.30u -  
Bezinningssamenkomst 5, Lina Issa

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

24/2 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

24/2 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

124/2 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok
24/2 • 17.00u - Ds. J.J. Poutsma

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/2 • 10.00u - Ds. C. van Andel
24/2 • 19.00u - Ds. G.J. Codée 

Pr. Gem. Immanuelkerk

24/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
24/2 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

24/2 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

R.K. St. Michaelkerk

24/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

24/2 • 10.00u - Dhr. Frank Pot

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/2 • 10.30u - Dhr. G.J. de Pender

PKN - Herv. Kerk

24/2 • 10.00u - Ds. A.H. Veldhuizen
24/2 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

24/2 • 10.30u - Dhr. C.M. Klok
24/2 • 18.00u - Ds. H. van de Ziel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

24/2 • 11.00u - Ds. Tom de Haan

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

24/2 • 10.00u - Ds. W.H. Th. Moehn
24/2 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

24/2 • 9.30u - Ds. Tom de Haan

St. Maartenskerk

23/2 • 19.00u - Eucharistieviering
24/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

24/2 • 10.00u - Ds. W.S. Duvekot
24/2 • 18.30u - Ds. P. van Dijk

PKN - Herv. Kerk

24/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
24/2 • 18.30u - Ds. B. den Butter
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Om de feestvreugde op te doen laaien

gaan ze onze dorpen met vlaggen verfraaien

dat past ook excellent

bij een evenement

maar dan moet het natuurlijk wel waaien

Guus Geebel Limerick

Geboren

1 februari 2013

Arjan

Zoon van Arie &  
Anneke Griffioen-Netjes

Jol 3
Nieuw Loosdrecht

Oud papier 
Westbroek

Op zaterdag 23 februari zamelen 

leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 23 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-

noegen oud papier in Hollandsche 

Rading ingezameld. De wagen ver-

trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-

je’. U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Soefi bijeenkomst

 

Zondag 24 februari a.s. verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 

in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aanvang 
11.00 uur. Het thema is ‘stilte in 
het dagelijks leven’.

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 

geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron 

van spirituele groei.

(www.soefi.nl) 

Taizéviering

Zondagavond 24 februari om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49  een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 

leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse klooster 
in Taizé, waar elk jaar veel jonge-

ren komen. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-

genheid om  stil te zijn.

Chinees denken  

in De Woudkapel

Op dinsdag 26 februari van 20.00 

uur tot 22.00 uur houdt Rob Tans 

in De Woudkapel een lezing over 

Chinese filosofie. Verschillende 
stromingen binnen het Chinese 
denken komen aan bod, zoals de 

mystieke dimensie van het tao-

isme, naast het confucianisme de 

belangrijkste stroming in China. 
Voor meer informatie: suus.wen-

tink@planet.nl of 030 2290859. 
De Woudkapel bevindt zich op de 

hoek van de Sweelincklaan en de 
Beethovenlaan in Bilthoven.

Open dag d’Amandelboom 

Wonen met zorg in een ver-

trouwde leefsfeer. Dat is waar 

Accolade Zorggroep voor staat. 
Met locaties in o.a. Bilthoven 

(d’Amandelboom) en Bosch en 
Duin (De Wijngaard en De Kuip). 

Op zaterdag 16 maart houden de 

locaties van Accolade open dag. 

Informatie- en voorjaarsmarkten 
zorgen voor een gezellige bedrij-

vigheid. En voor wie een hand 
uit de mouw wil steken: op de 

website van NL DOET vindt men 
allerlei klussen op deze locaties 

waarvoor men zich kan aanmel-

den. Voor verdere info: info@

accoladezorggroep.nl / www.

accoladezorggroep.nl 

ZOA zoekt collectanten

Van 25 tot en met 30 maart gaat 

de ZOA-collecteweek weer van 
start. Met de opbrengst van deze 

collecte, kan ZOA slachtoffers 
van rampen en conflicten helpen 

en hen zo hoop op een nieuwe 

toekomst bieden!

ZOA werkt in veertien landen op 
drie continenten. Ze biedt in deze 
landen hulp aan mensen die zijn 

getroffen door een natuurramp of 

gewapend conflict, zoals de aard-

beving in Haïti of de burgeroor-

log in Sri Lanka. Voor meer infor-
matie: http://www.zoa.nl/collecte 

of bel Jan Westeneng Bilthoven, 
tel. 030 2286381 of e-mail wes-

teneng@solcon.nl

Kerk in praktijk

Een klein halfjaar geleden is 
K.I.P. in Westbroek en omge-

ving gestart. Vrijwilligers bieden 

iedereen die onverwachts in de 

problemen zit gratis hulp. Zij wil-
len een ‘tijdelijke’ brug zijn totdat 
er vaste hulp / oplossing is gevon-

den. Of misschien bent u wel een 

mantelzorger die graag eens even 

weg zou willen gaan of plotseling 

ziek is geworden. 

Ook dan kan K.I.P. hulp bieden. 
K.I.P. zet zich in voor alle men-

sen in Westbroek en omgeving en 

is dag en nacht bereikbaar onder 

kerkinpraktijk@gmail.com of 06 

15383181.

Expositie gemeentehuis verlengd

Nog tot en met 7 maart a.s. is de 
expositie in de ArtTraverse van het 
gemeentehuis te bezichtigen. 

In de eerste plaats zijn er monop-

rints van Fie de Ferrante, daarnaast 
collages en gemengde techniek van 

Hans Fransen en tenslotte prach-

tige keramische beelden van Ingrid 
Verheul.

Hulp bij belastingaangifte

WVT biedt belastinghulp in de 

vorm van deskundige medewer-

kers die uw belastingaangifte 

kunnen verzorgen. De kosten 

hiervoor bedragen € 5,- (leden) en 

€ 10,- (niet-leden) per aangifte. 

U kunt telefonisch een afspraak 

maken.Voor meer informatie kan 

contact opgenomen worden met 

030 2284973 of www.vvsowvt.nl

Carnaval in De Bremhorst
Het carnavalsfeest is ook bij Woon- zorgcentrum De Bremhorst niet onop-

gemerkt voorbij gegaan. Dinsdag 12 februari kregen de bewoners bezoek 

van Carnavalsvereniging ‘De Weergodden’ uit De Bilt. 
Dankzij hen en enkele vrijwilligers is het een middag uit duizenden ge-

worden. Feestelijke muziek, slingers en ballonnen. Een spetterend optreden 
van de prinsen, verklede mensen en de dansmariekes. Hapjes, drankjes en 

natuurlijk de polonaise kwamen allemaal voorbij. De bewoners vonden het 

erg jammer dat het optreden maar een uurtje duurde.  (Joke Ruiter)

De weergodden zorgden voor een vrolijk uurtje in De Bremhorst.
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WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandeling

advertentie

Preventieteam VHR wel gestopt  
maar niet ter ziele

door Guus Geebel

Ongeveer tegelijkertijd dat het preventieteam Veilig Hollandsche Rading (VHR) besloot te stoppen, 

ging op initiatief van Danny Meiners het Preventieteam Maartensdijk van start. Meiners won 

daarmee de prijsvraag die ter gelegenheid van de Week tegen de woninginbraak werd uitgeschreven. 

Rob Adriaansen was drie jaar gele-

den de initiatiefnemer van VHR. Hij 

woont sinds 2005 in Hollandsche 

Rading, maar al veel langer in de 

gemeente De Bilt. Over het stoppen 

van VHR zegt hij: ‘We vergaderen 

dan wel niet meer, maar het alert 

zijn op ongewenste en onveilige si-

tuaties is hier inmiddels gemeengoed 

geworden en dat vind ik het mooiste 

resultaat. Als er iets aan de hand is 

wordt er nog steeds een melding ge-

daan. Het initiatief om met VHR te 

beginnen ontstond toen ik hoorde van 

een inbraak bij iemand in het dorp. 

Hij had na een melding via 112 drie 

kwartier moeten wachten voordat de 

politie arriveerde, terwijl daar tien 

minuten voor staat. Inbrekers wa-

ren beneden in zijn huis bezig en hij 

verbleef met vrouw en kinderen op 

de eerste verdieping. Ik heb met de 

gedupeerde een gesprek gehad en we 

besloten samen met een groep be-

zorgde bewoners VHR te starten. We 

kwamen tot de conclusie dat er op het 

gebied van veiligheid nog veel te ver-

beteren viel in Hollandsche Rading.’

Afbouwen

De burgemeester is in de gemeente 

verantwoordelijk voor de openbare 

orde en veiligheid.  ‘Hij reageerde 

aanvankelijk sceptisch op ons initia-

tief maar na gesprekken met hem en 

de politie werd overeengekomen om 

gezamenlijk zaken structureel goed 

neer te zetten. De burgemeester heeft 

het probleem met de aanrijtijd van 

de politie bij 112 meldingen direct 

voortvarend opgepakt. Hollandsche 

Rading werd ook bij andere politie-

posten opgenomen en als er nu een 

melding is, komt de politie binnen 

tien minuten. De scepsis veranderde 

al gauw in een constructieve samen-

werking tussen gemeente, politie en 

VHR en toen ik in 2011 aangaf te 

willen stoppen stelde de burgemees-

ter voor om nog een tijdje door te 

gaan. Maar ik vind dat je zo’n initi-

atief ook weer af moet bouwen, als 

je concludeert dat bepaalde doelen 

bereikt zijn.’ 

Kernpunten

De principiële hoofddoelstelling van 

VHR was het op de agenda krijgen 

bij bevoegde instanties van de vijf 

kernpunten die door de initiatiefne-

mers van VHR werden opgesteld. 

Dat was de beveiliging van het sta-

tion en het omliggende gebied, de 

inzet van noodhulp en politiedien-

sten, en veiligheidsaspecten in de 

kern  Hollandsche Rading, de Tolak-

kerweg en de kruising Tolakkerweg-

Vuurse Dreef. ‘De inzet van nood-

hulp en politiediensten is inmiddels, 

mede dank zij ons initiatief, opgelost. 

De hoofddoelstelling van het ini-

tiatief was om de meest in het oog 

springende veiligheidseuvels in onze 

kern voor het voetlicht te brengen 

bij de verantwoordelijke overheden. 

We kwamen in gesprek met de bur-

gemeester, de wijkcontactambtenaar, 

politie, de provincies Utrecht en 

Noord-Holland, en Goois Natuurre-

servaat. Onze punten werden op hun 

agenda’s geplaatst.’ Rob Adriaansen 

constateert dat er nog wel wat verbe-

terd kan worden aan de onderlinge 

samenwerking en communicatie tus-

sen de verschillende instanties.

Resultaten

Adriaansen vertelt dat de afgelopen 

periode acht burger-aanhoudingen 

zijn verricht waarbij burgers uit de 

kern Hollandsche Rading aan aan-

houding hebben bijgedragen. Hij 

vertelt dat hij kort geleden door een 

vrouw werd gebeld die vertelde dat 

er een aantal onbekende jongens 

rondhing in de doodlopende straat 

waar zij woont. ‘Ik heb iemand die 

daar vlakbij woont gebeld en die is er 

met zijn hond samen met nog iemand 

heengegaan. Ze troffen niemand aan, 

maar dan weet je in ieder geval dat 

er op dat moment niets meer aan de 

hand is. Ook werd overlast veroor-

zaakt door drugsdealers gestopt door 

ze hinderlijk te volgen.’

Inbrekers

Vorig jaar waren een paar jongens 

van plan te gaan inbreken en iemand 

van de Vuursche Dreef had het in de 

gaten. Hij belde mij en samen zijn we 

er met de auto heengegaan. We signa-

leerden de jongens die ons ook in de 

gaten kregen. Ze renden een tuin in, 

dus was voor ons duidelijk dat ze iets 

van plan waren. We hebben de poli-

tie gebeld, die er binnen tien minuten 

was. Ik had met mijn auto de auto van 

de inbrekers geblokkeerd zodat ze 

niet weg konden rijden. Er kwam een 

hondenbrigade en binnen een half 

uur waren ze gevonden, opgepakt 

en meegenomen.’ In 2012 wist Adri-

aansen er voor te zorgen dat ietsen-

dieven die bij de Bosbergschool een 

iets hadden gestolen konden worden 
aangehouden.

Verkeersveiligheid

Rob Adriaansen maakt zich sterk 

voor veiligheid in de breedste zin van 

het woord. Niet alleen bestrijding 

van criminaliteit, maar ook verkeers-

veiligheid. Hij maakt zich grote zor-

gen over de toekomstige situatie voor 

ietsers op de kruising Tolakkerweg-
Vuursche Dreef. ‘Alle ietsers moeten 
daar voortaan oversteken. Ik heb vier 

weken geleden een e-mail gestuurd 

naar de burgemeester, de wijkcon-

tactambtenaar,  Dorpsoverleg, een 

aantal VHR-mensen en gedeputeerde 

Remco Van Lunteren, met de bood-

schap dat daar een keer een ongeluk 

gaat gebeuren. Vorige week was het 

helaas zover. Een meisje op de iets 
werd bij het oversteken aangereden 

en liep een hersenschudding op. In 

de nieuwe situatie, met een groeiend 

aantal passerende auto’s vanwege 

sluipverkeer en ontsluiting van Ter 

Sype, zal de kans op nog meer on-

gelukken alleen maar groter worden 

’ Adriaansen is sinds januari als be-

stuurslid actief in het district West 

van Veilig Verkeer Nederland. 

Op de website www.hollandschera-

ding.com komt binnenkort een pa-

gina die zich richt op veiligheid en 

preventie.

Rob Adriaansen vindt het mooiste resultaat van drie jaar VHR dat bewoners 

nu meer dan vroeger alert zijn op ongewenste en onveilige situaties.  

Maartensdijker tevreden maar mist voorzieningen

Bestuurlijke schaalvergroting knelt in kleine kernen

De inwoners van Maartensdijk zijn over het algemeen zeer tevreden over hun dorp, maar missen 

wel een aantal voorzieningen. Dat kregen leden van de PvdA afdeling gemeente De Bilt donderdag 

7 februari te horen bij hun bezoek aan de ‘Koninginnebuurt’ in Maartensdijk. De groep van PvdA 

leden, waaronder ook inwoners van Maartensdijk zelf, voerden aan de deur en soms ook in de 

huiskamer zeker 80 gesprekken. 

De Koninginnebuurt in Maartensdijk 

is geen aparte wijk. Men voelt zich 

elkaars dorpsgenoot, dus Maartens-

dijker. De Maartensdijkers zijn over 

het algemeen zeer tevreden over hun 

dorp, men kent elkaar, er is een on-

gekend bruisend verenigingsleven en 

er zijn veel burgerinitiatieven om te 

komen tot een meer leefbaar en een 

leuker Maartensdijk. Krischan Hage-

doorn, organisator van de wijkbezoe-

ken: ‘Onze conclusie is dat de Maar-

tensdijker over het algemeen tevreden 

is met zijn dorp. Wel verwacht men 

een actieve rol van de gemeente en 

de politiek om noodzakelijke voor-

zieningen op het gebied van de veilig-

heid, infrastructuur en communicatie 

te kunnen realiseren. Kennelijk knelt 

gemeentelijke schaalvergroting juist 

in kleinere kernen. Wat opvalt, is dat 

men in Maartensdijk ook graag zelf de 

handen uit de mouwen steekt om aan 

gemeenschappelijke voorzieningen bij 

te dragen’. 

Wijkbezoeken

De PvdA bezoekt elke twee maanden 

een wijk van de gemeente De Bilt om 

daar van de bewoners zelf te horen wat 

er goed gaat in die wijk, wat er ver-

beterd kan worden en wat de lokale 

politiek hieraan zou kunnen doen. De 

uitkomsten worden doorgegeven aan 

de GroenLinks/PvdA gemeenteraads-

fractie. De PvdA wil ook buiten ver-

kiezingstijd midden in de samenleving 

staan. In april a.s. bezoekt de PvdA de 

Kometenbuurt in Bilthoven. 

Verbeterpunten 

Als verbeterpunten noemden de Maar-

tensdijkers vooral zaken op het ge-

bied van voorzieningen, veiligheid, 

de kwaliteit van de infrastructuur en 

de communicatie vanuit de gemeente. 

Het verdwijnen van het servicepunt, 

de bibliotheek, een vaste grof-vuil-op-

haal-dag, de gemeentewerf, een bank, 

een postkantoor is een hard gelag voor 

de Maartensdijker. Veelal wordt het 

verdwijnen van deze voorzieningen in 

verband gebracht met de gemeentelij-

ke fusie in 2001. Het in stand houden 

van een aantal voorzieningen hoeft in 

de ogen van veel bewoners niet veel 

geld te kosten, burgerinitiatief en –ac-

tie is in deze hechte gemeenschap ze-

ker een optie.

Aanrijtijd

De inwoners van Maartensdijk blijken 

zeer gedetailleerde suggesties voor 

verbetering van de bestaande situatie 

te hebben. Opvallend was dat velen de 

verkeerveiligheid als een van de eerste 

onderwerpen noemden. Maartensdijk 

is een 30km-dorp. Veel van de eigen 

inwoners blijken zich hier niet aan te 

houden en passanten hebben het vaak 

niet in de gaten. Er wordt helaas zowel 

te hard gereden op de Dorpsweg, als in 

de woonwijken. Andere onderwerpen 

die werden genoemd zijn onder andere 

de aanrijdtijd van de ambulance, de 

oversteek naar de scholen, de straat-

verlichting en bestrating zelf, de door-

stroming van de ontsluitingsroutes, de 

regenwaterafvoer en de communicatie 

vanuit de gemeente. Meer dan eens 

kwam de suggestie op tafel om be-

langrijke gemeentelijke berichten ook 

in De Vierklank te laten plaatsen. 

Ondersneeuwen

In de gesprekken van het PvdA-team 

met de inwoners van Maartensdijk 

kwam de verhouding tussen de lokale 

situatie en de landelijke politiek regel-

matig ter sprake. Het begrip voor het 

algemene landelijke belang is groot, 

maar tegelijkertijd dringt men er op 

aan om de lokale behoeften van de be-

volking niet onder te laten sneeuwen 

door de nieuwe taken die door de lan-

delijke overheid aan de gemeente zijn 

overgedragen.

(Geert Slot)

Lokaal PvdA-team (op bezoek in Maartensdijk) vertrekt vanuit Dijckstate op wijkbezoek naar de koninginnebuurt. 

(Foto: PvdA De Bilt.)



 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 februari
t/m woensdag 27 februari

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

Magere 
runderlappen

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

Runderschnitzels
naturel of gemarineerd

500
gram 5.50

100
gram 1.49

VOORDEEL HELE WEEK

Ei-baconsalade

Sellerysalade

Filet Americain

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Nieuw!

STOMPETOREN 
LIGHT EXTRA 
BELEGEN

500
gram

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Duitse biefstuk

Hamburgers

Gehaktspeciaaltjes

Serranoham

Boerenham

Fricandeau

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 5.49

100
gram 1.80

6.98 6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

100
gram 1.25500

gram 5.50

250
gram 1.50

Alléén DONDERDAG

Grote bak, vers gesneden

Meloenmix
Dubbele bak

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Extra zoet

Perssinaasappels
2 kilo

•  Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS MET GEBAKKEN AARDAPPELS

     ___________________ 100 GRAM 0,99

•  Kip-kerrie
MET GROENTERIJST ________ 100 GRAM 0,99

•  Mihoen met kip
  ___________________ PER PORTIE 4,95

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Mooie

Witlof
Héél kilo

0,99 1,99

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

Gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Alle rauwkost salades 
nu 2e bakje gratis!!

Spaghetti met scampi’s 
_________________________ 100 GRAM  1,25

MAANDAG 25 FEBRUARI, DINSDAG 26 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 27 FEBRUARI

1,49

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

sap..sap..sap

vers geperst

Pluksla _________ 150 GRAM  0,99

Alle salade bowls
Diverse soorten ___  NU 3,95

Jus d’orange
Liter� es ____________   3,95
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Samen Eten Hollandsche Rading
door Marijke Drieenhuizen

Al twintig jaar lang wordt elke eerste donderdag van de maand rond het middaguur samen 

gegeten door een groep (oud) inwoners van Hollandsche Rading. Deze maand werd dat met een 

feestelijk menu gevierd met nog steeds de twee oprichters: Gerda Veenstra en Sjutke Noteboom 

en de al snel aangesloten Maria IJsbrandij en Astrid Luisman. Nadien hebben ook Jannie Siebesma 

en Mieke Wiersma zich hierbij aangesloten zodat er een vaste groep enthousiaste kooksters 

zijn die het lukt om steeds een ander smakelijk gerecht aan te bieden.

Twintig jaar geleden ging de toen nog 

Samen op Weg gemeente Maartensdijk-

Hollandsche Rading zich ook richten 

op sociale activiteiten voor, in dit geval, 

alle geïnteresseerde inwoners van Hol-

landsche Rading. Op de eerste Samen 

Eten bijeenkomst kwamen acht inwo-

ners waaronder Martje Haverhoek. Nog 

steeds is zij één van de frequent aan-

wezige bezoeksters. De groep bestaat 

tegenwoordig uit dertig senioren. Veel 

komen er uit Hollansche Rading zelf, 

anderen zijn inmiddels verhuisd naar 

bijvoorbeeld verzorgingshuizen in de 

buurt: zij komen met een taxi.

Pionieren

‘Koken voor een groep van dertig men-

sen is wezenlijk anders dan koken voor 

een gezin. Het gaat er niet alleen om om 

met grotere pannen te werken. Een hele 

grote pan aardappelen krijg je niet gaar 

in dezelfde tijd als een tweeliter pan vol 

met aardappelen en je moet oppassen dat 

de onderste aardappelen geen pap wor-

den. Ook is het niet automatisch zo dat 

je het aantal kruiden gewoon kan ver-

drie of verviervoudigen’, vertelt Gerda 

Veenstra. Alle zes de vrijwilligers heb-

ben koken als hobby. Ze komen maan-

delijks bijeen om een menu samen te 

stellen en de taken te verdelen. ‘In het 

begin’, vertelt Sjutke Noteboom, ‘leg-

den Gerda en ik ons servies bij elkaar en 

keken we wat een beetje bij elkaar paste. 

Want een leuk aangeklede tafel doet ook 

al veel. Ons zilveren bestek was daarbij 

een mooie aanvulling. Later erfden we 

ook wel eens serviezen en spaarden we 

voor betere pannen’. Het eten werd thuis 

klaargemaakt en vervolgens meegeno-

men naar het Dorpshuis. Tegenwoordig 

wordt wat kan thuis voorbereid en wordt 

het afgemaakt in het tijdelijke dorpshuis, 

waar de dames niet erg over te spre-

ken zijn omdat het er vaak benauwd is 

en vochtig ruikt. Ze hopen dat er in het 

nieuw te bouwen onderkomen ook reke-

ning met hen wordt gehouden. Een goed 

fornuis, grotere ovens en een kast om al-

les op te bergen staan in ieder geval op 

de wensenlijst.

Gezellig samenzijn

Allie van Gellekom is een trouwe be-

zoekster van het Samen Eten. Op 30 april 

van dit jaar wordt ze negentig jaar. ‘Ik 

kook nog elke dag en doe samen met de 

buurtjes twee keer per week mijn bood-

schappen. Naar het Samen Eten kijk ik 

elke maand weer uit. Het ontmoeten 

van anderen vind ik belangrijk en fi jn. 
Al bijna twintig jaar eet ik mee. Na vier 

maanden heb ik mij aangemeld en daar 

heb ik nooit spijt van gehad. Ik vind het 

bijzonder hoe de dames steeds weer een 

ander gerecht voor kunnen schotelen. 

Ik denk niet dat we gerechten wel eens 

twee keer hebben gegeten’, vertelt ze. 

Om vervolgens mij nog toe te vertrou-

wen: ‘Laatst heb ik een blik erwtensoep 

gekocht want daar had ik zo’n zin in, bah 

vreselijk, de volgende keer maak ik het 

gewoon weer zelf’. Vaste bezoekers die 

ziek zijn krijgen het eten thuis bezorgd 

of er wordt een kaartje gestuurd. Omzien 

naar elkaar staat hoog in het vaandel. 

Voor 5 euro krijgen de bezoekers een 

glaasje fris bij binnenkomst, vervolgens 

een voorgerecht en een hoofdgerecht 

met, indien gewenst, een glaasje wijn, 

gevolgd door een nagerecht. Sjutke 

Noteboom is inmiddels 84 jaar en kookt 

niet meer mee. Ze treedt op als gast-

vrouw en heet iedereen enthousiast en 

persoonlijk welkom.

Allie van Gellekom (rechts) en Truus Jamin proosten op 20 jaar Samen Eten.

De pollepeldeskundigen Astrid Luisman, Jannie Siebesma, Mieke Wiersma, 

Sjutke Noteboom, Gerda Veenstra en Maria IJsbrandij hebben ook voor de 

jubileum uitvoering weer een prima menu samengesteld.

advertentie

Valentijnsdiner 

in De Koperwiek

Het leek de week ervoor niet door te gaan omdat de Koperwiek ineens zon-

der kok zat, maar dankzij inval-kok Job kregen de bewoners van De Koper-

wiek in Bilthoven toch een heerlijke maaltijd. De Italiaanse tomatensoep 

met room, gevulde kip met honing en lavendel, witlofsalade, haricotverts 

met spek en als dessert een overheerlijke tiramisu ging er prima in. De mu-

zikale omlijsting werd verzorgd door Harald Veenstra, die heerlijke roman-

tische liedjes zong en zichzelf begeleidde op de vleugel. 

(Joke de Koning) 

In romatische valentijns-setting genieten bewoners van De Koperwiek van 

een uitgebreid diner.

Fotograaf Willem Mes exposeert 

Stichting KUCU heeft een nieuw initiatief in het leven 

geroepen: zij organiseren verkoopexposities van 

toegepaste kunst. De komende expositie toont werk van 

documentairefotograaf Willem Mes uit Utrecht.

De initiatiefnemers, Hans Kars van de stichting KUCU, Margo Boog-

aard van BonbonMargo, Sascha Hacska van Haveglas en Jozé ten Have 

van Kunst & Licht leggen uit: ‘Met de nadruk op toegepaste kunst wil-

len we ons onderscheiden van andere bestaande galeries in de omge-

ving en willen we aansluiting vinden bij de innovatieve kracht in de 

huidige toegepaste kunst.’ De exposities in 2013 hebben betrekking op 

glaskunst, fotografi e, meubels. 3D-design, hoeden en tassen, grafi sche 
vormgeving, keramiek, sieraden en viltbewerking. Het organiserend 

comité verklaart: ‘Door deze verkoopexposities te organiseren hopen 

we een wervend effect te bewerkstelligen, zowel naar het publiek als 

naar kunstenaars die er bij willen horen.’ De galerie bevindt zich in 

de Dorpsstaat 42 in De Bilt. ‘Een galerie voor toegepaste kunst hoort 

bij de Dorpsstraat. Zij is uitdrukking van de alledaagse praktijken van 

bewoners die zich met toegepaste kunst bezig houden: Kunst en Licht, 

Art-Retro recherche, grafi sche vormgeving, fotografi e en diverse vor-
men van glaskunst.’ 

De exposities vinden maandelijks plaats in drie dagen tijd: op een vrij-

dag, zaterdag en zondag. Tussen twee verkoopexposities in is er een 

vaste expositie van toegepaste kunst van bewoners uit de regio. Tijdens 

de expositie zorgt BonbonMargo tegen betaling voor koffi e, thee en ei-
gengemaakte bonbons. 

Op 22, 23 en 24 februari exposeert fotograaf Willem Mes bij Ruimte 

voor Kunst. Deze documentairefotograaf maakte zijn eerste foto’s in 

Palestijnse vluchtelingenkampen en later voor het project De 7 werken 

van Barmhartigheid voor het Catherijneconvent te Utrecht. Na zijn stu-

die aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag 

heeft hij voornamelijk in opdracht gewerkt in binnen- en buitenland. 

De laatste jaren richt hij zich meer op het voormalige Oostblok zoals 

in Villa Sovietica voor het MEG in Geneve, een project dat de sporen 

van de materiële cultuur onderzoekt. Het boek dat hij hierover maakte is 

door het Franse blad Le Nouvel Observateur uitgeroepen tot een van de 

mooiste boeken in het Franse taalgebied in 2009. In recente documen-

taire projecten zoals Novy Dvor en Mladost Tatralan ligt de focus vooral 

op het thema identiteit. In 2010 was Willem Mes medeoprichter van de 

groep Mm Europa in Wenen, waarin wetenschappers, kunstenaars en de-

signers samenwerken om concepten en exposities te maken voor musea 

in diverse Europese landen. 

Om een indruk te krijgen van het werk van Willem Mes, zie www.wil-

lemmesphotography.nl. De openingstijden van de expositie bij Ruimte 

voor Kunst zijn: op vrijdag 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 11.00 

tot 18.00 uur en op zondag 11.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling in de 

Dorpsstraat 42, De Bilt wordt offi cieel geopend op zaterdag 23 februari 
om 15.00 uur. [LvD]

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

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

Ellen Drees

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Met de tentoonstelling 900 jaar 

De Bilt in Beeld willen wij de 

inwoners van De Bilt laten kennis 

maken met de geschiedenis van 

hun woonplaats. De Bilt heet  een 
fascinerende geschiedenis en prachi g 
beeldmateriaal om dat te illustreren. 

Voor mij is 900 Jaar De Bilt vooral een 

ontdekkingstocht naar een deel van 

de gemeente waar ik niet zo bekend 

mee ben. 

Als tweejarige ben ik in De Bilt 

gekomen en ik ben hier helemaal 

geworteld. Ik houd van het dorpse 

en het bos, maar toch de nabijheid 

van mijn geboortestad Utrecht. De 

Bilt heet  zo veel mooie plekjes. De 
landgoederen, zandverstuivingen, 

weilanden. Maar mijn favoriete plekje 

is de Dorpsstraat met zijn oude eiken, 

historische gebouwen, de Dorpskerk 

en het kerkhof. 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

LAATSTE RONDE

OP DE HELE
WINTERCOLLECTIE

70%
KORTING*

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Oostenrijkse
Appelstrudel

nu € 5,25

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

Kaiserbroodjes

4 + 1 gratis

06 - 53 14 67 33

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

TOP 10
Kan je niet kiezen

of weet je het niet?

Bij Primera vind je altijd 
een boeken Top 10!

- algemeen
- spanning
- kinderen
- cadeau's

Dat is makkelijk kiezen!

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Vanaf 1936 � etste ik alle zaterdagen 

in de zomer met mijn ouders vanuit 

Amsterdam naar Vinkeveen. Mijn va-

der hield van vissen, daarom. Ik was 8 

en zeilde in een Canadese kano over de 

plas. Na de oorlog hee�  mijn vader aan 

de plas van sloopmateriaal een huisje 

gebouwd. Er was geen elektriciteit, het 

drinkwater werd gebracht in een melk-

bus en we aten de vis die mijn vader ving. 

Dat hield in dat er baars en paling op het 

menu stond. De kinderen hadden een 

hekel aan baars vanwege de graat-

jes. Maar ze kregen niet anders.’ 

Els Pijning - Bilthoven 

Zalmforel met kruidenvulling

Bijzonder cadeau

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Dorpsraad Groenekan vergadert

Agenda Dorpsraad maandag 25 februari 2013

Plaats: Groene Daan Groenekan

Aanvang: 20.00 uur

Thema avond over respectvol samenleven, 

verzorgd door 

Professor doctor Micha de Winter.

Met veel genoegen en trots kunnen wij u 

aankondigen dat onze dorpsgenoot professor 

doctor Micha de Winter van de Universiteit 

Utrecht, deze avond over het thema respectvol 

samenleven een voordracht zal verzorgen. 

De eventuele verdere agenda

1.  opening en inventarisatie agenda punten van 

toehoorders

2.  notulen 28 januari 2013

3.  mededelingen van gemeente afdeling 

dorpsgericht werken (Miranda de Freitas)

4.  ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst

5. rondvraag en sluiting

15 kunstkaarten € 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje 

kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten 

Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij 

onderstaande 

adressen 

verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 23 februari en zolang de voorraad strekt.
 

*  NARCIS IN VAAS CEREMIQUE WIT 
OF ZWART, potmaat 14 van € 6,95 
voor € 3,95

* TULPEN, 2 bossen € 4,-

*  POTLOODNARCIS, 3 bosjes € 1,95

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380
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Echtpaar Van Daalen-Koers  
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen kwam dinsdag 12 februari de heer en mevrouw Van Daalen-Koers feliciteren 

met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Carel van Daalen was 28 en Jet Koers 25 jaar toen ze op 12 

februari 1953 in Apeldoorn in het huwelijk traden. Jet is geboren in Apeldoorn en Carel aan de 

Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. 

Carel van Daalen zag Jet voor 

het eerst bij een tennistoernooi in 

Utrecht. ‘Ik was in 1945 lid van  

Het Utrechtsch Studenten Corps ge-

worden en werd daar president van 

het sportgezelschap Sphaerinda, dat 

het toernooi elk jaar organiseerde. 

Toen ik daar rondliep zag ik een 

meisje dat twee eerste prijzen gewon-

nen had en dacht daar wil ik eens mee 

praten. Dat meisje was Jet Koers. Ze 

was net na de oorlog naar Utrecht 

gekomen om chemie te studeren. Jet 

was heel sportief en speelde tennis en 

hockey.’ Van Daalen werd in 1937 al 

lid van SCHC en bij de hockeyclub 

hebben ze elkaar opnieuw ontmoet 

‘Daarna bloeide het snel op en kwam 

Jet vaak bij ons thuis logeren. Dat is 

een goede methode om elkaar goed 

te leren kennen.’ 

Bilthoven

‘Ik was advocaat bestuursrecht en heb 

heel wat burgemeesters en bestuur-

ders bijgestaan’, vertelt Van Daalen. 

Hij werkte bij een advocatenkantoor 

in Amsterdam, waar het echtpaar na 

hun huwelijk ook ging wonen. Hun 

drie kinderen werden daar geboren. 

‘Voor de opvoeding van de kinderen 

vonden we het beter naar Bilthoven 

te verhuizen. Toen mijn vader in 

1965 naar een verzorgingtehuis ging, 

trokken we in mijn ouderlijk huis 

aan de Sweelincklaan.’ Het echtpaar 

heeft zeven kleinkinderen en woont 

sinds 1998 in een appartement aan 

de Bosuillaan. Het diamanten hu-

welijksfeest is thuis met de familie 

gevierd. Met hun dochter in Austra-

lië hebben ze geskypet. Die dochter 

heeft ook een bijdrage geleverd aan 

een tafelkleed dat de kinderen ter ge-

legenheid van het huwelijksjubileum 

voor hun ouders hebben gemaakt.  

Bestuurder

Carel van Daalen heeft naast zijn 

werk altijd een brede maatschappe-

lijke belangstelling gehad. Hij was 

voorzitter of bestuurslid van tal van 

organisaties en verenigingen. Zo was 

hij voorzitter van hockeyclub SCHC, 

voorzitter van Golf & Country Club 

De Biltse Duinen en is hij nog steeds 

voorzitter van de biljartclub in het 

latgebouw waar hij woont. Ieder 

jaar leidt hij daar het toernooi om de 

Carel van Daalentrofee. Van SCHC 

is hij erelid en aan het Kees Boekel-

aantje bevindt zich de naar hem ver-

noemde C Q van Daalenweide. Van 

Daalen is verlamd, maar verplaatst 

zich behendig met een gemotoriseer-

de rolstoel. Hij kent talloze gedich-

ten uit zijn hoofd en onlangs deed 

hij mee aan een poëziewedstrijd. Hij 

heeft ook historische belangstelling. 

In 2004 hield hij voor zijn Biltho-

vense Probusclub een lezing over het 

ontstaan van Oostbroek en De Bilt. 

In maart gaat hij die lezing in ver-

band met 900 Jaar De Bilt opnieuw 

houden. Jet van Daalen heeft na haar 

studie nog twee jaar gewerkt als che-

misch analiste, maar toen er kinderen 

kwamen is ze gestopt. Ze heeft later 

een opleiding creatieve handvaardig-

heid gevolgd.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Gerritsen.

Carnaval in Bij de Tijd
Dinsdag 12 februari 2013 was er 

Carnaval in Restaurant Bij de Tijd. 

Op bezoek kwamen Prins Atlas 

III en Hofdame Cynthia om een 

feestje te vieren. Het was de laat-

ste van vier dagen dat zij over het 

‘Speikereik’ regeerden. Bovendien 

maakten 

De IJsbrekers hun opwachting met 

muziek. Zij speelden meezingers 

en muziek om op te dansen/polo-

naise lopen.

Dolle pret in het restaurant.

Breien voor het goede doel
Woensdag 27 februari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur wordt er voor de tweede 

keer in Servicecentrum ’t Hoekie, onder het genot van een gratis kopje kof-

ie, gebreid en gehaakt voor het goede doel: Brei mee tegen eenzaamheid. 
Woensdag 13 februari was de eerste cessie van deze door het Nationaal 

Ouderenfonds gestarte breiactie. 

De opbrengst van deze actie wordt besteed aan activiteiten, die zorgen dat 

eenzame ouderen weer wat gezelligheid in hun leven hebben en andere 

mensen leren kennen. Woensdag 13 februari opende wethouder Herman 

Mittendorff deze eerste breidag. Ook de gemeenteraadsleden Rens Kersten 

en Frans Poot breiden er meer dan een eind aan. Ook voor de tweede breidag 

wordt gevraagd zelf materiaal mee te nemen. Patronen zijn aanwezig, wol 

is van harte welkom. Aanhakende deelnemers zullen ook die dag breilief-

hebbers van het Rode Kruis, de Handwerkclub van de jubilerende Opstan-

dingskerk 50 jaar en Stichting Mens De Bilt zijn. Servicecentrum ’t Hoekie 

is gelegen aan de Prof. Asserweg 2 in De Bilt, tel. 030-2201702. [HvdB]

Gemeenteraadslid Rens Kersten wordt geïnstrueerd hoe hij geen steken 

hoeft te laten vallen. (foto Reyn Schuurman)

Plantjes kweken met dementerende ouderen

Vier studenten van de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht hebben  

zondag in het kader van de Topclass geschilderd en kruiden geplant met een aantal  

bewoners van het Leendert Meeshuis te Bilthoven. 

Het Leendert Meeshuis verleent soma-

tische en psychogeriatrische zorg en 

vult deze aan met therapieën die geba-

seerd zijn op het antroposoisch mens-

beeld. De Topclass biedt studenten 

van de Hogeschool Utrecht de moge-

lijkheid te excelleren door middel van 

het doen van extra inspanningen. Deze 

activiteit was hun eerste uitdaging.

Omdat het in februari nog geen tijd is 

om buiten te zaaien hebben de studen-

ten met een tiental bewoners de zaden 

in potten voor binnen gedaan om ze 

op te kweken. Op advies is het peper-

munt, bonenkruid, oregano en potto-

maten geworden. De kruiden groeien 

redelijk snel en kunnen goed tegen 

de warmte van een huiskamer. Maar 

voordat de zaadjes in de potten werden 

gedaan hebben de bewoners eerst zelf 

de potten kleurrijk beschilderd. Vier studenten van de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht.



Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!
Computercursus, Beheer en Onderhoud voor Windows 7
Wat u leert in 4 lessen: De PC in goede conditie houden 
en voorkomen dat deze trager gaat reageren. Kleine 
problemen oplossen en de belangrijkste instellingen 
confi gureren. Uw informatie structureren en veilig opslaan 
+ de beveiliging zo goed mogelijk waarborgen. Ruime 
ervaring noodzakelijk. Start: vrijdagmorgen 29 maart 2013
Kosten: € 56,00 (incl. cursusboek)

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Voor de liefhebbers. Om te stoven, met een beentje

LAMS OSSEBUCCO ..............................100 GRAM € 1,25

Om krokant te bakken. Mals & mager

SPEENVARKEN SPEKLAPJES .......500 GRAM € 4,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd

BRAZILIAANSE STEAKS .................... 4 STUKS € 7,00

Met o.a. varkensfilet, mosterd, rauwe ham en lente uitjes

KROKUS SCHIJF ....................................100 GRAM € 1,50

Alleen nog ballen maken. Met o.a. groenten en kruiden

BOEREN KROKUS GEHAKT .........500 GRAM € 3,98

Uit onze traiteurhoek: alleen nog warm maken. Met gratis witte rijst!

BABI PANGANG .....................................500 GRAM € 6,00

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden. Superkwaliteit!

KUIKENBOUTEN ........................................ 1 KILO € 4,98

Van ons bekende rundvlees. 

Braadtijd ca. 75 minuten. Mals & mager

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Zonder kleurstof dus puur natuur. U proeft het!

RUNDERGEHAKT .................................500 GRAM € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek: 

met een hoedje van uitjes en verse bieslook

DUITSE BIEFSTUKJES .......................100 GRAM € 1,35

Voor de thuisblijvers. Met o.a. varkenshaas, spek en marinade

VARKENSHAAS TRIO SPIES .........100 GRAM € 1,98

Lekker makkelijk in de vakantie. Goed gevuld met o.a. kip. 

Ca. 20 minuten op 170°C in de oven

KIPLOEMPIA’S .......................................... 3 STUKS € 5,50

Lekker vakantie beleg: dit lust iedereen toch!

100 GRAM BEENHAM
150 GRAM HAM-PREI SALADE .......SAMEN € 3,50

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 23 februari. Zetfouten voorbehouden.

O P E N I N G S K N A L L E R !

 20 rijlessen van 60 minuten + 
 � eorieboek personenauto +
 Online praktijkbegeleiding +
 Praktijkexamen! 
 Dit alles voor € 895,-

De rijschool met geen andere leerlingen aan boord, 
waar een gratis vrijblijvende proefrijles geboden 
wordt, waar betalen in termijnen mogelijk is en 

waar je al vanaf 16,5 jaar kunt lessen!

Voor meer openingsknallers:
| T. 06 52 88 70 05 | E. info@rijschoollab.nl |

| W. www.rijschoollab.nl | www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nlDe fairtrade cadeauwinkel

NIEUWE fair trade 

theesoorten in het assortiment

15% 

introductiekorting

Warming rooibos thee met honing en gember
Refreshing muntthee met kaneel en zoethout

Purity groene thee met granaatappel
Relaxing kamillethee met lavendel en vanille

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

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

Per direct zijn wij op zoek 

naar Vierklankbezorgers voor 

de volgende wijken: 

Bilthoven:

-  Lassuslaan, Strausslaan, 

Sweelincklaan, Verhulstlaan

Maartensdijk:

-  Schepersveld in het bos tot aan 

Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl
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Van Loo al bijna 50 jaar een begrip in De Bilt 

door Henk van de Bunt

Kwaliteitsslagerij van Loo aan de Biltse Hessenweg is een familiebedrijf sinds 1964. Ze 

omschrijven zich met ‘Kwaliteit, originaliteit en blijven op één na de beste. We verbeteren elke 

keer weer onze topproducten en ontwikkelen nieuwe producten. Zowel in de winkel als ook op 

locatie bij evenementen groot en klein’. Ook slagerij van Loo draagt haar steentje bij aan de 

jubileumactiviteiten van 900 jaar De Bilt.

In een advertentie van een make-

laardij wordt de slagerij ‘gebruikt’ 

als referentie: ‘De villa is gelegen 

aan een pleintje aan het einde van de 

Hessenweg met o.a. de bekende sla-

gerij Van Loo in de nabijheid’. Ook 

een restaurant in Eemnes vermeldt 

kwaliteitsslagerij van Loo als hun 

vleesleverancier. In de winkel luiste-

ren we naar het verhaal van een van 

de klanten: Ik moest laatst voor een 

‘Boeuf Bourguignon’ rundvlees om 

te stoven. Vraagt de slager achter de 

toonbank ‘Nou mevrouw, welke wilt 

u hebben’? Toen kwam een stortvloed 

aan informatie over vier verschillende 

stukken vlees en de verschillende gra-

daties van hun doorregenheid. Hele-

maal overdonderd vroeg ik de slager 

maar om dat vlees dat hij zelf het lek-

kerste vond om te stoven. En achteraf 

baalde ik nog want ik had geen fl auw 
idee meer wat ik precies had meege-

kregen. En de slager had het nog wel 

op het bonnetje geprint, maar dat heb 

ik al weggegooid. Gelukkig kon hij 

het me later nog wel vertellen’.

900 jaar

In het kader van 900 jaar De Bilt 

wordt er een aantal jubileumproduc-

ten op de markt gebracht. Een gedeel-

te van de opbrengst uit verkoop van 

(ook bovengenoemde) producten gaat 

naar het goede doel: Stichting Stoute 

Schoenen. De bijdrage van de sla-

ger van de Hessenweg bestaat uit de 

Mathilde-burger. De Mathilde-burger 

is gemaakt van puur Limousin rund-

vlees met een ouderwetse kruidenme-

lange. Eigenaar Bas van Loo vertelt: 

‘France Limousin ‘natuur’-rundvlees 

is synoniem voor een superieure kwa-

liteit fi jnvezelig en overwegend ma-
ger vlees met veel smaak en een fi jne 
dooradering van natuurlijk, gelijkma-

tig verdeeld vet. Die karakteristieken 

zorgen voor een mals en sappig stukje 

vlees. Dit alles is te danken aan de ab-

soluut natuurlijke leefwijze van de 

zuivere France Limousin runderen. 

Zo grazen ze buiten op weiden, die 

rijk zijn aan verschillende grassoorten 

en wilde kruiden. En omdat de Franse 

Limousin runderen nog één zijn met 

de natuur zorgen zij zelf, dat ze alles 

krijgen wat nodig is. Het resultaat: 

vlees zoals vlees moet zijn, gezond, 

mals en heerlijk sappig. Bovendien 

zijn de fok-, voedings- en totale leef-

wijze van deze beroemde runderen 

zeer streng geregeld. In het ‘Cahier 

des Charges’ staat onder andere be-

schreven dat preventieve antibiotica 

en groeihormonen ten strengste ver-

boden zijn en de kalfjes bij de moeder 

blijven zuigen. Je weet wat je eet’.

Altijd ‘volle bak’ bij van Loo; voor en áchter de toonbank.

De Bilt blijft fairtrade gemeente

De gemeente De Bilt mag ook in 2013 de titel ‘Fairtrade Gemeente’ dragen. 

Opnieuw is aangetoond dat in de verschillende kernen van de gemeente genoeg 

aanbod is aan fairtrade producten in winkels en in de horeca en dat er voldoende 

consumenten, bedrijven en organisaties zijn die fairtrade producten aanschaffen 

en gebruiken. 

De landelijke jury onder leiding van theologe en tv-presentator Jacobine Geel 

prijst De Bilt voor de creatieve wijze waarop voortdurend aandacht wordt ge-

vraagd voor eerlijke handel. Daarbij wordt onder meer verwezen naar het recla-

mebord bij FC De Bilt en het initiatief voor een boekenlegger, waarvan er tij-

dens de Kinderboekenweek in heel Nederland zo’n 40.000 zijn verspreid. Ook 

vormen de activiteiten van de Biltse werkgroep Fairtrade een belangrijke bron 

van inspiratie voor andere lokale werkgroepen en voor de provincie. 

In heel Nederland zijn er op dit moment 29 Fairtrade Gemeenten, waaronder 

de steden Rotterdam en Utrecht. In nog eens 58 gemeenten zijn werkgroepen 

actief die zich inzetten om ook voor hun gemeente de titel te bemachtigen. 

Mogelijk wordt de provincie Utrecht de eerste Fairtrade Provincie in Nederland. 

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 18 december 2012 uitgesproken 

zich ervoor sterk te willen maken dat Utrecht deze titel in 2015 gaat behalen. 

Actie succes voor Voedselbank
De supermarktactie bij Spar Mons (Bilthoven) heeft 10 kratten vol met le-

vensmiddelen opgeleverd voor Voedselbank De Bilt. Voedselbank De Bilt 

is enorm blij met deze succesvolle actie en bedankt Spar Mons voor de 

medewerking en alle klanten voor hun gulle giften!

Vorige week kregen alle klanten van Spar Mons aan de Bilderdijklaan een 

boodschappenlijstje mee. Hen werd gevraagd of zij iets van het lijstje wil-

den kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. 

(Nienke Gasseling, Voedselbank)

Voedselbank De Bilt geeft inmiddels 45 voedselpakketten uit aan gezinnen 

in fi nanciële nood. 

Sloopwerkzaamheden aan 

Looydijk begonnen
Slopers zijn vorige week begonnen met het afbreken van de woningen aan 

de Looydijk 120 tot en met 124 in De Bilt. In totaal worden drie woningen 

en de voormalige Action afgebroken, zodat de nieuwe parkeergarage uit-

gegraven en gebouwd kan worden. Op deze plek komt ook een tijdelijke 

parkeervoorziening voor de bezoekers van de Albert Heijn. Over enkele 

maanden wordt de AH-winkel gesloopt, nadat aan het Henri Dunantplein de 

noodwinkel is geopend. Nieuwbouwproject Herenplein aan de Looydijk en 

Herenweg bestaat uit een nieuwe Albert Heijn supermarkt, een Gall&Gall, 

een HEMA en 37 appartementen. [HvdB]

Ook afgelopen zaterdag gingen de sloopwerkzaamheden door.

advertentie

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

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

Stella FeijtesMAARTENSDIJK

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Koken is al mijn hele leven mijn Passie. 

Niet verwonderlijk dat ik er uiteindelijk 

mijn beroep van heb gemaakt. Al 

meer dan 12.5 jaar heb ik mijn eigen 

kookstudio Gastella (inclusief catering) 

in Maartensdijk. Ik kook ook bij mensen 

thuis. Daarnaast heb ik Perfect Picknick 

opgericht om mensen te laten genieten 

van de mooie natuur in onze omgeving 

(bossen, heidevelden, meertjes) en te 

verassen met een heerlijke picknick! In 

het kader van het 900 jarig bestaan van De 

Bilt ben ik gevraagd om een kookboekje 

samen te stellen waar mensen uit alle 

6 kernen een bijdrage aan konden 

leveren. Wat een leuke, verrassende, 

interessante en inspirerende mensen heb 

ik ontmoet. Mensen die hun verhalen 

en recepten met mij wilde delen. Het is 

echt een prachi g kookboek geworden: 
De Keuken van .... Je kan dichtbij huis 

de wereld ontdekken. We wonen in een 

prachi ge omgeving, er wonen mensen uit 
alle windstreken, waar het dorpsgevoel 

nog leet . Lievelingsplek pluismeertje, 
s’ winters schaatsen, de andere 

jaargei jden  genieten van de omgeving 
en het lekkers uit mijn picknickmand.



Bekendmakingen
Omgevingsvergunning ( Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Parklaan 88, entree aanpassing (02-02-2013)
•  Bilthoven, Spoorlaan 10A, plaatsen reclamebord (31-01-

2013)
•  De Bilt, Dorpsstraat voormalige Steenstraat 70, het aanleg-

gen van de Mathilde tuin (31-01-2013)
•  De Bilt, Schoolstraat 6, vergroten dakopbouw zolderverdie-

ping (05-02-2013)
•  De Bilt, Utrechtseweg (Griftenstein), reconstructie/ herstel 

werken Griftenstein en aanbrengen bouwkundige voorzie-
ningen, vervangen hekwerk (30-01-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  De Bilt, Bilthovenseweg/Utrechtseweg, kappen/verplanten 
van 14 linden (07-02-2013)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

•  De Bilt, Buys Ballotweg, oprichten kinderdagverblijf, slopen 
van een berging en zandbak en het kappen 7 bomen

bron: www.debilt.nl
13.02.2013

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Dagbesteding Reinaerde bij WVT 
door Lilian van Dijk

Sinds tweeëneenhalf jaar biedt de Vereniging voor 

Samenlevingsopbouw WVT aan de Talinglaan in Bilthoven een 

ruimte voor dagbesteding aan Reinaerde, bedoeld voor cliënten 

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Dat deze groep tweeëneenhalf jaar geleden welkom was bij WVT sprak voor 
zich, aldus Poppink: ‘Dat paste prima binnen onze doelstellingen. Zij krijgen 
vijf dagen per week van half tien tot half vier een ruimte ter beschikking, waar 
allerlei leuke dingen voor hen worden georganiseerd. Omdat ze in ons gebouw 
dagopvang krijgen, ontmoeten ze mensen die hier voor andere activiteiten ko-
men en die maken met deze doelgroep kennis.’ Cliënten krijgen gevarieerde 
activiteiten aangeboden zoals creatieve activiteiten, muziek, eenvoudige huis-
houdelijke werkzaamheden en beweging. Het aanbod van de activiteiten is 
cliëntgericht en persoonsgebonden. Er is daarnaast veel aandacht voor sfeer 
en veiligheid. Het programma zorgt voor een balans tussen ontspanning en in-
spanning. De activiteiten zijn bestemd voor ouder wordende cliënten met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werkbegeleidster Birgit van der 
Heijde van Dagopvang gehandicapten van Reinaerde Talinglaan, vult aan: ‘De 
groep bestaat uit tien personen. We zorgen dat iedereen een goed gestructu-
reerde dagbesteding op zijn eigen niveau krijgt. We proberen ze sfeervol en 
ontspannen de dag door te helpen.’ De cliënten komen deels uit woningen van 
Reinaerde, deels uit andere instellingen, aangevuld met mensen die thuis wo-
nen.’ Het geld is goed besteed, verzekert Van der Heijde: ‘Van de vijfhonderd 
euro hebben we materialen gekozen om de zintuigen te stimuleren.’ De groep 
demonstreert de parachute: ‘Daarmee kun je bijvoorbeeld met behulp van ballen 
een spel met elkaar doen.’ 

Wily, Liesbeth, Bibette, Regina en Werkbegeleidster Birgit van der Heijde 

van Dagopvang gehandicapten van Reinaerde demonstreren het nieuwe 

spelmateriaal. ‘Wij zijn er ontzettend blij mee.’

Open Badminton training

In maart/april organiseert Badminton-Tafeltennis-
vereniging BC Refl ex een aantal open trainings-
avonden voor beginners en gevorderden. De trai-
ning is open voor iedereen die het wil leren of al 
jaren speelt. 

Speciaal voor deze avonden komt er een ervaren 
badmintontrainer vanuit Houten. Tijdens deze trai-
ning komen natuurlijk techniek en tactiek aan de 
orde. Het belangrijkste blijft wel het plezier in het 
sporten. Sinds de start van dit seizoen is Refl ex een 
combi-vereniging geworden waar badminton en ta-
feltennis gespeeld wordt. Op maandagavond vanaf 
20.00 uur staan de tafels en netten weer klaar voor 
de sporters. 
Het mooie van deze combi-vereniging is dat je voor 
één sport kunt kiezen maar ook beide sporten kunt 
afwisselen. Zie ook www.badmintonmaartensdijk.
nl

Bridgedrive 900 jaar De Bilt

Voor alle bridgeliefhebbers uit de gemeente wordt er op zaterdag 
13 april a.s. een verrassende bridgetoertocht langs vier speello-
caties in de gemeente De Bilt door bridgeclubs uit de zes kernen 
van de gemeente De Bilt georganiseerd. De aanvang is die dag om 
10.00 uur.

De locaties zijn WVT in Bilthoven, het H.F. Witte Centrum in De Bilt, het tijdelijk Dorpshuis in Holland-
sche Rading en De Vierstee in Maartensdijk. Inschrijving kan plaatsvinden via e-mail voogelaar.m@planet.
nl met vermelding van namen van beide spelers, lid van welke of geen club en speelsterkte. Of bel voor meer 
informatie 030 6062137.

Een van de speellocaties is het HF Witte Centrum in De Bilt, waar ook in november 2012 de Open Biltse 

Bridgekampioenschappen werden georganiseerd.

AC Milan komt 

naar FC De Bilt 

Trainen bij AC Milan en een wedstrijd in het San Siro 
bezoeken waarna je de handen mag schudden van de 
spelers? Het is de beloning voor de twee meest talent-
volle kinderen tijdens het AC Milan Junior Camp. Na 
twee succesvolle edities in 2011 en 2012, kom het AC 
Milan Junior Camp nu ook naar De Bilt in de week 
van 19 augustus t/m 23 augustus 2013.

Afgelopen twee zomers organiseerde AC Milan voor 
het eerst in Nederland de Junior Camps. Het werd een 
groot succes en AC Milan besloot om in 2013 op to-
taal 14 locaties in Nederland een trainingsweek te or-
ganiseren. Voor deze regio is het complex van 
FC De Bilt in de zomer van 2013 gastheer van AC 
Milan. 

Voetbaltraining 

Het AC Milan Junior Camp is voor jongens en meisjes 
van 7 t/m 14 jaar van elk niveau. De kinderen trainen 
onder toezicht van 2 offi ciële jeugdtrainers van AC 
Milan, dagelijks van 9.30 tot 16.00 uur. De oefenstof 
is door AC Milan trainers en clubartsen speciaal ont-
wikkeld voor elke leeftijdsgroep. De ochtenden wor-
den ingevuld met technische en tactische oefeningen. 
De middagen staan in het teken van verschillende 
spelvormen.Geïnteresseerde kinderen kunnen zich 
aanmelden via www.milanjuniorcamp.nl. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

DOS verlengt contract 

met hoofdtrainer

Het bestuur en Technische Commissie van korfbalvereniging DOS uit West-
broek hebben overeenstemming bereikt met de huidige hoofdtrainer Berry van 
den Broek voor het seizoen 2013-1014. Berry is bezig aan zijn eerste seizoen als 
hoofdtrainer/coach voor de selectie.

Bij de aanstelling was de doelstelling om de jonge en talentvolle spelersgroep 
naar een hoger niveau te brengen. Op dit moment doet het eerste team zowel in 
de zaal als op het veld volop mee in de strijd om de promotieplekken naar de 2e 
klasse. Ook is er zichtbaar vooruitgang in het vertoonde spel. Wederzijds is er 
vertrouwen in verdere groei en ontwikkeling. 

De huidige trainer/coach van het tweede team Gerrit Noordermeer stopt na drie 
seizoenen aan het einde van dit seizoen. DOS gaat op zoek naar een adequate 
vervanger voor dit jonge team.
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk
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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

Er is gestart met de aanleg van het glas-

vezelnetwerk in De Bilt en Bilthoven. In-

middels is de eerste wijkcentrale in De 

Bilt geplaatst. Alle ruim 15.000 wonin-

gen binnen het aansluitgebied van De 

Bilt en Bilthoven worden voorzien van 

een kosteloze glasvezelaansluiting. 

Naar verwachting zal het hele traject 

tot eind juni 2014 in beslag nemen.

Een belangrijk onderdeel bij het aan-

leggen van het glasvezelnetwerk is 

de wijkcentrale. Een wijkcentrale is 

een verdeelpunt waar alle glasvezel-

verbindingen bij elkaar komen. Vanaf 

deze wijkcentrale lopen er glasvezel-

kabels richting elke woning. Op deze 

manier krijgt elke woning een eigen 

verbinding op het glasvezelnetwerk. 

In De Bilt is er vrijdag 18 januari jl. 

een wijkcentrale geplaatst om de 

eerste 2200 woningen binnen het 

aansluitgebied van De Bilt te voor-

zien van glasvezel. De wijkcentrale 

staat aan de Tuinstraat. Voor de res-

terende ruim 13000 woningen zullen 

er later nog 6 wijkcentrales in De Bilt 

en Bilthoven worden geplaatst. 

SCHOUWEN

Om de aanleg optimaal te laten ver-

lopen worden de woningen in De 

Bilt en Bilthoven van tevoren door 

zogenaamde schouwers bezocht. Zij 

zullen bij diverse woningen binnen 

het aansluitgebied aanbellen om te 

vragen of ze de meterkast mogen 

bekijken. Schouwen is kijken naar de 

meest geschikte plaats om de glas-

vezelkabel het huis in te brengen 

en het glasvezelmodem te plaatsen. 

Vaak zal dit in de meterkast zijn. 

Schouwen wordt voor de start van 

de daadwerkelijke bouw gedaan. 

Bewoners kunnen altijd naar een le-

gitimatie vragen, elke medewerker 

beschikt over legitimatie waaruit 

blijkt dat hij namens Regge� ber aan 

de deur komt.

PLANNING 

Het aansluitgebied van De Bilt en 

Bilthoven is opgedeeld in zeven ge-

bieden. Regge� ber start in het zui-

den van De Bilt. Hier zullen onder 

voorbehoud van de vorst, medio 

februari de eerste graafwerkzaam-

heden plaatsvinden. Vanaf begin fe-

bruari is de complete planning voor 

de werkzaamheden beschikbaar op 

www.eindelijkglasvezel.nl/debilt. Via 

de postcodecheck op deze website 

kunnen bewoners nu al zien wan-

neer hun straat op de planning staat 

en het aanbod van glasvezeldiensten 

op hun adres zien. Ongeveer 4 we-

ken voordat de graafwerkzaamhe-

den in een straat starten, ontvangen 

bewoners een informatiepakket. Ook 

kan men telefonisch contact opne-

men via (030) 310 10 02. [HvdB]

Meer dan vijftig Westbroekse onder-

nemers waren afgekomen op de eerste 

contactavond voor deze doelgroep op 

donderdagavond 14 februari. In het 

Dorpshuis beleefden ze een zinvolle 

maar ook gezellige avond met elkaar. 

Niet in de laatste plaats door de gast-

vrije ontvangst door de beheerders Ad 

en Hilda Verhoef die deze avond had-

den opgezet. 

Iedereen had er duidelijk zin in en 

dat werd nog eens versterkt door de 

vlotte manier waarop ‘regisseur’ Henk 

van der Feest de avond presenteerde. 

Zoiets is deze � amboyante Westbroe-

ker, zelf ook ondernemer, wel toever-

trouwd.

De aanwezigen luisterden met veel 

interesse naar Gerard Weck, Advi-

seur van de Kamer van Koophandel 

Midden-Nederland. Hij vertelde over 

de mogelijkheden die zijn instelling 

ook voor Westbroekse ondernemers 

biedt. Michiel Vliet, accountmanager 

van de Rabobank, wees de aanwe-

zigen op de mogelijkheden die zijn 

bank kan bieden bij het opzetten 

van een businessplan. Hij benadrukte 

tevens het belang om goed op de 

hoogte te zijn van de � nanciële re-

gelgeving bij het runnen van een 

eigen bedrijf. Tenslotte hield Maurits 

de Bruin, voorzitter van de Kring On-

dernemers Maartensdijk (KOM) en 

tevens bestuurslid van de Biltse On-

dernemers Federatie een inleiding 

over hoe belangrijk het is dat onder-

nemers zich goed organiseren. En na-

tuurlijk wees hij daarbij op de rol die 

zijn organisatie hierbij speelt voor de 

entrepreneurs in de gemeente De 

Bilt. Die rol zou zijn kring ook kunnen 

spelen voor de lokale ondernemers 

die deze avond in Westbroek bijeen 

waren gekomen. 

ARBEIDSPLAATSEN

Vanuit de zaal kwam sterk de wens 

naar voren om de speci� eke be-

drijvigheid zoals die in Wetsbroek 

plaatsvindt duidelijker naar voren te 

brengen. Daarmee zijn een � ink aan-

tal arbeidsplaatsen gemoeid bij de 

verschillende bedrijven en dat zijn 

er meer dan je op het eerste gezicht 

zou verwachten. Een globale telling 

leverde al gauw tussen de 160 en 200 

arbeidsplaatsen op. Je beseft het niet 

meteen maar op tal van plaatsen in 

het dorp vinden er vele interessante 

activiteiten plaats. Maar er zijn ook 

speci� eke problemen waar deze lo-

kale ondernemers tegenaan lopen. 

Een logische conclusie van dit alles 

was dat het goed zou zijn om de wet-

houder van economische zaken bij 

de volgende contactavond ook uit te 

nodigen. 

ORGANISATIE

Tijdens het informele vervolg leerden 

de ondernemers elkaar nog beter 

kennen. Ze ontdekten wat de voorde-

len kunnen zijn om te pro� teren van 

elkaars kunde en kennis. Altijd be-

langrijk bij de verdere uitbouw van je 

zakelijke activiteiten. Maar ook werd 

nagedacht over de manier waarop ze 

zich als Westbroekse ondernemers 

zouden kunnen organiseren. Dat is 

in deze economisch niet gemakke-

lijke tijden immers geen overbodige 

luxe. De bezoekers bleken dan ook 

overtuigd te zijn van de noodzaak om 

zich aan één te sluiten. Over hoe dat 

er dan uit gaat zien werd nog geen 

beslissing genomen. Er kan natuurlijk 

voor worden gekozen om zich aan te 

sluiten bij de KOM maar ook blijft de 

mogelijkheid open om een eigen ver-

eniging of organisatie op te richten. 

Besloten werd om hierover eerst een 

enquête te houden. 

GOED BEGIN

Deze contactavond krijgt in ieder 

geval een vervolg. Twee deelnemers 

boden aan om deze voor te bereiden. 

Over de datum wordt nog nagedacht. 

Het is bedoeling om dan nog meer 

mensen in huis te krijgen. Onderne-

mers die er op deze eerste avond niet 

bij konden zijn worden uitgenodigd 

om een e-mail te zenden naar info@

hetdorpshuiswestbroek.nl. zodat ook 

zij betrokken kunnen worden bij het 

vervolg van deze avond en de verde-

re ontwikkelingen. Ad Verhoef kijkt 

met voldoening terug op deze eer-

ste avond. ‘Dit is nog maar het begin, 

er kunnen er nog veel meer bij, lang 

niet iedereen is langs geweest’, is zijn 

duidelijke conclusie. ‘Maar gezellig 

was het ook!’ De laatste bezoekers 

werden door hem om 24.00 uur uit-

geleide gedaan. Want toen vond Ad 

het ook welletjes.[MN]

Westbroekse ondernemers voor 
het eerst bij elkaar

Aanleg glasvezelnetwerk De Bilt 
en Bilthoven gestart

Henk van der Feest presenteerde op vlotte en geheel eigen wijze de avond. (foto Ad Verhoef)

Afgelopen maandag werd op feestelijke wijze de start ingeluid.
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tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Wintertenniskampioenen  

in Groenekan
Van 26 januari t/m 3 februari jl. werden op Tenniscentrum Groenekan de 

33e Winterkampioenschappen tennis gehouden. Traditioneel werd gestre-

den om o.a. de felbegeerde entreekaarten voor het ABN AMRO tennis-

toernooi.

Na 90 poulewedstrijden volgden in de zeven gespeelde onderdelen nog de 

inales. Met een vol tenniscentrum werden de laatste wedstrijden bekeken 
en een geanimeerde prijsuitreiking zorgde voor een mooie afsluiting van 

negen dagen regionaal tennis.

De eindstanden zijn: Damesdubbel 2: 1e Sandy Gadellaa en Suzan Felix, 

2e Emmy Klaassen en Berber Kamstra. Damesdubbel 3: 1e Elly Feenstra 

en Ingerien van Cooten, 2e Aartje Koster en Hanneke Hendriks. Heren-

dubbel 2: 1e Jelte Radstake en Jorgos de Fost, 2e Koos Plomp en Leon 

Steenbrink. Herendubbel 3: 1e Machiel Coehorst en Jaap van den Brink, 

2e Peter Drenth en Eddie Verschuur. Gemengddubbel 1: 1e Sarina Mai-

goda en Bas Hertsenberg, 2e Eva Rademaker en Jorn Herber. Gemengd-

dubbel 2: 1e Monique Snijders en Feri Csik, 2e Fleur Overvest en Joost 

Radstake. Gemengddubbel 3: 1e Edmee Abels en Vincent Ket, 2e Anna 

van der Hulst en Willem van Rheenen.

Ivan Wolffers schuift meteen het 

spreekgestoelte opzij en drentelt op 

zijn gemak heen en weer. Hij stu-

deerde af als arts en schrijft al zijn 

hele leven over ziekte, medicijnen 

en gezondheid. In 1989 werd hij be-

noemd tot hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. Hij do-

ceert Gezondheidszorg en Cultuur. ‘ 

We leven in een maatschappij waar 

overal voedsel aanwezig is. Dat 

was vroeger wel anders. Bovendien 

bewogen mensen toen veel meer. 

Mannen jaagden dagenlang op kud-

des antilopen, vrouwen zochten naar 

bessen. We zijn nu zitzakken gewor-

den.’ Volgens Wolffers zijn mensen 

niet gemaakt om urenlang achter 

beeldschermen te zitten, te roken en 

zoet en vet te eten. 

Hij schudt verontrustende cijfers uit 

zijn mouw. ‘Als je meer dan tien uur 

per week televisie kijkt, dan neemt 

de kans op Diabetes-2 met 20% toe. 

Jaarlijks overlijden er twintig mil-

joen mensen aan de gevolgen van het 

roken. Als we zo doorgaan heeft in 

2050 de helft van de mensen suiker-

ziekte. En daarmee lopen ze een gro-

tere kans op hartinfarcten, beroertes 

en kanker.’

Comazuipen 

Zijn toekomstscenario is somber 

en zwart. Tenzij we met zijn allen 

het roer omgooien. Maar hoe doe 

je dat? Ivan Wolffers gelooft niet in 

voorlichtingscampagnes. ‘Dat werkt 

niet. Anders waren we nu allemaal 

slank, rookvrij en voortdurend in 

beweging. Gedrag veranderen is taai 

en lastig. Het gaat om het omgooien 

van een leefstijl die we normaal zijn 

gaan vinden.’ Als voorbeeld noemt 

hij onze gezelligheidscultuur, die 

verweven is met alcohol. ‘Een voet-

balwedstrijd zonder bier bestaat niet. 

Nederland is koploper als het gaat 

om comazuipen bij jongeren. Hoe 

normaal is dat?’ Hij gelooft ook niet 

dat verandering vooral draait om 

wilskracht. ‘We worden sterk beïn-

vloed door een slimme marketing. 

En sommige mensen hebben nou 

eenmaal een ongunstig stel genen. 

Die zijn de sigaar in een samenle-

ving van overvloed en komen al aan 

van lucht.’

Zet de knop om

Wat werkt dan wel? Ivan Wolffers 

veranderde zijn eigen leven toen 

tien jaar geleden prostaatkanker bij 

hem werd geconstateerd. Wolffers: 

‘Ik leefde al redelijk gezond. Ik 

dacht: wat doe ik verkeerd? Ik ont-

beet nooit en ik at bijna geen fruit. 

Nu eet ik iedere morgen een kom 

met soyayoghurt en vruchten.’ Hij 

is vegetariër geworden en rent door 

de Bilthovense bossen. ‘Ik voel me 

er goed bij.’ Hij benadrukt dat je een 

knop om moet zetten. ‘Stel jezelf de 

vraag: ben ik de moeite waard? En 

probeer dan ‘slechte’ rituelen om te 

buigen. Je kunt in je eigen huis be-

ginnen. Haal geen chips, snoep, fris-

drank en vette happen in huis. Orga-

niseer geen cupcake-parties voor de 

kinderen. En sleep ze van die beeld-

schermen vandaan.’ 

Verbied snoepreclame 

Ook bedrijven en overheden kunnen 

iets doen. Ivan Wolffers: ‘Dan vraag 

ik zo’n bedrijf: hebben jullie een lift-

beleid? Dan kijken ze me wazig aan. 

Maak de lift met pasjes alleen toe-

gankelijk voor mensen die slecht ter 

been zijn. De rest neemt de trap.’ Hij 

wijst naar Frankrijk, waar de over-

heid tv-reclame over snoep en ijs 

tijdens kinderprogramma’s verbiedt. 

In Nieuw-Zeeland kost een pakje 

sigaretten 65 euro. En in Engeland 

schijnt een landelijke richtlijn te zijn 

voor alle bakkers om minder zout in 

het brood te doen. Ivan Wolffers: ’Er 

is hoop op verandering, al gaat het 

traag.’

Beloon jezelf

De vijftig aanwezigen in de boek-

winkel stellen gretig vragen. ‘Hoe 

komt het dat we - ondanks onze on-

gezonde leefgewoontes- toch steeds 

ouder worden?’ ‘Is spelt beter dan 

tarwe?’ ‘En hoe weten we nou welke 

producten in de supermarkt veilig en 

gezond zijn?’

Ivan Wolffers wil geen gezond-

heidsgoeroe of moraalridder zijn. 

Zijn boek zet aan tot nadenken. En 

het geeft praktische tips om je leef-

stijl beetje bij beetje te veranderen. 

‘Beloon jezelf. Als je gaat afvallen, 

leg dan die spijkerbroek klaar die 

je zo graag weer aan wilt. Voel dat 

je meer lucht krijgt als je stopt met 

roken. Kleine succesjes op de korte 

termijn versterken je eigenwaarde en 

motivatie.’

Na aloop pakken we aarzelend een 
glaasje rode wijn. Ivan Wolffers doet 

wat hij predikt: hij drinkt water.

Onthulling jubileumbord
Vrijdag 15 februari onthulden burgemeester Arjen 

Gerritsen en de voorzitter van de Stichting 900 jaar De Bilt 

Marius van den Bosch één van de vele borden waarin het 

jubileumjaar voor inwoners en bezoekers van de gemeente 

zichtbaar is gemaakt. Er was gekozen voor het bord 

aanduiding bebouwde kom De Bilt aan het begin  

van de Blauwkapelseweg hoek Biltse Rading.

Dit jaar gedenkt de nieuw gevorm-

de gemeente De Bilt het gegeven, 

dat 900 jaar geleden ontginnings-

rechten zijn verstrekt voor het ge-

bied van Oostbroek tot Westbroek, 

deel uitmakend van één van de zes kernen van het huidige De Bilt. Een 

goede reden voor een jaar lang jubileumactiviteiten. 

Start

Op Mathildedag, 14 maart aanstaande, is de oficiële start. In de aanloop 
naar die dag zijn er verschillende momenten die het jubileum aankondi-

gen. Zo ook het plaatsen van borden aan de rand van de verschillende 

dorpskernen met het motto: 900 jaar De Bilt, zes kernen, één toekomst. 

Voor het oficiële moment was dit bord keurig gesopt. [HvdB]

Ivan Wolffers: ‘Het zittende leven is een ziekte’

door Rascha Ravestein

‘Als ik door het station van Utrecht loop, walmen de patatgeuren en pizzabroodjes me tegemoet. 

Hoe kun je die verleiding weerstaan, als je om 17.00 uur met een rammelende maag naar huis 

gaat?’ Ivan Wolffers was op 13 februari te gast bij de Bilthovense Boekhandel. Met zijn  

‘Gezonde lifestyleboek’ houdt hij een pleidooi voor een ommezwaai naar een leven  

met beter voedsel en meer beweging. ‘Het zittende leven is een ziekte.’

Ivan Wolffers signeert zijn Gezonde Lifestyleboek



Musical Saturday Night Fever 
 

Na de spetterende en succesvolle musical Mamma Mia van 

vorig jaar heeft Het Nieuwe Lyceum dit jaar geprobeerd dit 

succes te evenaren met Saturday Night Fever. Gekleurde 

lampen, glamoureuze kleding, een lichtgevende dansvloer en 

natuurlijk de legendarische, met spiegeltjes beklede discobol 

droegen daartoe meer dan bij. 

Deze kitsche aankleding ondersteunde het ritme van de discomuziek die 

begin jaren zeventig vanuit New Yorkse clubs overwaaide naar Europa. De 

discomuziek borduurde voort op soul en funk, maar legde meer de nadruk 

op het ritme en de Groove. Een nieuw fenomeen was geboren. Want behalve 

de nieuwe muziek ontstonden er ook nieuwe clubs: de eerste discotheken.

Toneelspelers

In deze sfeer is de musical neerge-

zet. 76 leerlingen hebben meegedaan 

aan acteren, dans, zang en muziek. 

Omdat er naast goede toneelspelers 

en dansers op het HNL ook zeer ta-

lentvolle muzikanten en zangers zijn 

werd ervoor gekozen om de muziek 

geheel zelf doen. Uiteindelijk was 

er een discoband van 24 deelnemers 

en een zangkoor van 12 leerlingen. 

Voor uitverkochte zaal werd het een 

spetterend en energiek feest! Zowel 

de toeschouwers als de deelnemers 

hebben genoten.

(Lucienne van de Sluis)

 De Vierklank 13 20 februari 2013

Harm van Erp beste collectant van De Bilt in 2012

Harm van Erp uit De Bilt is door Het Fonds Gehandicaptensport uitgeroepen tot beste collectant 

2012. Hij kreeg een prijs van duizend euro, te besteden aan een goed doel. 

Vijfhonderd euro ging naar de dag-

besteding in de WVT ‘Reinae-

rde’. Al enkele jaren biedt WVT  

Reinaerde voor personen met een 

verstandelijke beperking, vijf dagen 

in de week een ruimte voor de dag-

besteding. 

Collectant

Harm van Erp, zelf collectant van 

het Fonds Gehandicaptensport, wees 

WVT op de mogelijkheid van dit 

fonds om sporten voor personen met 

een beperking mogelijk te maken;  

om hen in staat te stellen te sporten 

en het sporten te stimuleren, kan er 

bij het fonds een inanciële bijdrage 
worden aangevraagd. Harm van Erp 

mocht vervolgens als beste collec-

tant in De Bilt een bedrag van 1000 

euro naar eigen keuze aan een goed 

doel besteden. 

In overleg met Iet Wennekes, coör-

dinator van de collectanten Fonds 

Gehandicaptensport, ontving de 

dagbesteding ‘Reinaerde Talinglaan’ 

een bedrag van 500 euro. Van het 

geschonken bedrag werden sportma-

terialen besteld. De resterende 500 

euro zal worden geschonken aan de 

Berg en Boschschool.

Collecte

In de eerste week van april vindt we-

derom een collecte voor het Fonds 

Gehandicaptenfonds plaats. Iet Wen-

nekes: ‘Daarvoor zijn we nog op 

zoek naar een aantal collectanten. 

Iedereen die belangstelling heeft 

zich hiervoor een paar uurtjes vrij 

en nuttig te maken kan een e-mailtje 

sturen naar ietwennekes@casema.nl. Harm van Erp en Iet Wennekes.

Ik hou van Holland in Westbroek
Donderdag 14 februari stond ’t Kom-

pas in Westbroek in het teken van ‘ik 

hou van Holland’. De kinderen lieten 

voor zo’n 200 ouders en andere be-

langstellenden zien en horen wat zij 

de afgelopen tijd hadden ingestudeerd 

over het thema ‘Holland’. Zo kwamen 

er deze avond veel (oud) Hollandse 

kinderliedjes langs, maar ook Neder-

landstalige hits. Dit alles werd op een 

leuke manier aangekleed met attribu-

ten, danspasjes en passende gebaren. 

Door middel van samenzang werd ook 

het publiek er bij betrokken met ‘juf-

frouw Toos’ en natuurlijk mocht ook 

het  Westbroeks volkslied niet ont-

breken. Kinderen en ouders werden 

ondertussen getrakteerd op Hollandse 

hapjes, zoals blokjes kaas, leverworst 

en bitterballen. De avond werd ook 

meteen aangegrepen om de directeur 

en haar man in het zonnetje te zet-

ten voor het vele werk dat zij voor 

de school verzetten. Zij ontvingen uit 

handen van een van de ouders een 

versgebakken Hollandse appeltaart. 

(Gerdien Sterrenburg)

Op het HNL weten ze hoe ze een 

professionele setting moeten maken.

Leerlingen maken eigen museum
De bovenbouwleerlingen van de 

Montessorischool Bilthoven heb-

ben bij het vak beeldende vorming 

hun eigen museum gemaakt. Tij-

dens elke les kregen zij uitleg over 

de werkwijze van een kunstenaar en 

daarna maakten zij in dezelfde stijl 

een minikunstwerkje. De kinderen 

waren erg enthousiast en vonden het 

leuk om het verhaal achter de kunst-

werken te horen. Nu worden vaders 

en moeders naar de grote musea ge-

sleept om daar de echte kunstwer-

ken te bewonderen.

(Julita Eysink)

Playback-show op 
Kievit groot succes

 

Op de jaarlijkse playback show op Wereldkidz Kievit in Maartensdijk liet 

de school zich weer van zijn beste kant zien. Optredens van kinderen uit 

alle groepen zorgden voor een gevarieerd pro-gramma. Het werd een wer-

velende show met zang, dans, rap en een hoop plezier en applaus. 

Dit jaar was er een bijzonder optreden te zien. De juffen en leden van de 

ouderraad vormden een vroom gezelschap. Zij traden op als de nonnen uit 

Sister Act. Het optreden zag er heel professio-neel uit. Een oud leerling van 

de school, Charles Schoonderbeek, had gezorgd voor kleding als in de echte 

musical. Hij werkt ook geregeld mee aan TV-programma’s en stelde de kle-

ding voor de act ter beschikking. Het nummer oogstte dan ook veel applaus.

Dankzij de prachtige kostuums kreeg de volwassenen-act een extra 

dimensie.

Rondleiding op  

Fort Ruigenhoek

Zondag 24 februari organiseert de Fort beheerder een speciale excursie 

waarin alle geheimen van het Fort worden onthuld. U kunt mee na aan-

melding via www.groenehartcentrum.nl. De rondleiding begint om 13.30 

uur en duurt ongeveer 1 ½ uur. Zorg voor stevige schoenen. Een deel van 

het terrein is moeilijk toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn en 

gebruikers van rolstoelen. Het Fort bevindt zich aan de Ruigenhoeksedijk 

125a, te Groenekan.

Leerlingen met hun mini museum.

Vrolijke deining op ‘t Kompas
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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.)

❏  Gefeliciteerd 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 
meer + € 3,50).

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  .............................

Let op! 
prijzen gewijzigd

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Te koop aangeboden

VAKANTIEBONNEN voor 

€ 50,- per stuk. Info: www.

bungalowcadeaubon.nl. Tel. 06- 

43165270

BULTHAUP keuken, wit met 

beuken. Kookblok 2.59m met 

koelk. Afzuigk. Gaskookpl. 

Spoelblok 1,90m. Ruimte voor 

vaatw. En oven. € 750,-. Tel. 

0346-214063

4x tickets voor € 50,-. Dutch Water 

Dreams!-Zoetermeer (4x 1 uur pp 

Flow/Bodyboarden of tuben) tm 

15 juli/4x Omniversum filmthea-

ter t/m 1 sept/ 4x dierenpark Epe-

Overloon-Friesland (Aqua) t/m 1 

aug. Tel. 06-16276013

Gratis af te halen goed functione-

rende Philips match-Line televi-

sie, 70 cm. Tel. 06-54930994

Zwartleren damesbroek, merk 

Arma, maat 38, zacht soepel leer. 

In nette staat. € 15,-. Tel. 030-

2284676

All-in printer van hp met driver en 

kabel. Moet alleen nieuwe inkt in. 

€ 25,-. Tel. 06-19963053 

Satelliet ontvanger met camping 

schotel van 30 cm met zuigvoet 

en lnb. Voor canal digital kanalen. 

€ 45,-. Tel. 06-19963053

Voor kinderkamer Cars klok 

voor aan de muur. € 5,-. Tel. 

06-19963053

2 luidsprekerboxen Jamo J100. 

€ 25,-. Tel. 030-2285152

5 mooie jaren '70 retro kin-

derstoeltjes: Obo van Eromes 

Wijchen (plywood/metaal). 

Samen € 25,-. Tel. 06-19691119 

s.v.p. na 18.00 uur
 

En wie haalt er nu eindelijk die 

mooie computertafel voor slechts 

€ 10,-. Tel. 06-19691119 s.v.p. na 

18.00 uur

Goedwerkende minidroger, merk 

Bestron met afvoerslangen. Voor 

binnen een opvangbak. € 35,-. 

Tel. 0346-214084

Goed uitziende moderne kin-

derledikantje beige 60x120 met 

matras. Tel. 0346-214084

Grenen salon/hoektafel 90x90 

met lade + geslepen glasplaat. 

€ 30,-. Tel. 0346-831299

2 Fauteuiltjes, Suedine bekle-

ding (oud roze). € 50,- p.s. Tel. 

06-28643352

Panschop dumpnieuw. € 5,-. 

Whiteboard. € 15,-. Tel. 035-

5771232

Gebreide babysokjes. € 1,50 p.p. 

Poppenschommelstoel. € 5,-. 

Weckketel. € 15,-. Tel. 030-

2291160

Norton vleugelpomp. € 40,-. 

Roncontainers. € 30,-. Tel. 035-

5771232

Inklapbaar en rolbaar 1 per-

soonslogeerbed z.g.a.n. € 20,-. 

Tel. 030-2253487

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

I.z.g.s. wit wandmeu-

bel bestaand uit 7 delen 

270x125x185cm. € 49,-. Tel. 

030-2202996

3-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw geborduurd schilde-

rij in bruin houten lijst 50x37 

cm. Afb. landschap/boerderij. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème bad- en douche-

mat 52x52cm van € 8,95 voor 

€ 5,-. Tel. 030-2202996

Te koop gevraagd

Oude race- en snor/

BROMFIETSEN waar u 

niets meer mee doet? Bel dan 

06-31267115

Personeel aangeboden

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

TE KOOP OF TE HUUR. 400 

m2 waarvan 200 m2 boven 

en 200 m2 beneden op de 

Industrieweg Maartensdijk. 

Goederenlift aanwezig. Tel. 

06-54623282

BELASTINGAANGIFTE 

invullen? Bel 06-21987507. 

Financiële problemen en/of 

vragen zie www.fabik.nl
:

BETTY'S CORNER! Iedere 

woensdag en vrijdag bij "kap-

per Hans" in Maartensdijk. 

Gezellig en de koffie staat 

klaar! Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Let op uw tailleomvang; voor 

vrouwen is boven de 80cm. 

extra risico en voor mannen 

boven de 94cm. zeker ook. 

Gebruik i.p.v. suiker STEVIA, 

misschien wat anders zoet, 

maar wel erg goed. Voor inlich-

tingen Tel. 0346-571377, web-

site: www.vinkvoorvoeding.nl   

BIJRIJDER gezocht voor m’n 

IJslander min. leeftijd 16 jaar, 

voor de di. en dond. Mail naar 

annelin1983@hotmail.com

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie 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. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 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, bestrating, grond- en 

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-

lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te 

doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden 

met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-

gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-

gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 

Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-

binding.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl  

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 (ach-

terom) De Bilt, open woensdag t/m vrijdag 13.00-18.00uur, 

zaterdag 10.00-18.00 uur. Spullen brengen bel 06-50897262

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de SWO cursussen!

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op een 

draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 12 

personen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek op 

aanvraag (tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen Paul 

Werner 030-2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. www.

pwkeramiek.nl

Herhalingscursus Eerste Hulp aan kinderen incl. 

Reanimatie. Op dinsdag 12 en 19 maart 2013 geven wij weer 

een herhalingscursus Eerste Hulp aan Kinderen incl. reanima-

tie. De 1e avond is gericht op de EHBO en de 2e avond op 

de reanimatie. U kunt tijdens deze avonden uw vaardigheden 

weer beoefenen. De kosten bedragen € 50,-. De locatie is 

Wooncentrum Toutenburg, Kievietlaan 81A, Maartensdijk. 

Voor info: bhvehbo@ziggo.nl, tel. 0346-213148/06-50968336.

Bij Pilates wordt het lichaam sterker en flexibeler gemaakt, 

zelfs al bij één keer per week trainen. Pilates is voor iedereen 

geschikt. Het lichaam kan meer aan en je zal je fitter voelen, 

eventuele klachten zullen verminderen of verdwijnen. Bij het 

uitvoeren van de oefeningen is geen enorme inspanning nodig 

om vooruitgang te boeken. De lessen vinden elke woensdag-

avond plaats in M’dijk. Een proefles is gratis. Info www.drbm.

nl of bel 06-30443485.

Sojater gaat 

‘Van Maartensdijk naar Mars’
We gaan naar Mars! De Amerikaanse president Obama zei het 

al in 2010 bij de NASA en de afgelopen jaren zijn er wel vaker 

al dan niet serieuze plannen in die richting geweest. Maar de 

Maartensdijkse Associatie voor Ruimtevaart Sojater (kortweg 

MARS) is de hele wereld te snel af en neemt belangstellenden al in 

april 2013 mee op een hilarische en muzikale reis door het heelal 

in haar zelfgebouwd ruimteschip ‘de Donderbus 6’. 

Wie kent ze niet, die populaire sciencefi ction-series en -fi lms als The Thunder-
birds, Star Trek en Star Wars? En wie heeft er nooit eens gefantaseerd over een 

reis naar een verre planeet of naar de toekomst, waar alles (nog) mooier, leuker 

en vooral gemakkelijker is dan hier op Aarde? 

Zo'n reis is dichterbij dan je denkt en de Maartensdijkse cabaret- en theatergroep 

Sojater weet daar wel weg mee. Drie opeenvolgende weekenden fungeert De 

Vierstee als lanceerplatform voor dit avondvullende spektakel. De première is 

op 5 april.

Toekomstmuziek

Die zal men zeker horen, want in een wervelende show met in totaal meer dan 

25 liedjes, sketches en mime-acts neemt Sojater haar publiek mee naar de verste 

uithoeken van het heelal. Onderweg zal men merken dat het leven aan boord 

van een ruimteschip net zulke amusante en ontroerende kanten heeft als dat op 

Aarde. 

Ook komt men de vreemdste buitenaardse wezens tegen die toch vaak lachwek-

kende overeenkomsten met de mens blijken te vertonen. 'Cabarevusical' noemt 

regisseur Hein Dik Barentsen de voorstellingen van Sojater, een combinatie van 

de actuele humor en scherpte van Cabaret, de vrolijke show en veelzijdigheid 

van Revue en de lekkere liedjes en swing van Musical. De spelers van Sojater 

hebben weer zelf de ideeën aangedragen en teksten geschreven voor deze heer-

lijke familievoorstelling. En uiteraard heeft een grote groep vaste en nieuwe me-

dewerkers ervoor gezorgd dat alles er weer piekfi jn uitziet en op rolletjes loopt.

Reserveer tijdig

Er zijn voorstellingen op vrijdag 5 (première) en zaterdag 6, vrijdag 12, zaterdag 

13, vrijdag 19 en za 20 april 2013 in Multifunctioneel-centrum De Vierstee te 

Maartensdijk. Telefonisch reserveren is mogelijk, dagelijks van 19.00 tot 21.00 

uur tel. 035 5771669 (Jannie Rigter) of dag en nacht via www.sojater.nl .De cast van Sojater.
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Wisseling van de wacht bij BMV
De Biltse Motorrijders Vereniging heeft tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering in de Qwibus 

afscheid genomen na een bestuursperiode van 15 jaar van voorzitter Jos Westendorp.

Jos had in 2012 reeds aangegeven dat 

hij er in 2013 mee zou stoppen. Jos 

is al jaren lid van de BMV en sinds 

de eerste ledenvergadering in 1998 

in het bestuur, eerst als 2e secretaris, 

daarna heeft Jos de rol van 1 van de 

oprichters van de BMV Ron van Dam 

overgenomen. 

In februari 2006 nam Jos het stokje 

van voorzitter Klaas Gianotten over. 

Jos kijkt op het voorzitterschap met 

plezier terug, er is veel gelachen en 

ook serieus gewerkt en Jos laat een 

gezonde motorclub achter met 125 

actieve leden. Jos heeft de voorzit-

tershamer overgedragen aan Ard van 

den Berg die met een ruime meerder-

heid verkozen is. Al sinds het begin 

van de motorclub is Ard erbij , heeft 

een echt motorhart en de vereniging 

ziet de toekomst van de motorclub 

met de nieuwe voorzitter met vertrou-

wen tegemoet.

(Jan Verheul)

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering werd Jos beloond voor zijn 

inzet voor de motorclub, Jos werd benoemd als erelid van de BMV en kreeg de 

speld opgespeld door medeoprichtster van de BMV Cokky Hazekamp. 

Tweemaal Zes neemt revanche op BEP
De formatie van Maarten van Ginkel trad afgelopen zaterdag aan tegen BEP (Beemster En 

Purmerend). In theorie is er nog een minimale kans op de (gedeelde) eerste plaats,  

maar dan mag Tweemaal Zes niet meer verliezen en KVA niet meer winnen.  

De heenwedstrijd in Purmerend werd door Tweemaal Zes kansloos verloren. 

Ondanks alle goede intenties was de 

start van Tweemaal Zes weinig veel-

belovend. De eerste aanval van de 

Maartensdijkers kwam maar mond-

jesmaat tot goede aanvallen en de af-

ronding was zwak. 

Nadat BEP de score had geopend, 

kwamen zij ook maar moeizaam tot 

scoren. Pas na 8 minuten maakte Tim 

Meijers het eerste doelpunt van de 

Maartensdijkers en bracht de ploegen 

weer naast elkaar. 

Beide ploegen moesten duidelijk in de 

wedstrijd komen en BEP was de eer-

ste ploeg die daar in slaagde. Twee-

maal Zes kwam niet in de wedstrijd 

door een groot aantal passfouten, 

verkeerde en onnauwkeurige schot-

pogingen. Bij rust stond de ploeg uit 

Purmerend met 6 – 11 voor. 

In de tweede helft moest er overdui-

delijk wat veranderen, wilde de pun-

ten in Maartensdijk blijven. Boven-

dien was de ploeg dat ook verplicht 

aan de trouwe fans die ook nu de 

ploeg weer fanatiek steunden. Twee-

maal Zes voerde de verdedigende 

druk op waardoor BEP veel minder 

goede kansen kreeg. 

De eerste aanvallen was het nog even 

zoeken, maar de combinaties liepen 

veel beter en het afrondingspercen-

tage ging omhoog. Eindelijk kon het 

publiek genieten van een fris spelend 

Tweemaal Zes. Al snel kwam men op 

gelijke hoogte en gaf BEP geen schijn 

van kans. Met een aantal mooie doel-

punten werd de eindstand bepaald op 

23 - 17 in het voordeel van Tweemaal 

Zes. De tweede helft werd er dus 

maar liefst 17 keer gescoord.

Over twee weken wacht AKC uit Al-

melo in al weer de laatste thuiswed-

strijd van dit zaalseizoen. De wed-

strijd voor de reserves van Tweemaal 

Zes heeft echter misschien wel meer 

waarde. Bij een overwinning kunnen 

deze namelijk de kampioensvlag hij-

sen en promoveert het tweede team 

naar de reserve overgangsklasse.

Bij Curves De Bilt is maart 

voedselactiemaand 

De Voedselbank is de snelst groeiende bank van Nederland 

geworden. Hulp is dus nodig en dat doet Curves 30-minuten 

itness. Margreet Vrieze van Curves De Bilt:  
‘Wij houden al 4 jaar een voedselactie in onze club. 

In onze club zamelen we de hele maand voedsel in en wie tussen 1 en 

16 maart lid wordt, betaalt geen begeleidingskosten in ruil voor een tas 

voedsel.’ Margreet Vrieze: ‘ Met weinig inspanning, kan veel worden 

bereikt. Behalve de actie voor nieuwe leden, is er de hele maand inza-

melingsactie in de club. 

De ingezamelde - niet bederfelijke - levensmiddelen (afgestemd op de 

wensen van de voedselbank), zijn hard nodig door de explosieve groei 

van klanten. De voedselbank moet steeds vaker ‘nee’ verkopen. In Ne-

derland maken ruim 35.000 huishoudens er gebruik van. Omdat onze 

leden zich betrokken voelen bij de gemeenschap, komen zij massaal in 

actie voor de plaatselijke voedselbank. 

Wij als coaches stimuleren ook niet-leden voedsel te doneren. Kijk ook 

op www.curvesdebilt.nl

Relex wint ruim van OSM
4 februari kwam het team van OSM uit Maarssen op bezoek in Maartens-

dijk. Erwin Drenth trad aan met het griepvirus nog in het lijf; ondanks dat 

wist hij samen met Eric Duijvestein de herendubbel, weliswaar nipt met 

21-19 en 24-22, te winnen van de bezoekende heren. 

De dames verloren, ook nipt met 19-21 en 18-21. Erwin wist zijn enkel-

partij te winnen, Dragana Boshuis trok ook bij haar singlepartij aan het 

langste eind. 

Erik moest wat langer strijd leveren voor de winst van zijn singlepartij, 

Karin won vervolgens na een spannende tweesetter. De mix van Eric en 

Dragana werd vervolgens gewonnen door Relex. In de mix van Erwin en 
Karin moest Relex zich tenslotte voor de tweede keer gewonnen geven, 
waardoor de eindstand 6-2 voor Relex werd bereikt.  

(Karin van den Berg)

Klaverjassen bij FC De Bilt
Vrijdagavond 22 februari kunt u weer klaverjassen bij FC de Bilt. In de 

kantine van deze sportvereniging aan de Laan van Weltevreden in de Bilt 

bent u van harte welkom. 

Vanaf 19.00 uur is de kantine geopend en het klaverjassen begint om 

20.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Loten voor de loterij zijn € 0,50 

per stuk. 

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 22 februari kunt u weer klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-

dijk 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.

FC De Bilt zorgde afgelopen weekend voor een boeiende wedstrijd. Na een zeer slechte eerste helft met een ruststand 

2-3, herpakte de ploeg zich in de tweede helft perfect en werd het 5-3. [foto: fotowillemsen]

FC De Bilt herstelt zich

FC

DE BILT

sPOrtPArK WeLteVreden

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AAnnemersbedrijf
Agterberg

FC DE BILT

BUNNIK 73

zaterdag

23 februari

aanvang: 15.
00

uur

advertentie
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Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 1 maart "Borrelavond Après Ski"  
v.a. 21.30 uur

Woe.
20-2 Kalfsentrecote  

met kruidenboter
of

gebakken mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-2
Vrij.
22-2
Woe.
27-2

Beenham Cumberland met 
aardappelkroketjes

of
Kabeljauwfilet met 
Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-2
Vrij.
01-3

Lezing ‘Vleermuizen,  
het mysterie ontrafeld’ 

Op donderdag 21 februari houdt vleermuizendeskundige Zomer Bruin een 

interessante lezing over dit intrigerende dier. Voor vleermuizen geldt: onbe-

kend maakt onbemind. Veel mensen vinden het maar een griezelig dier. Dat 

is jammer want als je er wat meer van weet dan blijkt de realiteit toch geheel 

anders te zijn. Zomer Bruin heeft zijn speciale interesse in vleermuizen en 

natuurfotograie gecombineerd in een indrukwekkende presentatie. Met zijn 
jarenlange ervaring in het veld weet hij aan de hand van foto’s en ilmpjes 
boeiend te vertellen over de nachtelijke levenswijze van vleermuizen. Zo ge-

bruiken vleermuizen niet hun ogen maar vooral hun oren om zich te oriën-

teren. Dat doet de vleermuis door een signaal uit te zenden dat weerkaatst 

op voorwerpen in de omgeving. De weerkaatsing (echo) vangt de vleermuis 

op met zijn oren en daardoor kan hij de plaats en vorm van die voorwerpen 

bepalen. Zo verzamelt hij ook zijn voedsel zoals muggen en motjes. Zomer 

Bruin laat tijdens de presentatie ook de geluiden van de verschillende vleer-

muissoorten horen.

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark, die deze lezing organiseert, 

wil in 2013 met een speciale actie de aandacht vestigen op de bescherming 

van vleermuizen. Nieuwe leden van de vereniging krijgen als welkomstge-

schenk een vleermuiskast met een 

informatieve folder. Iedereen, lid of 

geen lid, is op deze avond welkom 

vanaf 19.30 uur. De lezing over de 

vleermuizen vindt plaats na de af-

handeling van een aantal formele 

zaken in het kader van de jaarver-

gadering. De bijeenkomst wordt 

gehouden in boerderij Fortzicht, 

Voordorpsedijk 35 in Groenekan. 

Aanmelden voor de bijeenkomst op 

21 februari is niet nodig. Meer in-

formatie over de Agrarische Natuur-

vereniging is te vinden op de web-

site www.anvnoorderpark.nl [MN]

Vereniging Van Boetzelaerpark  
wil samenwerkingsconvenant

door Henk van de Bunt

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark van dinsdag 12 

februari was druk bezocht. Er werden belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de 

plukboomgaard in oprichting, gelegen naast het ‘Engelse landschapspark’. 

Het Verenigingsbestuur presenteerde 

een aandelenpakket van 100 stuks 

voor het vruchtgebruik van de boom-

gaard. De verkoop is open t/m 16 

maart a.s. Dit is tevens de datum van 

de oficiële opening van de boom-

gaard, die wordt verricht door wet-

houder Arie-Jan Ditewig. 

Samenwerking

Ander nieuws is, dat de Vereniging 

aanstuurt op samenwerkingsafspraak 

met de gemeente, om gezamenlijk 

het inmiddels 82 jaar oude park in 

optimale conditie te houden. Ge-

meente De Bilt is sinds 30 jaar niet 

meer gebonden aan de juridische 

onderhoudsafspraak met de baron 

Van Boetzelaer. Naar eigen zeggen 

beschikt ze over onvoldoende midde-

len voor optimaal onderhoud van het 

historische park. Wel kan ze, naast 

basiswerkzaamheden, deskundige 

begeleiding bieden aan inwoners van 

De Bilt, die het park willen onder-

houden en schoonmaken. 

Presentie

Maar liefst 22 van de 113 leden te-

kenden de presentielijst van de Le-

denvergadering. Het merendeel van 

de aanwezigen woont aan Kerklaan 

en Blauwkapelseweg. Daarom be-

nadrukte scheidend voorzitter Sven 

Gutker de Geus (bij algemeen ak-

koord als voorzitter opgevolgd door 

Ben Verwiel) dat iedere bewoner van 

de gemeente is uitgenodigd om lid te 

worden. Dus ook andere Biltenaren 

en bewoners van de andere vijf ge-

meentelijke kernen. Ook zij kunnen 

lid worden en een aandeel te kopen 

voor drie jaar à 25 euro, waardoor 

van de plukboomgaard een echte co-

operatie gemaakt kan worden. 

Vorst

De 30 fruitbomen (appel, peer en 

pruim) zullen worden gepoot zodra de 

vorst uit de grond is. Op de toegangs-

dam tussen park en boomgaard komt 

een smeedijzeren hek, dat wordt ver-

vaardigd door een Biltse smid Jan de 

Graaf. De vereniging is gehonoreerd 

door het Stimuleringsfonds van de 

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, dat 

bijdraagt in de kosten van het hek. De 

ledenvergadering kon de zorgen over 

‘inkijk vanaf de dam in de woon-

huizen’ voor zover mogelijk wegne-

men. Aan de gemeente wordt voor-

gesteld om een rododendron -eiland 

aan te planten bij de uitgang van de 

plukboomgaard. De boomgaard zal, 

behalve tijdens geplande activitei-

ten, niet openbaar toegankelijk zijn. 

Hiervoor is gekozen om rust te ga-

randeren voor de aanwezige planten 

en dieren. Tussen de aanwonenden en 

de ‘opstand’ wordt een meidoornhaag 

geplant. Want de boomgaard is uit-

sluitend toegankelijk vanuit het park. 

Een fors aantal leden was aanwezig op de ledenvergadering. Rechts staand 

scheidend voorzitter Sven Gutker de Geus; links naast hem opvolger Ben Verwiel.

Sneeuwklokjes 
zichtbaar

door Henk van de Bunt

De Moeras- en Stinzenplantentuin van de familie Baas-Volkers aan de 
Kerkdijk in Westbroek is elke laatste zaterdag van februari tot en met sep-

tember ook in 2013 weer vrij toegankelijk. Tevens de tweede zaterdag van 

maart (stinzenplanten) en van juni (wilde orchideeën).Toegang van 10.00 

tot 17.00 uur aan het adres Kerkdijk 132 (tuiningang). De eerstvolgende 

data zijn: zaterdag 23 februari, zaterdag 9 maart en zaterdag 30 maart 

Op de eerste open tuindag zullen duizenden ‘gewone’ sneeuwklokjes samen 

met de boerencrocus en andere crocussoorten massaal bloeien. Dan bloeien 

ook de andere sneeuwklokjes soorten, zoals het Turks sneeuwklokje, het 

gerimpeld sneeuwklokje en het glanzend sneeuwklokje. En de vele varië-

teiten en kruisingen ervan die de laatste jaren zijn aangeplant. Verder zullen 

dan massaal bloeien diverse soorten nieskruiden (Helleborus), lenteklokjes, 

cyclamen, winterakonieten en nog diverse andere voorjaarsbolletjes. Van 

de bomen en struiken bloeien waarschijnlijk nog de toverhazelaars en de 

gele kornoelje, en wellicht al de staartaar, het meloenboompje, de Engelse 

Garria, de gaspeldoorn en de Parrottia. Kortom, volop voorjaar in de tuin. 

Volop voorjaar in de tuin aan de Kerkdijk 132

De terugkeer naar het nest?

De Ooievaar is een trekvogel, hij 

keert eind februari, midden maart uit 

Afrika terug naar Europa om hier te 

broeden. De mannetjes komen meest-

al eerst, de wijfjes volgen enkele da-

gen tot 2 weken later. De vogel die het 

eerst terug is bij het nest blijft zoveel 

mogelijk op of in de buurt hiervan om 

het te verdedigen tegen andere ooie-

vaars. 

Dit levert soms gevechten op waarbij 

het er behoorlijk heftig aan toe kan 

gaan. Als de partner arriveert wordt 

deze al op grote afstand herkend en 

met luid snavelgeklepper begroet. 

Het nest wordt dan afgebouwd of her-

steld en er vinden diverse paringen 

plaats. [HvdB]

Op zaterdag 16 februari zijn deze ooievaars waargenomen langs de zuidzijde van de Kerkdijk in Westbroek.


