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Als de raad het goed zal gaan vinden

krijgt de gemeente straks zes koningslinden

op een mooie plek

met een fraai hek

tot vreugde van Oranjegezinden 

Guus Geebel Limerick

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Oficiële start Jubileum 900 jaar De Bilt
U komt toch ook?

door Henk van de Bunt

De opening van het jubileumjaar is op donderdag 14 maart vanaf 15.30 uur. Deze dag zal de start zijn 
van een periode vol activiteiten, die in het teken staan van 900 jaar De Bilt. De openingsfestiviteiten 

vinden achtereenvolgens plaats in de Mathildezaal van het gemeentehuis Jagtlust aan de 
Soestdijkseweg Zuid te Bilthoven, gevolgd door een buitenactiviteit op het gazon voor Jagtlust. 

 

Tegenwoordig wordt in De Bilt op 
14 maart Mathildedag gevierd. Deze 
dag herinnert aan de schenking van 
de gronden van het huidige De Bilt 
aan het nieuwe klooster Oostbroek. 
De schenking gebeurde door de 
Duitse keizerin Mathilde. Wat in het 
jaar 1113 begon met het verkrijgen 
van ontginningsrechten voor het ge-
bied van Oostbroek tot Westbroek, 
is 900 jaar later uitgegroeid tot een 
bloeiende gemeente waarin zes 
dorpskernen eensgezind bouwen 
aan een mooie toekomst. Joke Ne-
derhof (ondersteunend ambtenaar), 
Anja Donker (secretaresse Stichting 
900 jaar De Bilt) en Fredie Blan-
kestijn (projectleider) vertellen er-
over: ‘Vanaf 14 maart organiseren 
talloze enthousiaste vrijwilligers 
iedere maand diverse activiteiten 
die elk op zich een eigen manier 
van verbinden symboliseren. Alleen 
daarom belooft het al een prachtig 
feest te worden vóór en dóór alle in-
woners van De Bilt.’

Voeten in de klei

De Historische Kring d’Oude 
School heeft met hulp van de His-
torische Vereniging Maartensdijk 
een prachtige expositie ingericht in 
het gemeentehuis. Deze is vanaf 15 
maart toegankelijk voor het publiek. 

De oficiële start is in twee delen ge-
splitst: een deel in het gemeentehuis 
Jagtlust voor genodigden en een 
deel buiten op het gazon voor Jagt-
lust. Het thema verbondenheid zal 
vooral in het tweede deel naar vo-
ren komen, maar ook het eerste deel 
in de Mathildezaal van Jagtlust zal 
dat heel duidelijk uitstralen, door de 
aanwezigheid van de breed samen-
gestelde initiatiefgroep, het comité 
van aanbeveling, alle Mathildes in 
geheel De Bilt en alle trekkers van 
de diverse activiteiten: ‘mensen, die 
met hun voeten in de klei staan’. 

Gazon 
Zowel het ‘binnen’-gedeelte als het 
vervolg op het gazon voor Jagtlust 
zal worden gepresenteerd door in-
woner, Nederlands historicus en 
journalist Leo Fijen: sinds 2009 
hoofd van de omroep RKK. Om 
17.00 uur beginnen de buitenactivi-
teiten, maar vanaf 16.30 uur wordt 
men door DJ Keizer (artiestennaam 
van Patrick Keijzer) verwelkomd. 
900 basisschoolleerlingen uit alle 
kernen van de gemeente zingen het 
Lied ‘Samen op een stukje grond’ 
en een lied uit de schoolmusical 
‘Stop de Tijd’ met de toepasselijke 
naam Ma-ma-mathilde, die in 2013 
als afscheidsmusical van groep acht 
op de Biltse basisscholen staat ge-
agendeerd. 
Het programma kent verder nog 
een paar verrassende onderdelen 
bestemd voor verschillende (leef-
tijds-)groepen.
 
Vlaggen

De projectgroep van 900 jaar De 
Bilt hoopt dat op 14 maart bij veel 
particuliere woningen de jubileum-
vlag wordt uitgestoken. Aan alle 

basisschoolleerlingen is per gezin 
een vlag uitgereikt, waarbij de mo-
gelijkheid tot een eigen inkleuring 
en wensen bestond. Gevraagd is 
deze op 14 maart ‘uit te steken’. Er 
is op het buitenterrein vervolgens 
een fakkel-act, waarvoor zich meer 
dan 60 deelnemers uit diverse ker-
nen meldden. Deze fakkeldragers 
geven de aanzet tot de spectaculaire 
afsluiting van de middag en leiden 
daarmee de jubileumfestiviteiten 
oficieel in. 

V.l.n.r. Fredie Blankestijn, Anja Donker en Joke Nederhof in de hoek van de 

Mathildezaal onder de wandborden over de geschiedenis van De Bilt.

Lied ‘Samen op een stukje grond’
 
Samen op een stukje grond
Midden in ons land
Vormen de zes kernen hier
Met elkaar een band
En gevormd door zand en klei
Groeide hier een dorp
Klooster Oostbroek was de bron
Waar De Bilt begon.

Negen eeuwen gingen heen
En we kijken om
Naar wat was in vroeger tijd
Dat komt nooit weerom
Maar dit jaar vormt dan de brug
Tussen toen en dan
En door iedereen gewild
samen in De Bilt

Zo gaan wij die toekomst in
Alle kernen saam
Ieder met een eigen sfeer
En met eigen naam
Maar ondanks soms een verschil
Blijft De Bilt symbool
Één voor allen, allen één
Dat is ons parool

Tekst en muziek: 

Maas vanApeldoorn

Ook Harmonie Kunst  
& Genoegen jubileert

 
door Henk van de Bunt

In het jubileumjaar 2013 viert de Gemeente De Bilt, dat zij 900 
jaar geleden ontginningsrechten heeft gekregen voor een deel 
van deze gemeente. Harmonie Kunst & Genoegen is 810 jaar 

later opgericht. Op 23 maart is er voor deze muziekvereniging 
uit Maartensdijk alle reden om in dit jubileumjaar haar eigen 

feestje te vieren. Zij doet dit onder andere met een concert 
samen met Algemeen Zangkoor Maartensdijk. 

Op 23 maart 1923 werd de muziekvereniging Kunst en Genoegen op-
gericht. Trompettist Wim Brouwer (tevens interim-secretaris) vertelt: 
‘Het initiatief kwam van de rijksveldwachter, de schoenmaker, de mol-
lenvanger, de metselaar en de gemeentebode. In 1964 kreeg het gezel-
schap hun eerste uniform, dat werd gepresenteerd op het bordes van 
Eyckenstein. 

Recepties en nieuwjaarsbijeenkomsten werden opgeluisterd. Hoogte-
punten waren elk jaar Koninginnedag, de Avondvierdaagse, het Sin-
terklaasfeest en de Volkskerstzang’. Brouwer heeft zelf vele jaren met 
plezier achter de muzikanten aan gelopen. 

Lees verder op pagina 3

Vrijdag 22 februari jl. oefende de Harmonie Kunst & Genoegen weer met 

volle overtuiging
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‘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

3/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

3/3 •   9.00 en 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

3/3 • 10.30u - Ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

3/3 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

3/3 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

3/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
3/3 • 17.00u - Ds. H. Hoksbergen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
3/3 • 19.00u - Ds. H.G.J. v. Dolder

Pr. Gem. Immanuelkerk

3/3 • 10.00u – mevr. ds.  E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

3/3 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek

R.K. St. Michaelkerk

3/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

3/3 • 10.00u - Dhr. Michiel Gerrits v.d. 
Ende

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/3 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

3/3 • 10.00u – Kandidaat  G.A. van Ginkel
3/3 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk

3/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. A.T. van Andel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

3/3 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

3/3 • 10.00u – Ds. G.H. Kruijmer
3/3 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

3/3 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

2/3 • 19.00u - Eucharistieviering
3/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

3/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

3/3 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 1 maart 

van 10.00 tot 12.00 uur bij het 

Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 

handicap of chronische ziekte kan 

in de bus terecht voor informatie en 

advies over bijvoorbeeld vakantie, 

vrije tijdsbesteding, wonen of dag-

besteding. 

Gemeentehuis niet bereikbaar

Vanwege uitvoering van werkzaam-

heden is het gemeentehuis van De 

Bilt op zaterdag 2 maart telefonisch 

niet bereikbaar. Deze werkzaamhe-

den duren van 8.00 tot ± 17.00 uur. 
Voor echt noodzakelijke gevallen 

kan men het piketnummer van de 

gemeente 06 55876775 bellen. Voor 
alle andere gevallen kan men vanaf 

maandag 4 maart vanaf 8.30 uur 
weer terecht bij het gemeentehuis 

op het gebruikelijke nummer (030 

2289411). 

Verkoop Rode Kruis

Het Rode Kruis afdeling taakveld 
2 (Welfare) heeft op zaterdag 2 
maart haar jaarlijkse verkoop, in 

de binnentuin van Dijckstate aan 

het Maertensplein in Maartensdijk 

van 10.00 uur tot 15.00 uur. Er zijn 
mooie cadeautjes, sjaals, kettingen 

enz. De koffie staat ook klaar met 

heerlijke eigen gebakken appeltaart, 

cake, kokosmakronen. Het rad is er 

ook weer met mooie prijzen die de 

middenstand van Maartensdijk heeft 

gesponsord. Met de opbrengst van 

deze dag worden gezellige uitjes 

voor ouderen georganiseerd.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 1 maart a.s. wordt er in 

de recreatieruimte van Dijckstate 

aan het Maertensplein te Maartens-

dijk  een ontmoetingsdienst gehou-

den waar in Jan Grootendorst de 
voorganger is en er muzikale bege-

leiding op piano zal zijn. Na afloop 

is er nog gelegenheid om met elkaar 

koffie te drinken. De dienst begint 

om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn 
de deuren van de zaal geopend. Voor 

vragen over vervoer e.d. tel. 0346 
212904.

Lezing IRS 

 

Op dinsdag 5 maart a.s. vindt de 
derde lezing in de serie van de IRS 
te Maartensdijk plaats.

Het thema is ‘’Prediker, een dwarse 
stem in de canon’, de lector van 

deze avond is de hervormde predi-

kant Ds. J. Belder (Dordrecht). Na 
de lezing is er gelegenheid vragen 

in te dienen, welke na de pauze door 

de inleider behandeld worden.  

De locatie voor de bijeenkomsten is 

een zaal van de Ontmoetingskerk , 

Julianalaan 26 te Maartensdijk. Van 
iedere lezing wordt een samenvat-

ting uitgereikt. De aanvang is 19.45 
uur en de entreekosten bedragen 3 

euro. De netto-opbrengst van deze 

avonden komt ten goede aan één 
van de projecten van de IRS.  Ook 
‘losse’ bezoekers zijn hartelijk wel-

kom.

Voor nadere informatie www.inde-

rechtestraat.nl of tel. 0346 213445.

Westbroek ontmoet

Dorpsgenote en gids van de Dom-

kerk, José Schuller vertelt aan de 
hand van dia’s de geschiedenis rond 

deze beroemde kerk van de stad 

Utrecht en omgeving. Westbroek 

Ontmoet u graag weer op dins-

dagmiddag 5 maart van 14.30 tot 
16.30 uur in de Christinazaal van 
het Dorpshuis van Westbroek. De 

kosten zijn 3 euro, inclusief een kop 

koffie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt u 

vervoer regelen via de familie de 

Graaf, tel: 0346-281826. Ook wan-

neer u niet in Westbroek woont, bent 

u van harte welkom.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-

gadert woensdag 6 maart, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven). De Oude-

renraad behartigt de belangen van 

oudere bewoners in de gemeente en 

adviseert daarover het College en 
de Gemeenteraad. Een week voor 
de vergadering wordt de definitieve 

agenda gepubliceerd op de website 

van de Ouderenraad: www.oude-

renraad-debilt.nl. De vergaderingen 

zijn openbaar.

Erfrecht en levenstestament

Op donderdag 7 maart a.s. van 

10.00 tot 12.00 uur organiseert het 

Steunpunt Mantelzorg de Bilt  in De 
Duiventil, Jasmijnstraat 6 te De Bilt 
een bijeenkomst over Erfrecht en 
Levenstestament, waarin notaris Ina 
Houwing uit Bilthoven informatie 

zal verstrekken over zaken rondom 

erfrecht, nalatenschap en levens-

testament. Aan de orde komen de 

onderwerpen als volmacht, de suc-

cessiewet-faciliteit voor mantelzor-

gers en wat er bij de afwikkeling 

van nalatenschap komt kijken.

De kosten bedragen 4,50 euro (incl. 
koffie/thee). Aanmelding voor 1 
maart, nadere informatie: Willemien 

Hak of Lauk Spelberg, mantelzorg-

consulenten, tel. 030 2203490.

Lezing van Fons Elders

De Vrijmetselaarsloge De Ster in 
het Oosten organiseert op vrijdag 

8 maart a.s. een Inspiratielezing 
door Fons Elders over het thema 
‘Een voortstuwende Wereldorde’. 
De bekende (emeritus) hoogleraar 
filosofie aan de Universiteit voor 

Humanistiek is een zeer beeldend 

spreker die zeker indruk zal maken 

door het onzichtbare zichtbaar te 

maken. De lezing is in Huize het 

Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur 
en de lezing begint om 20.00 uur. 

Aanmelden kan via: http://www.laa-

tjeinspireren.nu/, kopje contact. 

Bijzondere Mattheus Passion

Op 23 maart zal er in de Onze 

Lieve Vrouw-kerk aan de Gregori-
uslaan een uitvoering van de Mat-

theus Passion van Johann Sebastian 
Bach plaatsvinden. Het Hilversumse 

Dudok Ensemble, dat de Mattheus 
al jaren met veel succes heeft uit-

gevoerd zal zich daarmee opnieuw 

in Bilthoven presenteren. Bijzonder 

is daarbij ook dat niet de ‘gewone’ 

Mattheus zal worden uitgevoerd, 

maar voor het eerst de eerste versie 

die Bach van zijn Mattheus Pas-

sie schreef, de zogenaamde ‘Früh-
fassung’, die zeer zelden wordt uit-

gevoerd; bovendien bijt Bilthoven 

daarbij het spits af. 

Kaarten zijn te verkrijgen via www.
dudokensemble.nl of bij de Biltho-

vense Boekhandel en Boekhandel 

Bouwman (de Bilt)

Creatiefbeurs bij WVT

Zaterdag 20 april van 11.00-16.00 
uur organiseert WVT haar jaarlijkse 

Creatiefbeurs. Op deze beurs vindt 
u een divers aanbod van creatie-

ve hobby’s met mogelijkheden tot 

verkoop.  Heeft u een interessante 

hobby en wilt u deelnemen dan kunt 

u zich tot en met 15 maart schrifte-

lijk aanmelden. 

Meer informatie is verkrijgbaar via 

www.vvsowvt.nl of 030 2284973.

Schilderijen in de kerk

Tot begin maart hangen schilde-

rijen van Henriëtte Alexander in de 
Immanuëlkerk in De Bilt en in de 

Opstandingskerk in Bilthoven. Hen-

riëtte exposeerde al eerder in musea, 
galeries, kerken en andere openbare 

gebouwen. Publicaties over haar 
werk verschenen in EO Vrouw zijn 
TV-1995, in ‘Bij de Tijd’ en ‘CV 
Koers’-2000. In 1994 ontving zij de 
publieksprijs Christian Artist 1994 
binnen het thema ‘Verzoening’. De 

thematiek waar zij zich mee bezig 

houdt is de interactie tussen mensen 

en mens en God, waarin emoties en 

de zoektocht naar innerlijke vrede, 

bescherming en genegenheid een 

rol spelen.

Quiz En Zo 

Op dinsdagmiddag wordt er door 

Joke Peek Quiz En Zo aangeboden. 
1 ½ uur het in beweging houden 

van de geest door middel van een 

quiz en 1 x per 2 maanden een film. 
Het gaat er niet om wie het meeste 

weet, maar door, alleen of samen 

met anderen de quiz te doen, bent 

u actief bezig en stimuleert u uw 

geheugen. Het is ook een leuke 

manier om anderen te ontmoeten. 

Op dinsdag 5 maart is er een taal-
quiz, aanvang 14.30 uur in de cur-
susruimte van Dijckstate. Bel voor 

verdere informatie 0346-214161 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier 
Bilthoven Noord

Op zaterdag 2 maart haalt de Maar-

tensdijkse volleybalvereniging Sal-
vo ‘67 weer oud papier op in een 
gedeelte van Bilthoven Noord, in 

het gebied links en rechts van de 

Gezichtslaan en begrensd door de 

Soestdijkseweg en de Jan Steen-

laan. U wordt verzocht de papier-

kliko vóór 8.00 uur aan de weg te 
zetten.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Vervolg van pagina 1

Vooral met de kinderen van school een aubade brengen bij het gemeen-

tehuis op Koninginnedag: het startsein van het programma op Konin-

ginnedag. In 1970 traden de Majorettes voor het eerst op. 

Swiebertje

In 1973 kreeg Kunst en Genoegen een uitnodiging om mee te doen aan 

de tv-serie van Swiebertje. Dit was ter gelegenheid van het 25-jarig 

jubileum van Bromsnor de veldwachter. Wim Brouwer: ‘De regisseur 

kwam luisteren en vertelde dat er af en toe een foutje gemaakt moest 

worden. Nou dat was niet zo moeilijk’. Wim vertelt over de tussenlig-

gende jubileumvieringen met o.a. Marco Bakker (1993) toen AZM ook 

mee zong en met Donna Lynton (1998) en Edwin Rutte (2003). Bij dit 

80-jarig jubileum verzorgde Edwin Rutte (Ome Willem) ook nog een 

gezellige middag voor de kinderen. 

Harmonie

Kunst en Genoegen bestaat momenteel uit een orkest van tweeëntwintig 

muzikanten en een slagwerkgroep van acht personen. Deze slagwerkgroep 

repeteert op de maandagavond onder leiding van instructeur Jan van Lien-

den. en de muzikanten repeteren op vrijdagavond, allen in De Vierstee on-

der leiding van dirigent John Leenders. Kunst en Genoegen is een Harmo-

nie en dat betekent dat er ook houten blaasinstrumenten worden bespeeld. 

Tot de houten blaasinstrumenten worden de instrumenten gerekend waarbij 

de toon wordt voortgebracht door een labium, een enkel- of dubbelriet.

Gratis

Het bestuur van Kunst en Genoegen heeft via een advertentie oud-leden 

opgeroepen om mee te doen aan het 90-jarig jubileumconcert. Het zou na-

tuurlijk geweldig zijn als er dan negentig muzikanten op het podium staan. 

Enkele leden van Fanfare Nieuw Leven uit Loosdrecht en leden van Harmo-

nie Voorwaarts uit Zeist hebben hun medewerking al toegezegd. Het concert 

vindt plaats in de grote sporthal van De Vierstee, de toegang is gratis.

Wim Brouwer woont al heel lang in Maartensdijk en is ook al heel lang 

betrokken bij Kunst en Genoegen.

De koninginnebank in Lage Vuursche wacht 

door Henk van de Bunt

Na de aankondiging van het aftreden van koningin Beatrix op 28 januari jl. werd Lage Vuursche 

overspoeld door de pers. In de lokale kroniek ‘Lage Vuursche Actueel’ schrijft redactrice Diana Bosch 

van Drakestein: ‘In Lage Vuursche zal het stil worden. Niemand zal straks de vraag nog stellen: 

‘Wanneer zal de Koningin weer in Drakensteijn gaan wonen’? 

Blikvanger van Lage Vuursche is het 

Renaissance-kruiskerkje, gebouwd 

in 1659. Gerard van Reede jr. van 

Nederhorst (overl. 1669), heer van 

Drakestein en De Vuursche, gaf 

opdracht tot de bouw van de kerk. 

Medio 1657 heeft hij de bouwgrond 

beschikbaar gesteld. De ‘heren’’ 

van Hooge Vuursche, Pijnenburg 

en Splinterenburg volgden het voor-

beeld van Gerard in het beschikbaar 

stellen van een ruime inanciële bij-
drage. 

Gesticht

In ‘Nieuwe Wandelingen door Ne-

derland’(1888) schrijven Jacobus 

Craandijk en P.A. Schipperus op 

een bijna amusante wijze over het 

al eerder door diezelfde van Reede 

gebouwde kasteel Drakensteijn: ‘Het 

kasteel Drakenstein zelf is een wat 

stijf, streng regelmatig achtkant ge-

bouw, met een koepeltorentje uit het 

hooge dak. 

De bouwmeester, die ‘t in den jare 

1640 voor den Heer van Reede ont-

wierp, koos een’ wel wat zonderlin-

gen vorm, waaraan het inwendige 

min of meer moest worden opgeof-

ferd en waarbij vrij wat ruimte verlo-

ren ging. ‘t Gesticht vond echter om 

die ongewone gedaante des te meer 

bewonderaars en de liefhebbers van 

onberispelijke symmetrie konden 

dan ook voldaan zijn, te meer, daar 

geen enkel boompje of klimplantje 

het waagde, te groeijen op het klei-

ne, met een houten schoeijing om-

perkt terras, dat den voet der muren 

omringde en de kanten van de ronde 

gracht met een paar zorgvuldig ge-

lijk gemaakte trappen opliepen. Ons 

behaagt het beter, nu de vijver, wat 

vrijer en losser van vorm, door lang-

zaam glooijende, breede gazons is 

omzoomd en tegen het huis wat we-

lig wassend hout is geplant, door zijn 

verschillend getint groen de stijve 

lijnen wat brekend. Een ‘deftig en 

aanzienlijk slot’ mag ‘t in elk geval 

genoemd worden’. 

Bank

In de kerk staat nog steeds een konin-

ginnebank. ‘Niet meer in gebruik’, 

reageert de plaatselijke predikant 

ds. Gijsbert Kruijmer. ‘Tot 1980 be-

taalde Beatrix er jaarlijks voor. Toen 

zij met haar gezin verhuisde naar 

Den Haag is zij daarmee gestopt’. 

Straks wordt de prinses automatisch 

overgeschreven naar de hervormde 

gemeente van Lage Vuursche, ver-

wacht ds. Kruijmer: ‘Haar zoons 

staan hier in het doopregister, om-

dat zij in Lage Vuursche geboren 

zijn’. Normaal gaat de predikant bij 

nieuwe gemeenteleden op kennisma-

kingsbezoek. ‘Ook bij de prinses?’ is 

de vraag van Diana. Kruijmer lacht: 

‘Daar moeten we het als kerkenraad 

nog over hebben. Eén ding is zeker, 

ze is van harte welkom in de kerk’.

Soestdijk

In vroegere tijden was het veelal de 

gewoonte dat het kerkbestuur van 

de Lage-Vuursche landgoedeigena-

ren een eigen kerkbank ter beschik-

king stelde. Uiteraard verwachtte het 

kerkbestuur dat hier een behoorlijke 

beloning tegenover stond. Via al-

lerlei verkopen komt de bank in het 

bezit van Zijne Koninklijke Hoog-

heid Prins Hendrik der Nederlanden 

(broer van Koning Willem III). Hij 

heeft van zijn vader, Koning Willem 

II, Soestdijk geërfd. Op 13 januari 

1879 overlijdt Prins Hendrik plot-

seling in Luxemburg. De kerk voelt 

er op dat moment niets voor om de 

overeenkomst te ontbinden en der-

halve blijft de kerkbank in gebruik 

van de koninklijke familie. Later 

gaan Koningin Emma en nog later 

haar dochter Wilhelmina de bank ge-

bruiken. De betaling van 300 gulden 

per jaar blijft gehandhaafd, alhoewel 

Koningin Emma wel enkele malen 

invloed probeert uit te oefenen op 

het beroepingswerk. De toenmalige 

bank stond aan de noordzijde van 

de kerk. Er was een speciale deur 

gemaakt, zodat de gasten niet de ge-

hele kerk door hoefden te lopen. Aan 

de kant van het kerkhof kun je nog 

zien dat de deur bij de restauratie van 

1938 weer dichtgemetseld is’. 

Omgedoopt

Scriba van de kerk is Jan Kuijt: ‘He-

laas heb ik nergens een foto van de 

bank in die tijd kunnen vinden. Wat 

we wel weten is dat het wapen toen 

al aanwezig was. Vuurschenaren 

van een wat hogere leeftijd kunnen 

de bank zich nog wel herinneren als 

een bank met een monumentale uit-

straling en met groene velours gor-

dijnen en een aparte bank voor het 

personeel. Hij stond wat schuin in 

de hoek en was wat hoger geplaatst. 

Via een opstapje kon je in de bank 

plaatsnemen’. De kerkbank is in de 

volksmond omgedoopt tot koningin-

nebank. Bij de restauratie van 1938 

is hij geheel gesloopt en in her-

nieuwde vorm aan de zuidzijde weer 

opgebouwd. 

Toen Prinses Beatrix naar Den Haag 

vertrok, heeft het Koningshuis aan-

gegeven de overeenkomst te willen 

beëindigen. Het bedrag was intussen 

wel aangepast. Bij de beëindiging 

van de regeling heeft de kerk een do-

natie ontvangen. De naam is dus nog 

steeds koninginnebank, maar komt 

inmiddels niet meer overeen met de 

werkelijkheid.

V.l.n.r. ds. Gijsbert Kruijmer, Diana Bosch van Drakestein en Jan Kuijt naast 

en in de Koninginnebank, voorzien van het koninklijke wapen.

Gezamenlijke motie
De fracties van SGP en VVD in de gemeenteraad van De Bilt zijn voornemens in de raadsvergadering 

van donderdag 28 februari a.s. gezamenlijk een motie in te dienen ter zake van de Veiligheidsregio.

 

Dit orgaan (waar onder andere de 

brandweer onder valt) zou in feite 

ongelimiteerd aanspraak kunnen 

maken op inanciële bijdragen van 
de gemeente, gelet op het te bespre-

ken wijzigingsvoorstel: 

‘De gemeenten zullen er steeds 

zorg voor dragen, dat het openbaar 

lichaam (Veiligheidsregio Utrecht 

red.) te allen tijde over voldoende 

middelen beschikt om aan al zijn 

verplichtingen jegens derden te 

kunnen voldoen’. Fractievoorzitter 

Anne Doedens (VVD): ‘De beoog-

de motie wil een (politiek) signaal 

afgeven, dat duidelijk maakt dat de 

raad een eigen verantwoordelijk-

heid heeft en grenzen kan stellen 

aan de uitgaven van samenwer-

kingsorganen’. 

Beide partijen vinden dat de Veilig-

heidsregio zijn taken goed en ver-

antwoord uit moet kunnen voeren 

en daar geld voor dient te ontvan-

gen. [HvdB]

Fractievoorzitter Johan Slootweg (SGP): ‘Het kan niet zo zijn dat een ‘carte 

blanche’ wordt afgegeven, zodat het hoogste orgaan van de gemeente niets 

meer te zeggen heeft over de inanciën en eenvoudigweg iedere rekening maar 
moet voldoen’.



 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 februari
t/m woensdag 6 maart

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

Sucadelapjes   

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

Gepaneerde 
schnitzels

Lamsracks

500
gram 5.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Kip-Tomaat-Mozzarella salade

Filet-American

Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Kip-cordonbleu

Runder-cordonbleu

Gehakt-cordonbleu

Gebakken boterhamworst

Wijncervelaat

Rosbief

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 3.98

100
gram 3.98

6 halen / 
   5 betalen

VLEESWAREN-TRIO

Heerlijke 
verse Pizza’s

Lekker!

Gratis!!

STOMPETOREN 
ROMIG JONG 

OUDE LEIDSCHE KAAS
  

RAMBOL

PISTACHE 
NOTEN

DJAKARTA
MIX100

gram 1.98
100

gram 1.25

500
gram 5.50

500
gram 5.50

100
gram 1.69

Italiaanse Specialiteit:

Bij 100 gram Parmaham, 

100 gram Mortadella 

Per
stuk 2.25

Nu de lekkerste ...

Blad mandarijnen
zonder pit

Alléén DONDERDAG

Sap...Sap...Sap...

Perssinaasappels
2 kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Courgette
per stuk

•  Kapucijnersschotel
 __________________ 100 GRAM 0,99

•  Tagliatelle
MET KIP EN GROENTEN _ 100 GRAM 0,99

•  Speciaaltje zeebaars
 MET RISSOTTO EN GROENTEN

___________________ PER PORTIE 9,95
ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69 0,69

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

Navel sinaasappels

De lekkerste _________ HEEL KILO  1,25

Roerbakgroente Suprieur
Vers gesneden ______ 400 GRAM  1,49

Macaroni-gehaktschotel

_________________________ 100 GRAM  0,89

MAANDAG 4 MAART,  DINSDAG 5 MAART 

EN WOENSDAG 6 MAART

1,99

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Vers gesneden ananas
VOLLE BAK ______________ 0,99 

NIEUW
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Born Country 12,5 jaar actief
De Country Line Dancers Born 

Country uit Maartensdijk hebben za-

terdag 16 februari met een schitterend 

feest het 12,5 jarig bestaan gevierd. 

Het demoteam The Born Country 

King Dancers’ en Het Born Country 

Couple Dance Formatie Team hadden 

hard gewerkt om hun nieuwste demo 

klaar te hebben voor dit feest. The 

Born Country King Dancers waren 

dit jaar in het nieuw gestoken door het 

echtpaar v/d Tol.

Voor lessen en/of info over de Line 

dancers van Born Country zie www.

borncountry.eu of e-mail born.coun-

try@casema.nl. Zaterdag 23 maart is 

er de 10e 50+ Country Line Dance en 

Demonstratie Dag in De Vierstee van 

10.00 tot 16.30 uur. Meer info via de 

mail. Het Born Country Couple Dance Formatie Team.

Oude Liefde roest niet
Binnen de Biltse toneelvereniging 

Steeds Beter is een groepje actief, dat 

speciaal voor ouderen toneelstukken 

opvoert. Dit groepje bestaat uit Els 

Verzuu, Anneke Iseger, Warner Bel-

ger en Bert Blankensteijn. 

Momenteel wordt met succes het hu-

moristische toneelstuk ‘Oude liefde 

roest niet’ oftewel ‘Jopie en Bertus’ 

opgevoerd, een stuk dat geschreven 

is door Anneke Iseger. Accordeonist 

Cees Pouw verzorgt hierbij de muzi-

kale omlijsting. Er waren al  uitvoe-

ringen in Harmelen, Soest, Den Dol-

der en De Bilt. 

Vrijdagavond was er een spetterend optreden in Dijckstate aan het Maertensplein 

in Maartensdijk voor een enthousiast en sterk meelevend publiek. [HvdB] 

Regio TV De Bilt in beweging
Het TV-kanaal van de Stilob (Stichting Lokale Omroep De Bilt) gaat medio maart beginnen  

met het uitzenden van bewegende beelden. Er wordt een nieuwe camera aangeschaft en  

dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers gaat het nu echt gebeuren. Een lokaal  

TV station met beelden uit de gemeente De Bilt via het digitale kanaal 43 van Ziggo.

Het Stilob bestuur heeft destijds, door 

gebrek aan inanciële middelen en 
vrijwilligers, de aandacht in eerste in-

stantie gericht op het verder uitwerken 

van Radio Roulette FM. Die klinkt on-

dertussen in heel de regio en heeft met 

de hulp van veel vrijwilligers een vaste 

plaats weten te veroveren op kanaal 

101.9 (106.6 in de ether). Nu is het dan 

tijd voor lokale TV.

Graag gezien

Als het aan Harry Luiten had gelegen 

was dit al veel eerder gebeurd. Hij 

heeft aan de wieg gestaan van RTV 

De Bilt en in het verleden veel tijd ge-

stoken in opnames, website en kabel-

krant. Helaas kwam het door gebrek 

aan voldoende vrijwilligers niet echt 

van de grond. Harry: ’Maar nu moet 

het gaan lukken. Ik weet uit ervaring 

dat het niet eenvoudig is. Ik heb in het 

verleden heel wat opnames gemaakt, 

bijzondere gebeurtenissen geilmd en 
interviews afgenomen. Met de ilm-

camera op mijn schouder was ik een 

graag geziene gast. Maar wat veel 

mensen niet weten is dat je na een paar 

uur ilmen ook een paar uur of meer 
kwijt bent met het monteren van het 

ruwe beeldmateriaal. Een paar uur 

ilmen en uren monteren voor een uit-
zending van een paar minuten op TV 

is in je eentje niet te doen. De nieuwe 

vrijwilligers hebben daar in ieder ge-

val ervaring mee en willen heel rustig 

beginnen. Dat lijkt me de enige juiste 

manier, niet te veel te gelijk willen 

doen en iedereen enthousiast houden. 

Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk en 

dat moet naast je gewone werk er bij 

kunnen doen.’

Samen sterk

Het Stilob bestuur weet dat er veel oud 

televisiemensen woonachtig zijn in De 

Bilt en doet een oproep aan hen om zich 

als vrijwilliger te melden om hn erva-

ring en knnis te delen met enthousiaste 

vrijwilligers. Daarnaast hebben veel 

particulieren een semiprofessionele ca-

mera en maken prachtige beelden. Het 

is met name deze groep hobbyisten die 

veel materiaal in huis hebben. Regio 

TV De Bilt wil o.a. dat materiaal via het 

TV-kanaal gaan uitzenden, maar ook 

in het veld wilt RTV De Bilt duidelijk 

zichtbaar worden en lokale gebeur-

tenissen vastleggen. Met de moderne 

technieken worden opnames steeds 

makkelijker te maken en als ze binnen 

het kader van Regio TV De bilt vallen 

ligt uitzending op TV binnen bereik.

Aanmelden

Een ambiieus plan waar een root team 

vrijwilligers voor nodig is. Zin om mee 

te werken aan zinvolle televisie, meld je 

dan aan via redactie@rtvdebilt.nl

Harry Luiten weet hoe goed het voelt met een camera op de schouder.

Andrea & Paul in Weltevreden
In woon- en zorgcentrum Weltevreden bent u van harte welkom om op zon-

dag 3 maart 2013 van 14.30 tot 16.00 uur een optreden bij te wonen van 

het enthousiaste Biltse duo Andrea & Paul. Paul studeerde Jazzgitaar aan 

het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was actief in diverse bands 

waaronder Nancy works on Payday. Andrea (zang) groeide op in een muzi-

kale familie en maakte zodoende al zeer vroeg kennis met diverse muziek-

stijlen. Zelf zong ze jaren in bands o.a. een Indo-country/rockband. Onder 

gitaarbegeleiding van Paul zingt Andrea prachtige ballads uit het jazz, blues 

en popgenre, onder andere van The Beatles, Sting en vele anderen. Entree 

5 euro. Twee kopjes kofie met een versnapering zitten bij de entreeprijs 
inbegrepen

Bridgedrive 900 jaar De Bilt
Voor alle bridgeliefhebbers uit de gemeente wordt er op zaterdag 13 april 

a.s. een verrassende bridgetoertocht langs vier speellocaties in de gemeente 

De Bilt door bridgeclubs uit de zes kernen van de gemeente De Bilt georga-

niseerd. De aanvang is die dag om 10.30 uur.

De locaties zijn Café van Miltenburg en WVT in Bilthoven, het H.F. 

Witte Centrum in De Bilt, het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche Rading 

en De Vierstee in Maartensdijk. Inschrijving kan plaatsvinden via e-mail 

vogelaar.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.

90 jaar Michaëlschool: reünie
Dit schooljaar wordt het 90-jarig bestaan van de 

Michaëlschool gevierd. In 1922 werd begonnen met 3 lokalen 

aan de Kerklaan in De Bilt. Anno 2013 staat daar een gebouw 

met 9 leslokalen en een grote centrale hal waar veel van de 

jubileumfestiviteiten zullen worden gehouden.

In september 2012 werd het jubileum al feestelijk geopend. Dit hele school-

jaar zijn diverse activiteiten gepland om dit jubileum te vieren. In de derde 

week van juni wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestweek en een 

reünie op zaterdag 22 juni. De school hoopt veel oud-leerlingen te mogen 

verwelkomen om herinneringen op te halen. 

Oud-leerlingen kunnen zich nu al aanmelden via website www.reunie-

michaelschool.nl Dit kan ook schriftelijk aan het adres: Michaëlschool, 
Kerklaan 33 3731 EE De Bilt

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Kalanchoë

Kalanchoë Bloss

Diverse kleuren. 

Potmaat 10,5 cm.

Per stuk 1,99

GRATIS
1+1

wk 9. Geldig van 28-02 t/m 06-03. OP=OP

advertentie



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUWE COLLECTIE
 VOORJAAR 2013

Van de merken: 

ESPRIT, SANDWICH, YAYA, ENJOY, DREAMSTAR, 

SI COMPANY, GERRY WEBER en SETTER

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Op zoek naar een baan in de zorg?

Vacatures :

 -    Verzorgende (IG)

 -    Verpleegkundige

 -    Helpende

Zorgcentrum Complexcare

Industrieweg 22A unit 3

3738 JX  Maartensdijk

T 

 

(0346) 21 12 54
 

 

E 

 

info@complexcare.nl

www.complexcare.nl

Thuiszorg nodig? Informeer naar de mogelijkheden.

Zorgcentrum Complexcare voor:

 -    Verzorging

 -    Verpleging

 -    Begeleiding

 -    Huishoudelijke Hulp

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW:
JANZEN; for body, bath & more.

JANZEN zoekt over de hele wereld naar de 
allerbeste ingrediënten. Zoals zachte oliën en 

heerlijke geurenuit Grasse. 
Er zijn zes unieke JANZEN parfums.

Met ieder een eigen karakter. 
Pure verrassing & verleiding

 

Tot zaterdag:
John Frieda assortiment 

1 + 1 gratis

VINDT U HET PRODUKT NIET BIJ ONS IN DE WINKEL 
KIJK DAN OP VANROSSUM.DIODROGIST.NL

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

Lentebrood
gevuld met 
heerlijke kersen en 
banketbakkersroom

 NU
4,50

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen, 

wandelschoenen etc. bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

De “WANDELSCHOENEN SPECIALIST” 
voor heren, dames en kinderen

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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 2 maart en zolang de voorraad strekt.

 

*  Anemonen, div. kleuren, 
20 stuks € 4,95

*  RANONKELS div. kleuren, 
20 stuks € 4,95

*  NARCIS TÊTE À TÊTE 
potmaat 12 cm, 2 stuks € 2,50

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380
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Familie Gasenbeek 60 jaar getrouwd
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag 20 februari vierde de familie Gasenbeek in Maartensdijk  

hun 60-jarig huwelijk. Aan de deur van Kievitlaan 7 hing al een week een  

trosje ballonnetjes en een bordje, dat vertelde waarom die dag een feestelijke was. 

Binnen waren het echtpaar en hun 

kinderen in feestelijke stemming. Hun 

zonen Bert (59), Dick (56), Jan (49) 

en hun enige kleindochter Lotte (16) 

vierden mee en daarbij werd heel veel 

gelachen. 

Locoburgemeester Herman Mitten-

dorff kwam op bezoek en samen met 

het echtpaar op de bank bracht hij de 

hartelijke felicitaties van het gemeen-

tebestuur over en vertelde een reeks 

van herinneringen, want hij heeft net 

als de familie Gasenbeek ook nog in 

Hollandsche Rading gewoond. 

Dubbel houten huis

In een gesprek met het echtpaar horen 

we dat ze elkaar al heel jong hebben 

leren kennen. Mevrouw Tonny Gas-

enbeek (82) is als Tonny Janssen in 

het Achterhoekse Winterswijk gebo-

ren. Haar vader was wegwerker bij de 

Spoorwegen en werd in 1942 overge-

plaatst naar Hollandsche Rading waar 

het gezin bij het station ging wonen 

in het toen bestaande dubbele houten 

huis en daarmee buren werden van de 

familie Gasenbeek. Tonny was toen 8 

jaar en Bertus 12 jaar. Bertus (86) is 

geboren in Groenekan, woonde eerst 

met zijn ouders in Maarn en Utrecht 

en daarna ook in het dubbele houten 

huis waar zijn ouders op het station de 

treinkaartjes verkochten. 

Hoe mooi ze was

Bertus is als jongeman vanaf 1949 drie 

jaar dienstplichtig militair geweest en 

naar Indonesië gezonden. Daar diende 

hij op het redelijk rustige Zuid Suma-

tra en op het veel gevaarlijkere Java. 

Na zijn terugkomst in Nederland viel 

het hem op hoe mooi zijn buurmeisje 

Tonny was en daar begon de hechte re-

latie die nog steeds voortduurt. Tonny 

heeft nog mooie herinneringen aan 

haar schooltijd. Hoe ze per trein van 

huis naar Maartensdijk ging en naar de 

Openbare School bij meester Klaren 

en meester Visser. Bertus heeft mooie 

herinneringen aan 10 jaren werken bij 

het spoor en 28 jaren werken bij de 

Post in Hilversum. Ze kijken daar bei-

den met genoegen op terug. Het dub-

bele houten huis waar ze kennis maak-

ten is al lang geleden afgebrand maar 

hun relatie is heel en mooi gebleven. 

Zelfs al meer dan 60 jaar. 

Opfriscursus voor automobilisten 
Om de kennis en toepassing van ver-

keersregels te testen organiseert VVN 

Afdeling De Bilt, in samenwerking 

met MENS De Bilt, Gemeente De 

Bilt en Autorijschool Doornenbal uit 

Maartensdijk, twee keer per jaar de 

mogelijkheid voor deelnemers vanaf 

50 jaar kennis en kunde weer op te 

frissen met de zgn. BROEM (Be-

wustwording Rijgedrag Ouderen En 

Medeweggebruikers). 

De eerste mogelijkheid vindt plaats in 

Maartensdijk op 25 maart aanstaande. 

De cursus bestaat uit de onderdelen 

theorie van de verkeersregels, een 

ogen- en reactietest, een gehoortest 

en rijden in de eigen auto met een 

ritadviseur. Deelnemers aan deze cur-

sus moeten ingezetenen zijn van de 

gemeente De Bilt en een geldig rijbe-

wijs hebben.

Aanmelden kan zowel persoonlijk, 

schriftelijk, als telefonisch (van 9.00 

tot 14.00 uur) bij Wijkservicecen-

trum MENS, Maertensplein 96, 3738 

GR Maartensdijk; tel. 0346- 214161. 

Deelname is mogelijk van 9.00 tot 

12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 

uur. Na aloop ontvangt men een 
naslagwerk en een bewijs van deel-

name. Vriendelijk verzoek bij het 

aanmelden uw volledige achternaam 

+ voorletter(s), m/v, postadres met 

postcode en telefoonnummer op te 

geven. 

De inschrijving is deinitief na beta-

ling van het cursusgeld. De aanmel-

ding sluit zodra het maximum aantal 

deelnemers is bereikt, doch uiterlijk 

op donderdag 14 maart. 

Kapper Hans Stevens 65 jaar
door Kees Pijpers

De man die al jong het kappersvak van zijn vader leerde  

en al meer dan veertig jaar in Maartensdijk werkt,  

waarvan 16 jaar op het Maertensplein, vierde feest  

en belooft dat hij nog lang door zal gaan.

Vorige week dinsdagochtend was er feest in het ruime restaurant van het 

Maartensdijkse Dijckstate. De jarige dorpskapper Hans Stevens had ieder-

een, vooral zijn leeftijdsgenoten, uitgenodigd voor kofie en gebak. Van 
10.00 tot 11.30 uur waren er naast de mannen ook opvallend veel dames, 

die er wonen. Ze wisten dat de jarige zou komen want dat had in de krant 

gestaan. Je hoeft niet eens zelf in het dorp te wonen om toch heel bekend te 

worden. Als je er al zoveel jaren werkt wordt je vanzelf een Maartensdijker. 

Toen Hans dan ook met zijn vrouw in het restaurant binnenkwam was het 

gelijk feest en iedereen wilde wel even feliciteren en met hem praten. Dat 

praten is voor Hans geen probleem. Dat doet hij ook terwijl hij knipt. In de 

vrijwel vol bezette zaal werd er vervolgens anderhalf uur lang gesmuld en 

veel gelachen. 

AOW-er 

Diezelfde avond kreeg het feest nog een vervolg in zijn kapsalon. Uren-

lang kwamen achtereen groepen klanten binnen. Het bleef maar doorgaan. 

Steeds zo’n vijftien à twintig in getal en Hans tapte, zoals beloofd, zijn 

eerste AOW er doorheen. Dat komt doordat Hans in het dorp naast kap-

per ook bij de meeste feestelijke en sportieve gebeurtenissen betrokken is. 

Hij is voorzitter van de Oranjevereniging, medeoprichter en PRman van 

Judokan, zit in de Biltse Sport Federatie, helpt bij Sojos en zorgt voor het 

kinderschoenen-vullen bij het Sinterklaasfeest. Daarnaast maakt hij ook 

nog alleen of met anderen lange wandeltochten in binnen- en buitenland. 

Hans is door al die activiteiten de meest geïnterviewde ondernemer van het 

dorp. En als je hem zo bezig ziet, dan is het duidelijk dat hij ook als AOW-er 

nog heel lang door zal gaan.

De tijd in Dijckstate was te kort om iedereen in de gelegenheid te stellen de 

AOW-er te feliciteren. Toen Hans al lang en breed weer naar zijn zaak ging 

werden er nog boeketten aangedragen.

Locoburgemeester Herman Mittendorff kwam op bezoek, bracht de hartelijke felicitaties van het gemeentebestuur 

over en vertelde over een reeks van herinneringen. 

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

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

Leo Fijen
Maartensdijk

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

De lokale gemeenschap van het 

dorp is me lief. Het is belangrijk dat 

in Maartensdijk de geborgenheid 

en vitaliteit hand in hand gaan. 

Want hier kom ik thuis, telkens 

weer. Daarom zet ik me graag in 

voor de leeb aarheid en het geloof. 
Daarom draag ik De Vierklank een 

warm hart toe en ben ik aci ef voor 
De Zonnebloem en de kerk. Ik ben 

hier niet toevallig, wij zijn hier niet 

zomaar. We zijn deel van een groter 

geheel. Dat is in de dagelijkse 

samenleving de gemeente De Bilt. 

Dat is in de katholieke kerk de 

verbondenheid met God. Maar de 

mooiste plek is buiten. Daar komen 

leven en geloof samen, als ik vanuit 

Hollandsche Rading kom aanfi etsen 
richi ng Maartensdijk. Dan zie ik het 
dorp voor me en jubelt mijn hart. 

Telkens weer. Omdat ik thuiskom.
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Iets aparts voor de liefhebbers. 

Met een beentje; kort bakken als een entrecôte.

COTE DE BOEUFF ................................100 GRAM € 1,55

Lekker gemarineerd of naturel. Om kort rosé te bakken.

LAMSKOTELETJES ......100 GRAM VAN € 2,45 NU € 1,75

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid  en gemarineerd.

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

Puur mager rundvlees. Lekker gekruid en gezouten.

DE RUNDERBIEFBURGERS ............. 3 STUKS € 3,75

Van ons bekende varkensvlees. Om kort te bakken.

MALSE PROCUREURLAPJES ........100 GRAM € 0,98

Uit onze traiteurhoek: met o.a. gehakt, prei, puree en kaas.

HUISGEMAAKTE PREISCHOTEL .100 GRAM € 1,25

Uit onze poeliershoek: met een klein randje; ca. 6-7 minuten bakken.

MAGRET DE CANARD ......................100 GRAM € 2,35

Lekker kort te bakken met bijv. champignons en een uitje.

BIEFSTUK TARTAAR ..........................100 GRAM € 1,25

Om te stoven; ca. 90 minuten. Ouderwets lekker.

TAMME KONIJNENBOUTEN

................................................................ 1 KILO SLECHTS € 12,50

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensfilet, kruidencrème en gebakken uitjes.

ZWIEBEL ROSTBRATEN ..................100 GRAM € 1,50

Met o.a. varkenshaas, zontomaat, pancetta en mozzarella.

ITALIAANS BRAADSLEETJE ........100 GRAM € 1,95

Lekker beleg; ietsje doorregen; smelt op te tong.

GEBRADEN RIBEYE ............................100 GRAM € 2,50

Op veler verzoek! Lekker gepaneerd en gekruid.

DE SCHNITZELS ...................................... 4 STUKS € 6,00

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 2 maart. Zetfouten voorbehouden.

www.mensdebilt.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

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!

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

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

Introductiecursus iPad 
U leert de iPad te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype. 
Breng uw eigen iPad mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen. Dringend 
gewenst dat u de gegevens van de iPad instellingen mee-
brengt naar de cursus. Start is woensdagmorgen 3 april of 
maandagmorgen 8 april 2013. 4 Lessen voor € 56,00

Computercursus Veilig Internetten
U leert: Op de juiste wijze de beveiliging van uw compu-
ter instellen. De benodigde beveiligingsinstellingen voor 
Internet Explorer en e-mail. Het gebruik van wachtwoor-
den en het verwijderen van uw persoonlijke informatie. 
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient 
de computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen. Start: 
donderdagmiddag 7 maart 2013. Kosten € 56,00

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Inzameling voor 
de Fancy Fair

Vrijdag 22 maart a.s. is er een fancy fair in het 

Woonzorgcentrum De Bremhorst te Bilthoven.

Een gezellige dag met het rad van avontuur, lootjes 

trekken, een rommelmarkt, naam van de pop raden, 

een cavia race en nog veel meer.

Voor de rommelmarkt is men op zoek naar leuke, 

schone, bruikbare spullen en boeken, welke men 

bij voorkeur wil brengen naar Woonzorgcentrum 

De Bremhorst. ( Jan van Eycklaan 31 in Biltho-

ven) of bellen naar 030 2747800 voor het ophalen 

ervan. Naast de spullen voor de rommelmarkt zijn 

ook nieuwe spullen nodig voor het rad van avon-

tuur. Hiervoor zullen medewerkers van Stichting de 

Bilthuysen langs komen voor overleg over moge-

lijke sponsoring. De gehele opbrengst is voor de be-

woners van Woonzorgcentrum De Bremhorst voor 

de mogelijke aanschaf van een verrijdbaar plasma-

scherm voor digitale televisie.

(Joke Ruiter en Trees van Rooijen)

Nieuwe trainer 
Tweemaal Zes

De Maartensdijkse korfbalvereniging Tweemaal Zes 

vindt in oude bekende Eric Geijtenbeek haar nieuwe 

trainer. De 41 jarige oefenmeester uit Houten heeft 

zich voor minimaal twee seizoenen verbonden aan 

de selectie van de Maartensdijkse overgangsklasser. 

Eric Geijtenbeek speelde zijn eerste wedstrijden in 

het shirt van Tweemaal Zes. Toen duidelijk werd 

dat Eric zijn huidige vereniging KVA (Amstelveen) 

gaat verlaten en voor het komende seizoen een nieu-

we uitdaging zocht zijn TZ en Geijtenbeek aan tafel 

gaan zitten. Die gesprekken leidden uiteindelijk tot 

een verbintenis. 

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

Kunst kaarten
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Mathilde op sloffen bij Landwaart
door Henk van de Bunt

‘Moet er wel even over nadenken’ verzucht Wim Landwaart, wanneer ik hem vraag  

naar zijn specialiteit in het kader van 900 jaar De Bilt. De vraag stellen is  

blijkbaar gemakkelijker dan deze beantwoorden. 

Landwaart Culinair timmert al meer 

dan 25 jaar druk aan de weg, onder-

neemt bijzondere activiteiten, wint 

prijzen, verkrijgt landelijke bekend-

heid en onderscheidt zich van de 

grootgrutters. Moet je je dan verba-

zen, wanneer hij enige bedenktijd 

vraagt? Het antwoord is een duidelijk 

‘nee’, want bij Landwaart Culinair 

moet alles bij voorkeur nieuw en ex-

clusief zijn en te allen tijde vers. Daar 

moet dus even over nagedacht wor-

den.

Lekkers

Vooral na de verkiezing tot ‘Beste 

Groenteman van Nederland’ is het 

nog drukker in de zaak geworden: 

Zonen Eelco en Willem vertellen al 

bijna even gedreven als vader Wim 

over deze echte familiezaak, waar-

aan ook broer Marien en moeder Riet 

meer dan hun steentje bijdragen: ’De 

mensen weten ons prima te vinden 

voor partijen, ze komen vaak niet eens 

meer naar de winkel om het te bespre-

ken. Eigenlijk is dat vertrouwen best 

bijzonder. Maar we hebben zóveel 

lekkers in de winkel, dat nodigt uit tot 

ideeën en dat kun je zo meenemen. 

De vitrines en de toonbanken achter 

in de winkel staan dagelijks vol met 

kant-en-klaar maaltijden, salades en 

soepen, toetjes en fruit. Dus om in 

het kader van 900 jaar De Bilt in de 

Mathilde-range (weer) iets nieuws en 

origineels te bedenken; daar moet je 

wel even over nadenken. Maar ook 

dat zal wel lukken’.

Gelukt 

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 

deze producten gaat naar het goede 

doel: Stichting Stoute Schoenen. 

De bijdrage van AGF- Landwaart 

en Landwaart Culinair bestaat uit 

een ‘Mathilde verwenslof’ en nog 

wel in 4 seizoensgebonden variaties. 

Wim Landwaart: ‘Het zijn Italiaanse 

broodjes, bedekt met bijv. eigenge-

maakte pesto, mozzarella, tomaat 

en parmezaan. Dat is dan de vegeta-

rische variant. Dan komt er ook één 

met ham en ananas en later weer één 

met asperges enz. Allemaal heerlijk 

bij salades en soep. Vanaf 28 februari 

zullen we in de winkel de mensen in 

de gelegenheid stellen te proeven, zo-

dat met ingang van het jubileumjaar 

(14 maart a.s.) de klanten weten wat 

ze in de Mathilde-range bij Land-

waart in Maartensdijk kunnen krijgen 

en daardoor bijdragen aan het goede 

doel. In de advertentie in De Vier-

klank zullen we de wisselingen steeds 

aankondigen’. 

Medewerkers Job (l) en Eelco met links de vegetarische verwenslof en rechts die met ham en kaas.

Bijna alle Zweistra’s doen iets met vlees
door Henk van de Bunt

Recessie of niet: het is weer vanouds druk in de winkel van slagerij Andries Zweistra aan het 

Maertensplein in Maartensdijk. De klanten staan - zoals vaker - in dubbeldikke rijen te  

wachten op hun stukje vlees. Achter de toonbank vliegt het personeel heen-en-weer. Ook eigenaar 

Andries Zweistra is druk met vlees snijden: ‘Het is hier nooit rustig, maar laat het  

maar lekker druk zijn. Ik ben blij dat alle klanten gewoon komen’.

Veel van de kinderen Zweistra heb-

ben iets met vlees’. Andries, Henk en 

Aard-Jan zijn dagelijks in de winkel 

op het Maertensplein te vinden. 

De zussen Heleen en Ruth springen 

in het weekend bij. Andries vertelt 

dat sinds een maand of twintig al het 

rundvlees in zijn zaak vlees is van 

‘eigen’ koeien: ‘Broer Jan selecteert 

en verzorgt op z’n bedrijf zo’n 350 

‘dikbillen’, waarvan al het rundvlees 

wordt betrokken. De aan de zijlijn 

staande veearts, die het gehele proces 

zo nodig begeleidt is mijn zwager. 

Er is constant bewakend overleg over 

smaak en kwaliteit van het vlees. Het 

dierwelzijn is maximaal: de voeding 

van de dieren is gezond en vers, ze 

lopen los en liggen op stro. Broer 

Aard-Jan begeleidt de dieren wanneer 

het moment daar is naar de slachterij, 

zodat ook dat onderdeel van de ‘lijn’ 

bewaakt is’.

Kalf

Andries en Aard-Jan vertellen dat 

er deze zomer ook een begin wordt 

gemaakt met een onderzoek naar en 

de start van een dergelijke ‘lijn’ bij 

kalfsvlees. Daarnaast gaat onderzocht 

worden of iets dergelijks ook haalbaar 

is voor scharrelkippen. Andries: ‘Der-

gelijke processen kosten veel tijd, 

maar het is alleszins de moeite waard. 

De ervaringen die we opgedaan heb-

ben met het rundvlees (niet te zwaar, 

niet te licht, niet te vet, mals, sap-

pig, ijn-vezelig en een goede door-
adering) willen we ook in de andere 

(proef-)processen gaan gebruiken. 

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 

deze producten gaat naar het goede 

doel: Stichting Stoute Schoenen. De 

bijdrage van Slagerij Andries Zweis-

tra bestaat uit een Mathilde-wokreep-

je; een wokgerecht, bestaande uit een 

biefstukreepje met een zwarte pe-

persaus. Wokken (geen boter of vet) 

heeft als voordeel dat de pepersaus 

goed verbindt met het vlees. Heerlijk 

bij bijvoorbeeld rijst en sla. 

Vanaf de start van het jubileumjaar 

(14 maart a.s.) tenminste gedurende 

het jubileumjaar verkrijgbaar bij 

Kwaliteitsslagerij Zweistra aan het 

Maertensplein 18 in Maartensdijk.

Achter de toonbank vliegt het personeel even niet heen-en-weer.

Jubilerende Bakker Bos 
presenteert speltcake

Gezonde bijdrage aan het project De Bilt 900 jaar

Na enkele weken proefbakken en testen is het zover: de 

goudbruine Mathilde-speltcake ligt in de winkels van de in 

2013 jubilerende Bakker Bos. Een verrassend nieuw product 

met een duidelijke link naar het verleden dat verder ligt dan 

april 1953, toen de overbekende Maartensdijkse bakker  

haar winkeldeuren voor het eerst opende.

Bij opgravingen is gebleken dat de 

Romeinen spelt gebruikten om mee 

te bakken. Tot in de Middeleeuwen 

was deze graansoort populair, maar 

werd verdrongen door het gemakke-

lijker te bewerken tarwe. Het speltmeel bezit echter vele goede eigenschap-

pen.Op zijn speurtocht naar een origineel ‘Mathilde-product’, stuitte Bert 

Bos op de Bisschopsmolen in Maastricht, waar de spelt gemalen wordt. 

Spelt is een tamelijk bijzonder gewas dat slechts op twee plaatsen in Neder-

land verbouwd wordt. Bert wilde bij dit natuurproduct geen fabrieksboter 

gebruiken. Hij betrekt de roomboter voor de speltcake bij zuivelboerderij 

‘Boom en Bosch’ in Groenekan. De eerste reacties zijn lovend.

Speltcake oogt niet alleen fraai (op het snijvlak is duidelijk te zien dat het 

niet om een gewone cake gaat), maar smaakt ook nog eens bijzonder. 



 

 

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Sweelincklaan 84, het kappen van 1 
Hollandsche eik (08-02-2013)

•  De Bilt, Ralph Buncheweg 3, het plaatsen van 
een dakkapel (07-02-2013)

•  Hollandsche Rading, Adri Piecklaan 76, uitbrei-
den woning achterzijde (11-02-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Händellaan 9, het intern verbouwen 
van de woning (11-02-2013)

•  De Bilt, Kerklaan 40, oprichten van een garage/
berging met veranda (12-02-2013)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 27, oprichten bijge-
bouw (12-02-2013)
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Groei- en Bloei 
activiteiten

Op dinsdag 5 maart verzorgt hovenier en groenschrijver 

Marjan Sorgdrager een lezing: ‘In de ban van de tuin, 

de voorzomer’. In haar lezing maakt ze gebruik van een 

combinatie van tuintips en columns. De avond is in De 

Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven om 20.00 uur. 

Entree: Voor leden gratis, voor niet-leden 3 euro.

Paasworkshop

Op 28 maart is er een paasworkshop organiseren in-
dien er voldoende aanmeldingen zijn: min. 10 deelne-
mers. De materiaalkosten zijn 17,50 euro. De aanvang 
is om 20.00 uur bij WVT,  Talinglaan 10 te Bilthoven. 
Aanmelden kan voor 7 maart bij Carla Reijnhout tel. 
06 44628764 na 19.00 uur of e-mail carlareijnhout@
hotmail.com. Gelieve uw telefoonnummer te vermel-
den.

Workshop snoeien

Op zaterdag 6 april is er om 10.00 uur een snoeicur-
sus, verzorgd door Kees van Ginkel Tuinspecialisten te De Bilt. Deelname 
vóór 26 maart aanmelden bij Carla Reijnhout tel. 06 44628764 na 19.00 
uur of e-mail carlareijnhout@hotmail.com. 
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Toupies op de Hessenweg
door Henk van de Bunt

Toupies-kinderwinkel en kinderkapper is sinds januari jl. 

gevestigd op de Hessenweg 111 in De Bilt. In aanloop naar 

de opening op 16 maart a.s. is er een kortingsactie, waarbij 

gekozen kan worden voor 20 % korting bij kledingaankoop  

of het knippen van een kind (tot 14 jaar) voor 5 euro.

Toupies Kinderwinkel en kinderkapper heeft ook een vestiging in Utrecht 

(Twijnstraat 26). Vanaf januari 2013 zet eigenaar Marlijn Beukema de 

voormalige winkel Tovertol en hairfashion Bink en (B)engel alleen voort: 

‘Tot 16 maart waren er nog de nodige aanpassingen te doen. Vandaar dat 

we nu pas echt opengaan. Om daar op te attenderen zijn er dus kortings-

acties’.

Extra’s

De kinderwinkels van Toupies bestaan uit kinderkleding (maat 44 t/m 

176), accessoires, speelgoed, schoenen, kraamcadeaus en een kinderkap-

per. Op de vraag waarom klanten naar de Hessenweg 111 zouden moeten 

gaan, antwoordt Marlijn Beukema: ‘Omdat het een totaalconcept is. Onze 

extra’s zijn allerlei vriendjesacties, een videohoek, een speelhuisje, een 

verschoonruimte en een leuke zithoek. Wanneer er wordt geknipt kan er 

even gekeken worden naar echte kinderkleding of cadeautjes voor een 

kraambezoek’. 

Marlijn wil benadrukken dat in de kapsalon drie ervaren kapsters werk-

zaam zijn. ‘Elina, Henriëtte en Sabrina werken in combinatie zo, dat op 

dinsdag en donderdag er één kapster is en op woensdag, vrijdag en zater-

dag vanaf 1 maart er twee zullen zijn’.

Schaar

Het gesprek vindt op zaterdag aan de gezellige leestafel plaats; terwijl 

een meisje wordt geknipt wordt er een video gedraaid. Moeder speelt in-

tussen met een jongere spruit in de speelhoek. Even later meldt zich een 

vader met twee kinderen, die zich uitstekend weten te vermaken in het 

speelhuisje en komen in het voorste gedeelte van de zaak klanten, die op 

koopjes in de kinderkleding uit zijn. Marlijn: ‘Wij belonen de kinderen 

ook vaak, wanneer zij dat verdienen.

 ’t Is natuurlijk heel raar; wij vertellen kinderen, dat ze niet met een schaar 

moeten omgaan en vervolgens vragen wij ze lekker stil te zitten en ‘bela-

gen’ wij hen met een schaar, waarmee wij hun haar gaan afknippen. Dat 

vraagt op z’n minst om een beloning’. 

Terwijl Sabrina voorbereidingen treft voor een knipbeurt, wordt er van een 

video genoten. Marlijn Beukema geniet met dochter Madelief even van een 

pauzemoment.

Expositie bij Ruimte voor Kunst 
Een minitentoonstelling van werk van de Utrechtse fotograaf Willem Mes sierde het afgelopen 

weekend de wanden van Galerie Ruimte voor de Kunst in de Dorpsstraat in De Bilt.

Op zaterdagmiddag 23 februari 

opende Hans Kars van de stichting 

KUCU deze kleine, maar fraaie ex-

positie. ´Willem Mes geeft het al-

ledaagse op een bijzondere manier 

weer´, prees Kars de fotograaf. Mes 

beschikt over twee karaktereigen-

schappen die hij deelt met veel ande-

re kunstenaars, vervolgde Kars: ‘Hij 

is eigenwijs en zoekt de grenzen op.’ 

Vervolgens nodigde hij bezoekers uit 

om behalve kijken ook te kopen. Dat 

kon een foto of een fotoserie zijn, 

maar ook een van de boeken die Kars 

heeft uitgebracht, alleen of in samen-

werking met andere fotografen, en 

een catalogus van de expositie So-

vietica in Zwitserland.

Siberië en uien

Wat degene die door de etalage van 

de galerie naar binnen keek direct 

opviel, waren vijf schilderijen van 

een vrouw die uien snijdt. Op de 

grond tegen de muur lagen tientallen 

echte uien. ‘Die serie heet Hanneke 

en maakt deel uit van een Utrechts 

project over dertigers. Tien fotogra-

fen kregen het verzoek werk aan te 

leveren. In deze serie zijn de uien 

bedoeld als metafoor voor alles wat 

je als dertigjarig meisje in het leven 

moet doormaken.’ Verder hing er een 

grote foto uit Mes’ boek Pelgrima-

ges en een foto van een landschap, 

genomen in Portugal, uit een boek 

over het Europese landschap. Tegen-

over deze foto’s hingen vijf afbeel-

dingen van badgasten uit het grote 

project Villa Sovietica, dat Willem 

Mes in samenwerking met een Oe-

kraïense kunstenares uit Kiev en 

een Duitse kunstenaar uit München 

maakte voor het MEG, een museum 

voor etnograie in Genève. ‘Deze 
serie gaat over cultuur in de voor-

malige Sovjet Unie’, legde Mes uit. 

‘We hebben onder meer in Siberië 

gezeten en ontdekten een plek aan 

de rivier de Ob waar zich een heel 

uitgebreid strandleven afspeelde. De 

meeste mensen in Holland hebben 

een heel ander beeld van Siberië. ’s 

Winters kan het daar min vijftig zijn, 

maar ’s zomers komen er temperatu-

ren tot dertig graden Celsius voor.’ 

Mes vond het wel lastig een keuze 

te maken. ‘Deze beelden represen-

teren wat ik gezien heb, maar het is 

maar een kleine selectie uit de com-

plete serie, die ik graag een keer in 

een Nederlands museum zou willen 

exposeren. Maar zoiets kost geld en 

je moet enorm veel netwerken.’ Dat 

valt niet mee bij het huidige kunst- 

en cultuurklimaat in ons land, gaf 

hij toe. ‘Dat is bepaald geen feest.’ 

Vandaar deze weekendexpositie in 

Ruimte voor De Kunst in De Bilt: 

‘Op deze manier probeer ik aan de 

weg te timmeren.’ Mes is behalve 

kunstenaar-fotograaf ook een veel-

gevraagd bedrijfsfotograaf.

Wie de expositie heeft gemist, maar 

toch graag een indruk wil krijgen 

van het veelzijdige werk van Willem 

Mes, kan kijken op de website www.

willemmesphotography.nl. De vol-

gende expositie vindt plaats van 22 

tot en met 24 maart. Die dagen zijn 

er meubels van Niels Lelieveld te be-

zichtigen. [LvD]Willem Mes poseerde vlak voor de opening nog even bij zijn fotoserie Hanneke. 

Bloemenboutique Fonville verhuist
door Henk van de Bunt

Bloemenboutique Fonville van de Hessenweg 109 in De Bilt wordt met ingang van 1 maart a.s. 

voortgezet op Looydijk 78, waar nu nog Bloemdecoraties Ruud en Bea van Dillen is gevestigd.  

De feestelijke (her-)opening is aanstaande vrijdag en zaterdag.

In 2008 begonnen de schoonzussen 

Elise en Sylvia Fonville hun be-

drijf in een toen voormalige Slender 

Studio. De dames maakten er een 

prachtige ruimte van. Dat was een 

hele prestatie, want het pand is vrij 

smal en heeft een lengte van 21 me-

ter. Toch groeide de boutique er uit 

en de dames waren er snel uit, dat 

het pand aan de Looydijk meer mo-

gelijkheden heeft. Elise: ‘Een mooi 

pand met een mooie aan de voorkant 

gelegen verkooptuin’. De dames 

willen die goed gaan gebruiken voor 

alle tuin- en balkonplanten. Binnen 

is er meer ruimte en meer licht en 

vooral de ruimere parkeermogelijk-

heden waren mede bepalend bij de 

beslissing te verhuizen.

Theo

Elise heeft vanaf haar jonge jaren 

iets met bloemen en dat werd alleen 

nog maar versterkt en bestendigd 

toen ze haar levensmaatje Theo Fon-

ville, die ook wat met bloemen deed 

ontmoette. Haar schoonzus Sylvia 

was met haar veilingwerk letter-

lijk en iguurlijk wat verder van de 
bloemen en wat dichter bij de plan-

ten. Samen smeedden de in Soest 

woonachtige dames plannen welke 

uiteindelijk leidden tot hun eerste 

pand aan de Hessenweg en nu nog 

meer uitgebreid en vergroot werke-

lijkheid gaan worden op de hoek van 

de Looydijk en de Schaepmanweg: 

‘We nemen alles mee en ook over: 

ook bijvoorbeeld de abonnementen, 

welke Van Dillen al had. Daarbij 

worden we de eerste tijd nog even 

‘bijgepraat’ door Ruud van Dillen. 

Het is voor ons een nieuw product, 

waar we graag mee doorgaan; ja, na-

tuurlijk zelfs uitbreiding aan willen 

geven’.

Presentje

Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart zal 

met een violenaanbieding (zie pag. 

13) de verhuizing en uitbreiding 

van Bloemenboutique deinitief be-

zegeld worden. Elise en Sylvia be-

nadrukken tenslotte nog eens, dat 

ze met het grootste plezier op de 

Hessenweg hebben gewerkt, maar 

dat zij vanwege de andere en rui-

mere mogelijkheden op de hoek van 

de Looydijk en de Schaepmanweg 

die kans met beide handen moesten 

aangrijpen. 

Elise (l) en Sylvia Fonville verhuizen 28 februari met hun boutique naar 

Looydijk 87.

Voedselactiemaand bij Curves
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. Be-

halve de actie voor nieuwe leden, is er de hele maand inzamelingsactie in 

de club. De ingezamelde - niet bederfelijke - levensmiddelen (afgestemd op 

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

van klanten. Omdat onze leden zich betrokken voelen bij de gemeenschap, 

komen zij massaal in actie voor de plaatselijke voedselbank. Wij als coa-

ches stimuleren ook niet-leden voedsel te doneren. Kijk ook op www.cur-

vesdebilt.nl



Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 

toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 

u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

Laat gezellig uw haar doen 

bij kapsalon 

Bij inlevering van 

deze advertentie 

10% korting

Kerkdijk 118  |  3615 BJ  Westbroek  |  tel: 0346-281479

Hessenweg 111  |  3731 JE De Bilt  |  030-2204033

Twijnstraat 26  |  3511 ZL Utrecht  |  030-2102020

info@toupies.nl  |  www.toupies.nl

Te huur aangeboden, evt. voor tijdelijke bewoning

Luxe chalets / stacaravans, geschikt voor 4 pers.
Prachtige plek vrijst. onder de bomen. Indeling: 

woonkamer met open keuken, 2 sl.k., toilet en douche in één.
Chalet € 700,- / caravan € 500,- excl. verbruik bij minimale huur-
periode 2 mnd. U heeft de beschikking over alle faciliteiten van 

het park als verwarmd buitenzwembad,
speeltuin met air trampoline, restaurant, snackbar. 

Voor meer info:
030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

Bedrag in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,0; CO2 g/km: 87-138.

PAST NAADLOOS IN JE SO
CIAL NETWORK.

De nieuwe Ford Fiesta. Uitgerust met SYNC Bluetooth® Voice control. Leest  moeiteloos je inkomende sms-jes voor. Zorgt 

ervoor dat je met je stem je telefoon bestuurt… dus ook onderweg altijd connected. Speelt je muziek af vanaf USB-stick of 

MP3-speler of streaming vanaf je telefoon. Uitgerust met de Engine of the Year, de 1.0 EcoBoost benzinemotor. Superzuinig 

maar toch met power. Haal het maximale uit je dag, rij Ford Fiesta. Maak een proefrit bij de dealer en je bent verkocht. 

DE NIEUWE FORD FIES
TA.

JE RIJDT DE FORD FIESTA 

AL VANAF  13.8
95,-

Ford Lease vanaf 239,- p.mnd.

met Business Partner

Bedrag in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

14% bijtelling

Bedrag in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.Bedrag in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Geen wegenbelasting

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

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

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen
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Actief voor DierenLot
‘Veel dieren leiden een buitengewoon beroerd bestaan; ook in Nederland. Ze worden opgesloten in 

veel te kleine hokken... Soms ernstig mishandeld.. Of zonder pardon op straat gezet en aan hun lot 

overgelaten... Eenzaam moeten ze dan op zoek naar wat voedsel en een veilige plek om te schuilen’.

Dat is de boodschap van Stichting 

DierenLot in de reclame op TV. 

Stichting DierenLot trekt zich het lot 

van deze dieren erg aan en wil hen 

graag helpen. 

Wij, 2 vriendinnen uit De Bilt en 

Maartensdijk, waren erg geschokt 

toen we de reclame van Stichting 

DierenLot op TV zagen. Al die zielige 

dieren... We dachten toen: ‘Wat kun-

nen wij doen voor deze Stichting?’

Koekjes

Het begon met een plan om koekjes 

te bakken en deze te verkopen aan 

vrienden en familieleden. En met het 

inzamelen van statiegeldfl essen. In-
middels hebben wij al meer dan 100 

euro opgehaald en er zijn steeds meer 

vriendinnen, die ons willen helpen. 

We gaan door met de actie en pro-

beren zo zoveel mogelijk geld op te 

halen voor het goede doel. Ongetwij-

feld zal het bedrag dus nog veel hoger 

uitkomen. Al het geld dat we ophalen 

storten wij op de rekening van Stich-

ting DierenLot. Gewoon, omdat die-

ren ook levende wezens zijn die recht 

hebben op hulp en goede zorg. Er zijn mensenrechten, dus waarom zijn die rechten er niet voor de dieren? 

Helaas zorgt niet iedereen goed voor de dieren, maar wij (Karlijn (l) Renske 

en 7 andere meiden) zetten ons met hand en tand in om het leven van die 

zielige dieren beter te maken. Lopers gezocht
In het kader van 900 jaar De Bilt wordt in 2013 een aantal hardloopactiviteiten georganiseerd, 

waarmee de verbondenheid tussen de kernen van De Bilt zichtbaar wordt gemaakt. Eén van die 

activiteiten is de nationale Bevrijdingsvuurestafette. De gemeente De Bilt doet hieraan mee en is op 

zoek naar lopers uit alle Biltse kernen die het vuur van Wageningen naar De Bilt willen brengen.

Jaarlijks wordt op het plein voor Ho-

tel de Wereld in Wageningen in de 

nacht van 4 op 5 mei het vrijheids-

vuur ontstoken. Het symbool voor 

leven in vrede en vrijheid. 

Vanuit Wageningen wordt het vuur 

door een groot aantal sporters naar 

de verschillende gemeenten in Ne-

derland gebracht. Tussen 00.15 uur 

en 01.30 uur ’s nachts wordt het vuur 

in ontvangst genomen en met hard-

lopers in estafettevorm vanuit Wage-

ningen naar De Bilt gebracht. 

Kerken

In het jubileumjaar 2013 t.g.v. 900 
jaar De Bilt komen kerkgangers uit de 

zes kernen om 11.00 uur samen in een 

openluchtviering op het plein naast 

de Martin Luther Kingschool aan 

de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 

Het bevrijdingsvuur uit Wageningen 

wordt daar binnengebracht ter viering 

van Bevrijdingsdag. 

Aanmelden

Men is op zoek naar lopers die be-

reid zijn om een aantal kilometers het 

vuur te dragen tussen Wageningen en 

De Bilt. Na de aanmelding worden in 

onderling overleg afspraken gemaakt 

over het looptempo en de af te leggen 

afstanden. Het vervoer naar Wagenin-

gen is geregeld. Voor verzorging en be-

geleiding tijdens de estafette wordt ge-

zorgd.Nadere informatie wordt graag 

verstrekt door Wim Tigelaar (030) 

2289517 of Henk Nurmohamed (030) 
2204656. Aanmelden kan per email: 

5meiloopdebilt@gmail.com [HvdB]

Ronde van Berlage
Op 31 maart 2013 organiseert Stichting Tjaikonde de 

wielrenwedstrijd ‘De Ronde van Berlage’ naast andere 

activiteiten, zoals het festival ‘I need a Roof over my head 2’  

en een sponsorloop over drie afstanden van resp. 

10 kilometer (hardloop), 2 kilometer (sponsorloop) 

en 5 kilometer (wandelloop).  

Het festival ‘I need a roof over my head 2’ is een festival vol met muziek, 
eten, drinken en verkoop van allerlei producten bij verschillende kraampjes. 

Voor kinderen is er een kinderspel en een springkussen. De dag begint om 

12.00 en eindigt rond 20.00 uur en wordt gehouden aan het  braakliggend 

terrein aan de Berlagelaan voorbij de fi etstunnel tussen de Noorderkroon en 
de Berlagelaan. 

Stichting Tjai-Konde is een stichting die verschillende activiteiten in Ne-

derland organiseert. De opbrengst is voor de bouw van scholen in het dorp 

Klaaskreek in Suriname. Voor meer info: www.uprisingtjaikonde.com. Tel-

nr.: 06 20145248 Ras Brian Aihen Saaki Aibraham. 

Vanaf vrijdag 1 maart vindt u
ons op onze nieuwe locatie

aan de Looydijk.

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

OPENINGSAANBIEDING

Potviool (in diverse kleuren)

Van 7,95 / voor 2,95 (Max. 3 per klant)
 

alleen geldig op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart

Open huis

10.00 uur:   Start open huis met warming-up en Welltrade markt van het Rode 

Kruis in de binnentuin

11.00 uur:  Spinningles. Fietsen op muziek.

11.00 uur: •  Rollatorcheck en demonstratie van de nieuwste 
modellen rollators door de Hartingbank

 • Informatiestand Apotheek Maertensplein  
 •  Informatiestand Fysiotherapie Visscher en 

bezichtiging Fysio ruimte
 • Cordaan Thuiszorg, informatiestand.
 • Dagopvang Cordaan, 1e etage geopend voor informatie

11.30 uur: Vrolijke muziek in het restaurant, de binnentuin en de hal

Van 10.00 – 14.00 uur gratis koffi e/thee met iets lekkers, 
mogelijk gemaakt door de SSW

 15 jaar Dijckstate
2 maart 2013

10.00 - 14.00 uur 

U komt toch ook?

Programma



 De Vierklank 14 27 februari 2013

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

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

Te koop aangeboden

ALLESBRANDER voor hout 

of dergelijke, met ruitjes. 

€ 500,-. Tel. 0346-214084

BOEKENKAST vrijstaand 

onbeschadigd 2m hoog x 1,2m 

breed x 20 cm. diep, 6 legplan-

ken + 1 la onderin. € 200,-. Tel. 

0346-282513

ZONWERING nieuw en 

gebruikt, aanbieding caravan-

markiezen. € 385,-. Zonwering 

onderdelen, reparatieservice. 

Tel. 06-26604779

Dell 20 inch flat screen monitor 

zwart/zilver. Voor PC of laptop. 

€ 45,-. Tel. 0346-211678 of 

06-30654159

Modern vloerkleed afm. 190 

x 140 cm. mooie kleur [licht 

blauw/grijs] met motief. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. plantenkastje kleur 

groen, afm. hoog 160 cm, breed 

70 cm. diep 50 cm., 4 lege vak-

ken. € 25,-. Tel. 030-2205540

Grote rol afrastering, puntgaaf, 

mooie kleur, wegens verhui-

zing. € 25,-. Tel. 030-2205540

Bijzonder mooi hobbelpaard 

met staart en manen van echt 

paardenhaar heel apart. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Ormaspot complete verlich-

tingsset: functioneel armatuur, 

op iedere hoogte verstelbaar 

snoer geschikt voor vele plan-

ten  [zie verpakking] nieuw'; zit 

nog in de originele verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2205540

Tomado raclette /grill, elek-

trisch, voor 8 personen. Nieuw 

zit nog in de originele verpak-

king. € 15,-. Tel. 030-2205540

Satelliet ontvanger voor de 

vrije kanalen compleet met 

afstandbediening. € 20,-. Tel. 

06-19963053

Steilmann pantalon tweed. 

Bruin nieuw maat 38. € 35,-. 

Tel. 030 2287408

Dakpannen 100 stuks, oud 

Hollands grijs. Gratis af te 

halen. Tel. 0346-282513

Grenen kastje met 1 deurtje en 

laadje Br.43 x dp.39 x hoog 

66cm. € 10,-. Tel. 06-29506849

Ribfluwelen hobbelpaard met 

teugeltje op hout onderstel. 

€ 15,-. Tel. 0346-214065

Z.g.a.n. sjoelbak compleet met 

houten schijven. € 25,-. Tel. 

030-2205540

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 schilderij 

in bruin houten lijst 50x37 

cm. Afb. landschap/boerderij. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème bad- en dou-

chemat 52x52cm van € 8,95 

voor € 5,-. Tel. 030-2202996

Die bijzondere oude spiegel is 

nog niet verkocht. Voor € 40,- 

is hij van u! Bel 0346-212707

Origineel speldje, het roos-

ter van gem. De Bilt. € 20,-. 

Speldje van de Gazelle fiets. 

€ 10,-. Tel. 06-44420668

Plank met voortrekken-

de olifanten, houtsnij-

werk 64x30cm. € 45,-. Tel. 

06-44420668

Lichtgr. Plavuizen, 12 stuks 

30x30cm. Nieuw in doos. 

€ 15,-. Tel. 06-44420668

2 jaargangen ‘bloemen en 

planten’ 2010 en 2011 per 

jaargang € 2,50. Tel. 0346-

212492

Leuke pitrietenmand met 2 

handgrepen, licht gekleurd 

30x31x61cm. € 6,-. Tel. 0346-

212492

Twee gietijzeren groene bis-

trostoeltjes voor in de tuin. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Zwart apart leren broek, maat 

36 met sierspijkertjes. € 40,-. 

Tel. 0346-214084

Groot glazen windlicht op 

voet. Voor een kaars of iets 

anders. € 7,50. Tel. 0346-

214084

Goed uitziende moderne kin-

derledikantje beige 60x120 

met matras. € 3,-. Tel. 0346-

214084

Eethoek tafel en 4 stoelen, 

grenen tafel rond tot ovaal 

uitschuiven. € 25,-. Tel. 0346-

212885

Dakdragers voor Honda Civic 

Hybrid. € 20,-. Tel. 0346-

212885

Te koop gevraagd

INBOEDEL gevraagd, wij 

halen het graag bij u op. Tel.  

06-15411081

Fietsen/brommers

Kinderfietsje, leeftijd 2 - 5 

jaar. € 10,-. Tel. 030-2205540

Personeel aangeboden

KLUSJES in en om huis. 

Tuin-, schilder- en timmer-

werk. Voor prijs en info bel 

06-17896843 Groenekan

Voor het onderhoud van de 

TUIN bellen tevreden klanten 

Rein: 06-82004441

M o e s t u i n v e r e n i g i n g  

TUINMAAR  in Maartensdijk 

heeft nog enkele tuinen vrij. 

Info: tel. 0346-211956.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

BELASTINGAANGIFTE 

invullen? Bel 06-21987507. 

Financiële problemen en/of 

vragen zie www.fabik.nl

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat 

met knipkaart elke tiende 

behandeling knippen gratis 

is? 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. sui-

ker STEVIA, misschien wat 

anders zoet, maar wel erg 

goed. Voor inlichtingen Tel. 

0346-571377, website: www.

vinkvoorvoeding.nl   

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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.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 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. 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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 

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

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

Mijn Ghanese hulp Engels sprekend zoekt meer werk. Kan 

haar aanbevelen. Mijn tel. 06-21214850. Macy tel. 06-87167867

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de SWO, IDEA en de WVT cursussen!

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.

Onvergetelijk leven een ontmoetingsplaats voor ouderen 

en hun mantelzorgers, open dinsdag en vrijdagochtend locatie 

dorpshuis Hollandsche Rading bijzonderheden uit het program-

ma. 19 maart taarten maken met Sabine van der Kwast. 2 april 

Hoefsmid komt langs om een paard te beslaan. 12 april bezoek 

aan het klooster de monnikenberg. 16 april voorjaarsdieren-

dag met lammetjes van de kinderboerderij. Tel. 06-13591445  

www.onvergetelijkleven.nl

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

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

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.

‘Maar als het echt koud wordt, begint 

de pret voor haar pas echt. Ze kan niet 

wachten tot het ijs dik genoeg is en kan 

zich enorm verheugen op de schaats-

tochtjes over het Pluismeer of de Loos-

drechtse plassen. Als landelijk de Elf-

stedenkriebels zich openbaren, hee�  

Anne� e het voorrecht om dicht bij huis 

keus te hebben uit een aantal heerlijke 

schaatsplekken. Daarbij geniet ze op 

voorhand al van het idee dat bij thuis-

komst de zelfgemaakte erwtensoep op 

het vuur kan: ‘Waanzinnig , je koude 

handen en voeten voelen gloeien terwijl je 

lekker aan het smullen bent van de erw-

tensoep. Een echte traktatie waarvan ik 

het ouderwetse lekkere recept graag 

wil delen.’ 

Anne� e Amende

Hollandsche Rading

Erwtensoep met roggebrood

Bijzonder cadeau
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

FC De Bilt zet reuzenstap richting titel 
Ondanks de vorst en de voorspelde sneeuw, kon de wedstrijd van FC De Bilt tegen Bunnik ’73 als 

enige van de competitie gewoon doorgang vinden. Bunnik heeft zich gedurende het seizoen ontpopt 

als naaste belager van De Bilt en zal waarschijnlijk samen met VV Scherpenzeel gaan strijden om een 

plek in de nacompetitie. De laatste competitiewedstrijd van de geel-blauwe dateert van 2 december 

2012, toen werden er kostbare punten verspeeld tegen VV Hees.

Hoe matig de start van de voorgaande 

twee wedstrijden is geweest, zo goed 

was hij dit weekend. In balbezit werd 

van achteruit de voetballende oplos-

sing gezocht en de drie spitsen Bobby 

Reijerse, Niels van Veelen en Erwin 

Korthals wisten het gemis van de ge-

schorste topscorer Mike Versloot uit-

stekend op te vangen. Laatst genoem-

den waren ook verantwoordelijk voor 

de snelle openingstreffer. Ondanks de 

vele lengte in de Bunnikse verdedi-

ging knikte Niels na vijf minuten een 

voorzet van Erwin in de lange hoek. 

Ook na de 1-0 bleef De Bilt de be-

tere ploeg. Via doelpunten van Jan 

van den Dijssel, die zijn vertrouwde 

vorm weer te pakken had, en Bobby 

stond er na een half uur de 3-0 tus-

senstand op het scorebord. Na de 3-0 

werd De Bilt echter gemakzuchtig 

en wist Bunnik terug te komen in de 

wedstrijd. Een prachtig afstandschot 

buiten bereik van Imco van Elk en 

een bal die via de scrimmage binnen 

viel brachten het verschil tijdens de 

rust zelfs terug tot één doelpunt.

Bunnik zette de ingezette zoektocht 

naar de gelijkmaker na rust niet door, 

terwijl De Bilt ook in de tweede helft 

sterk uit de kleedkamer kwam. Jan 

maakte zijn tweede doelpunt van de 

middag en bracht de marge weer naar 

twee doelpunten verschil. In het ver-

volg kwam De Bilt niet meer in de 

problemen. Bunnik bleek vooral aan-

vallend onmachtig en creëerde nog 

amper kansen. 

Aan de andere kant controleerde De 

Bilt de wedstrijd en kwam er af en toe 

nog gevaarlijk uit. Zo ook een kwar-

tier voor tijd toen Mischa Onderstal 

op aangeven van Niels zijn basisplek 

opluisterde met zijn eerste goal van 

het seizoen en de beslissing in de 

wedstrijd. Dat Bunnik na een hands-

bal middels een indirecte vrije trap 

uiteindelijk nog de 5-3 maakte, was 

alleen voor de statistieken van belang. 

Een hele prettige overwinning met 

het oog op het kampioenschap. Be-

langrijk na deze wedstrijd is dat er 

ondanks de handvol afwezigen, weer 

eens fris en herkenbaar werd ge-

voetbald. Volgende week wederom 

een wedstrijd tegen één van de ster-

kere ploegen uit de vierde klasse, VV 

Scherpenzeel.

FC De Bilt op jacht. (foto: Henk Willemsen)

Fraternitas in de prijzen
Zaterdag 9 februari werden in Bunschoten de turnwedstrijden 3-4 kamp voor recreanten 

georganiseerd. Deze turnwedstrijden worden als team met vier jongens of zes meisjes uitgevoerd, 

waarbij drie of vier turnonderdelen worden geturnd. Fraternitas deed mee met  

zes teams en maar liefst vier teams waren zo goed dat zij doorstromen naar  

de inales van Regio Midden-Nederland op 6 april a.s.

De categorie 3-kamp meisjes 6 tot 

8 jaar was de grootste categorie met 

maar liefst 26 deelnemende teams De 

drie teams van Fraternitas, lieten zich 

niet gek maken en lieten zien wat ze 

in huis hebben. Het resultaat mocht 

er wezen. Fraternitas 3 eindigde met 

119,69 punten op een prachtige 5e 

plek en verdiende daarmee een mooie 

beker en een plekje in de inale.

Binnen de categorie 4-kamp meis-

jes van 9 tot 11 jaar was Fraternitas 

4 oppermachtig. Met 168,25 punten 

eindigden ze ruimschoots op de 1e 

plaats. Vooral op het onderdeel balk 

kwam dit team goed uit de verf. De 

jury waardeerde dit onderdeel met 

maar liefst 45,82 punten, waar er 

maar maximaal 46 te behalen zijn!

Bij de 4-kamp meisjes 12 tot 15 jaar 

kwam Fraternitas 5 in actie. Eigenlijk 

was slechts een van de deelnemers 

van dit team 12 jaar, maar aangezien 

je in je eentje geen team kunt vormen, 

is het team aangevuld met jongere 

meisjes. Extra knap dus dat deze mei-

den 171,36 punten bij elkaar wisten 

te turnen en daarmee op de 2e plek 

eindigden.

Ook de jongens waren vertegenwoor-

digd. Fraternitas 6 deed mee aan de 

categorie 4-kamp jongens 7 tot 11 

jaar. Ze vielen net buiten de prijzen 

maar met hun 4e plek zijn ze verze-

kerd van een plaats in de inale op 6 
april. (Henk Nurmohamed)

S.V.M verliest
Duidelijk was zichtbaar dat het in het begin van deze lokale derby even aftasten was. SVM kon de bal 

niet goed in de ploeg houden. Er werd op meerdere fronten onnodig balverlies geleden.

In de 9e min direct al een gele kaart 

voor keeper Richard de Groot en een 

vrije trap voor Loosdrecht, net buiten 

het strafschopgebied. Gelukkig voor 

SVM, liep dit goed af, maar al drie 

minuten later kon Loosdrecht vrij in 

de verste hoek inkoppen en op voor-

sprong komen (0-1). 

De eerste kans voor de thuisclub was 

er pas in de 22ste minuut voor Sjoerd 

Burgers, maar deze bleef onbenut. 

Hierna pakte SVM de draad wel op 

en ging iets beter voetballen. Twee 

‘foute’ ingooien aan Maartensdijkse 

kant toonden wel aan, dat het niet 

goed ging. Jammer voor het in rede-

lijke aantallen opgekomen publiek, 

dat de ijzige kou had getrotseerd. 

Beide teams gingen met 0 – 1 rusten.

Gepakt

De tweede helft kwam SVM feller 

uit de kleedkamer, maar het zat de 

gastheren niet mee. Een vrije trap van 

Loosdrecht, buiten het strafschopge-

bied wordt fantastisch ingeschoten (0 

– 2) en een kopie van zo’n vrije trap 

aan de overkant - ook fantastisch in-

geschoten door Kevin van Dronkelaar 

- wordt gepakt door de Loosdrecht-

keeper. 

Met een diepe bal van Loosdrecht, 

die door de SVM-verdediging on-

juist wordt beoordeeld wordt in de 

55e min. de 0-3 stand bereikt. Over 

en sluiten zou men denken; maar ge-

lijk de 1e de beste aanval erna schiet 

Kevin van Dronkelaar hard en droog 

de aansluittreffer binnen. Trainer 

Wout van Dronkelaar wisselt vervol-

gens aanvallend door Wiebe Urk in te 

brengen voor Rick Lith. SVM stroopt 

nog eenmaal de mouwen op, maar 

moet dat wel met 10 man doen, wan-

neer Diederick Hafkemeijer direct 

rood ontvangt voor een behoorlijke 

overtreding, bij de middellijn. 

Dan weet je dat de kansen tot nul 

zijn teruggebracht; een aanname, die 

bevestigd wordt wanneer een Loos-

drechtenaar de 1 – 4 binnen legt. 

Loosdrecht was sterker. 

Salvodames hebben een offday

De beide Salvoteams beleefden vrijdagavond een offday.  

Het 1e damesteam verloor kansloos met 4-0 van Prima Donna 

in Huizen. Het 2e damesteam was ook al kansloos tegen  

Majella in Utrecht en verloor met 3-1. Beide teams hadden 
goede zaken kunne doen met een overwinning  

maar dat zat er bij lange na niet in.

De Maartensdijkse dames hadden de eerste drie sets weinig in de melk 

te brokkelen bij Prima Donna in Huizen. Dit als 8ste geklasseerde team 

speelde fris en met een geweldige drive om te winnen. Kennelijk door het 

late aanvangstijdstip kon Salvo niet in zijn ritme komen. De eerste drie sets 

werden kansloos verloren met resp. 25-15, 25-19 en 25-19. In de vierde set 

begon het bij Salvo wel te lopen. Maar de tegenstander deed niets cadeau. 

Na een bloedstollende inale ging ook deze set naar de tegenstander met 28-
26. Door dit resultaat blijft Salvo op de 5e plaats geklasseerd en wordt de 

weg naar boven steeds moeilijk bereikbaar. 

Salvo2 

Ook hier een zelfde verhaal als bij Salvo 1. De eerste twee sets waren dra-

matisch slecht. Kansloos verlies met 25-12 en 25-15. In de 3e set richtte het 

team zich weer wat op. Een kleine voorsprong kon niet vastgehouden wor-

den en het evenwichtiger spelende Majella wist ook deze set te winnen met 

25-20. Het herstel had zich in de derde set ingezet en werd doorgevoerd in 

de 4e set. Majella liet het een beetje lopen waardoor Salvo meer grip had op 

de wedstrijd en dankbaar van de geboden kansen gebruik maakte. Relatief 

gemakkelijk kon de 4e set gewonnen worden zodat er aan deze wedstrijd 

tenminste 1 punt werd overgehouden. Volgende week spelen de dames op 1 

maart in Nieuwegein tegen Florie/NVC.

Kegel-instuif op TC Groenekan
Sinds 1979 wordt op Tenniscentrum Groenekan in de benedenruimte door 

diverse kegelclubs gespeeld. Daar waar elders kegelbanen sloten, heeft 

het tenniscentrum haar houten kegelbanen altijd open gehouden. Vanuit 

een aantal van de huidige kegelclubs bestaat de behoefte aan uitbreiding 

van haar ledenaantal. Vertegenwoordigers van de diverse clubs willen de 

a.s.(nieuwe) kegelaars graag ontmoeten en wegwijs maken in het spel. Voor 

info: Tenniscentrum Groenekan, Kees Overvest 0651 269772.

Zaterdag 9 maart a.s. wordt dan aan de Copijnlaan 43 te Groenekan van 

14.00 tot 16.00 uur een instuif, aangekleed met borrel + bitterbal, georga-

niseerd.

Irene basketbal
Sinds 1 augustus 2012 beschikt SV Irene weer over een basketbalafdeling. 

In januari jl. zijn 2 jeugdteams aan de competitie begonnen. Aanvankelijk 

betrof het alleen uitwedstrijden omdat in de gemeente De Bilt geen zaal-

ruimte aanwezig was. Maar nu gaat er zondag 3 maart toch weer voor het 

eerst in ongeveer 15 jaar op Biltse bodem een basketbalwedstrijd gespeeld 

worden!

In de Kees Boekehal speelt het team tot 10 jaar een competitiewedstrijd 

tegen de Woodpeckers uit Houten. 

Aanvang 11.30 uur. Een week later 

– zaterdag 9 maart – spelen beide 

teams thuis. 

Het team tot 10 jaar speelt om 16.15 

uur en het team tot 14 jaar speelt 

daarna om 17.30 uur. Toeschouwers 

zijn van harte welkom.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Gluren bij de Buren blijft boeien
door Guus Geebel

Voor de vijfde keer vindt op zaterdag 16 en zondag 17 maart Gluren bij de Buren plaats. 

 Dit liefhebbersfestival op huiskamerniveau biedt muziek, theater, cabaret, beeldende kunst  

en poëzie. Daarvoor stellen gasthuizen de ruimte beschikbaar en verzorgen artiesten  

en kunstenaars belangeloos een gevarieerd programma.

Gluren bij de Buren is een initiatief 

vanuit de Stichting Kunst en Cultuur 

De Bilt (SKC) in samenwerking met 

het Kunstenhuis. Marjan Nagtegaal, 

Andrea Juriaanse, Titia Brouwer, Truus 

Nijssen, Janneke Dungelmann en Inge 

Fuijkschot organiseren het evenement. 

Voorzitter Inge Fuijkschot van de SKC 

is onder de indruk van het enthousiasme 

van de bewoners. ‘Nog voor we in no-

vember met de organisatie voor dit jaar 

begonnen kregen we al aanbiedingen 

van huizen en deelnemers. Dat enthou-

siasme heeft ons doen afzien van het 

plan het evenement om de twee jaar te 

gaan houden. We blijven het toch jaar-

lijks doen. Ook het enthousiasme van 

de groep die het organiseert is groot.’

Enorme variatie

Dit jaar verlenen 25 huizen door de hele 

gemeente gastvrijheid. De uitvoerende 

musici, dichters, theaterartiesten en 

beeldende kunstenaars brengen klassie-

ke muziek, pop, jazz, easy listeling en 

Klezmer muziek. Er zijn optredens van 

grote en kleine koren, stand up comedi-

ans en voor kinderen tussen 4 en 10 jaar 

is er in de Theaterkoffer in De Kwin-

kelier een poppentheater. Verder zijn er 

exposanten in deelnemende gasthuizen. 

Dit jaar zijn dat Margreet de Vries, ke-

ramiek, Sascha Hackska, glaskunst, 

FotoBuffel, fotograie en Eefje van den 

Braak, Keramiek. In restaurant Bij De 

Tijd in Weltevreden treedt de Wage-

ningse Studenten Zigeuner Kapel op. 

De optredens beginnen beide dagen 

om 13.00, 14.30 en 16.00 uur en duren 

steeds ongeveer een half uur. Iedereen 

kan dus per dag drie locaties bezoeken. 

Op elk adres wordt een kopje kofie of 
thee en een versnapering aangeboden, 

mogelijk gemaakt door werkgroep 

Fairtrade Gemeente. 

Opening

Het evenement Gluren bij de Buren 

gaat van start op zaterdag 16 maart om 

11.00 uur in De Werkschuit, Beatrixlaan 

1 Bilthoven. Directeur Rob Schouw 

van het Kunstenhuis en voorzitter Inge 

Fuijkschot van de SKC verrichten dan 

samen de opening, die muzikaal wordt 

omlijst door Combo Marie José Thiem-

stra: jazz, easy listening. In het gebouw 

is ook het jaarlijkse evenement Kunst-

kriebels met ongeveer 80 werken van 

cursisten van de Werkschuit. Het pro-

gramma en de routebeschrijving van 

een weekend lang kunst en cultuur zijn 

te vinden op www.glurenbijdeburen-

debilt.nl. Bij de bibliotheken en de 

boekhandel zijn programma en route-

beschrijving eveneens te verkrijgen.

Bezuinigingen

Voor bezoekers is het evenement dan 

wel gratis, om het te organiseren is veel 

geld nodig. ‘We hebben veel kosten en 

weinig inkomsten, dus moesten we be-

zuinigen’, vertelt Inge Fuijkschot. ‘We 

plaatsen de sandwichborden niet meer 

langs de wegen en voor nieuwe span-

doeken was ook geen geld. 

Vanuit de SKC is een bedrag ontvangen 

om de spandoeken op straat te vernieu-

wen en van het Elise Mathilde Fonds 

ontvingen we een bijdrage waarmee we 

nieuwe kleinere spandoeken konden 

aanschaffen die we bij alle huizen gaan 

ophangen. Daar zijn we het fonds heel 

dankbaar voor.’ 

www.glurenbijdeburen-debilt.nl

GLUREN
BIJ DE
BUREN

2013

zaterdag 16 en 

zondag 17 maart

www.glurenbijdeburen-debilt.nl

 

30 verschillende bomen in plukboomgaard 
door Henk van de Bunt

Vorige week werden de hagen en de fruitbomen in het Van Boetzelaerpark in De Bilt geplant.  

Begin 2012 zijn de Vrienden van het Van Boetzelaerpark met dit initiatief gestart. Zij willen op  

het braakliggende stuk terrein, ter hoogte van de Kerklaan/Blauwkapelseweg, fruitbomen planten.

Het project heeft onder andere een 

(geld-)prijs ontvangen van de ANWB 

en een subsidie van de Stichting Mens 

en haar Natuur en het Rabobankfonds. 

De gemeente De Bilt heeft ook een i-

nanciële bijdrage geleverd en toestem-

ming gegeven om op deze locatie een 

plukboomgaard aan te leggen.

Den Groene Hollander is het Biltse be-

drijf van Walter den Hollander, een er-

varen plaatselijke hovenier met groene 

vingers en een ambachtelijk hart. Hij 

verzorgde de aanschaf en het planten 

van 12 appel-, 12 peren- en 6 pruimen-

bomen; allemaal verschillende. Wij wa-

ren getuige van het planten van een Le-

gipont; een perenras genoemd naar de 

man die hem voor het eerst gekweekt 

heeft. Dat was Martin Joseph Legipont. 

Een Waalse Belg uit het Land van Her-

ve. We ontdekten de Dubbele Boeren-

witte: ongetwijfeld één van de oudste 

pruimenrassen van ons land. Vermoe-

delijk is het een pruim van Nederlandse 

herkomst. Daarop wijst het gegeven dat 

het ras al 200 jaar geleden in Scandina-

vië bekend was onder een Nederlandse 

naam. Vermoedelijk voor de oficiële 
festiviteiten werd er ook een Notarisap-

pel gepland: een appelras dat geteeld is 

door notaris J.H. T.W. van den Ham te 

Lunteren in 1890. 

Geassisteerd door Ben Verwiel (voorzitter vereniging Vrienden van het Van 

Boetzelaerpark) vertrouwt Walter den Hollander een Kwets-pruimenboom toe 

aan de Biltse grond.

Kinderilmmiddag in Bij de Tijd
Op woensdag 6 maart vindt in wijkrestaurant Bij de Tijd de eerste kinder-

ilmmiddag plaats. Tijdens deze ilmmiddag wordt de originele Nederlands-

talige versie van ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ vertoond, geschikt voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vanaf 13.45 uur zijn de kinderen welkom, om 

14.00 uur start de ilm. Eindtijd: 15.45 uur. Entree: 1 euro, inclusief limo-

nade. Aanmelden vooraf bij ‘t Hoekie via telefoonnummer: 030 2201702 of 

via info@animowerkt.nl.

Kinder-Natuur-Activiteit

Woensdagmiddag 6 maart wordt in Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 

6 weer een activiteit georganiseerd. Deze keer gaat het over ‘de sporen 

van…’. Er wordt informatie gegeven, geknutseld en ongeveer een uur het 

bos ingegaan. Bestemd voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Aanvam 14.00 uur. 

Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: KinderNatuurActivitei-

ten@gmail.com vóór 5 maart. Zie ook www.utrechtslandschap.nl

Wandeling op Landgoed Beerschoten

Op zondag 3 maart 2013 organiseert 

Utrechts Landschap een wandeling 

op Landgoed Beerschoten. Land-

goed Beerschoten in De Bilt behoort 

tot de mooiste landgoederen van de 

Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 

komen reeën, de das, de vos en vele 

vogels voor zoals de raaf. Tijdens 

deze wandeling vertelt de gids over 

de rijke historie van dit landgoed. 

De start is vanuit Paviljoen Beer-

schoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 

te De Bilt (Holle Bilt is gelegen aan 

de achterkant van Hotel De Biltsche 

Hoek) om 14.00 uur. 

De wandeling duurt ca. 1,5 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

De Koning in Westbroek
Terwijl de cursisten van ‘tuinontwerpen’ hun tekeningen en 
maquettes alweer hebben afgerond gaan de komende weken 

de andere cursussen in Westbroek van start. 

De cursus Plantenkennis heeft nog 6 plaatsen beschikbaar. Op de dinsdag-

avonden 12, 19 en 26 maart vanaf 19.30 worden zo’n 140 goede soorten 

behandeld U krijgt heel veel informatie over de eigenschappen en toepas-

sing van (kleine) bomen, heesters, hagen, klimmers en uiteraard veel vaste 

planten.

Voor de cursus Tuinonderhoud zijn nog 3 plaatsen vrij. De cursus is ’s 

avonds op De Koning’s bedrijf. Binnen, wel te verstaan. ‘Op die manier kan 

ik veel informatie brengen en door vraag & antwoord ontstaat een plezierig- 

leerzame sfeer’, aldus de hovenier. ‘Snoeien krijgt uiteraard veel aandacht, 

maar ook water geven, bodemkunde, bemesten, plantwerk etc. komen aan 

de orde, zo ook arbeidsbesparende adviezen. Deze cursus wordt gegeven op 

drie maandagavonden 4, 11 en 18 maart van 19.30 tot 22.00 uur. 

De kosten voor beide cursussen bedragen € 90,- en zijn incl. kofie/thee en 
cursusboek. Belangstelling? Kijk op www.koningtuinen.nl of bel 0346 - 28 

21 40 voor meer infor-matie of een inschrijfformulier. 

Leer van de vakman hoe het moet, er zijn nog enkele curusplaatsen 

beschikbaar.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

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

Woe.
27-2

Beenham Cumberland met 
aardappelkroketjes

of
Kabeljauwfilet met 
Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-2
Vrij.
01-3
Woe.
6-3

"Bouillabaisse"  
(Zuid-franse visschotel)

of
Geconfijte eendenbout  

met ratatouille

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-3
Vrij.
8-3 Cafetaria de Gram  

Kerkdijk 3, Westbroek
 Tel. 0346-281380
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Patat gyros of 

shoarma met saus

€ 4,95
Varkenshaasblokjes met 

champignonroomsaus,  

met friet en rauwkost. € 7,25

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur

Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Lekker hoeft niet duur te zijn!

Broodje frikandel of 
vleeskroket € 1,50  

----------------------------------------
Broodje gehakt, tartaar  

of braadworst € 2,00
----------------------------------------
Bij de koffie hebben wij nu 

weer gratis heerlijke Petit four
----------------------------------------


