
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
Nr.15 

1
9

e jaarg
an

g
1
0
 ap

ril 2
0
1
3

advertentie

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

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

In het hart van deze krant het complete 

oranje programma 

voor De Bilt - 

Bilthoven

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

Proces herinrichting Maertensplein van start

Ondernemers en gebruikers van het Maertensplein in Maartensdijk ervaren al een aantal jaren 

wateroverlast bij hevige regenval. Er blijft veel water op het plein staan en kelders van winkelpanden 

lopen vol. De gemeente stelt nu budget beschikbaar om deze problemen op te lossen. Vorige week 

donderdag was er een eerste informatie- en overlegronde. 

Omdat het plein dan toch op de 

schop moet, kijkt de gemeente ge-

lijk naar mogelijkheden om het 

plein opnieuw in te richten.  Dit 

doet zij uiteraard samen met be-

trokken bewoners en ondernemers. 

Wethouder Ditewig: ‘Aanpak van 

de riolering van het Maertensplein 

stond nog niet op de planning voor 

dit jaar. Maar omdat de problemen 

steeds ernstiger worden komen we 

nog dit jaar met een voorstel en gaat 

ook direct de schop in de grond. 

Daarnaast is het college ook op de 

hoogte van verschillende wensen uit 

het dorp met betrekking tot de in-

richting van het plein. Aanpak van 

de wateroverlast biedt een mooie 

gelegenheid om daar ook eens goed 

naar te kijken’.  

Start

Donderdag 4 april werd een start-

bijeenkomst gehouden samen met 

de bewonersverenigingen en de 

ondernemers die gevestigd zijn aan 

het Maertensplein en enkele sleu-

teliguren uit Maartensdijk. Tijdens 
deze bijeenkomst  werden de wen-

sen en knelpunten geïnventariseerd. 

Hierna gaat de gemeente met een af-

vaardiging van deze groep - de zo-

genaamde begeleidingsgroep - ver-

der werken aan het ontwerp voor de 

nieuwe inrichting. Daarbij vormen 

de geïnventariseerde wensen en de 

uitgangspunten van de gemeente, 

zoals beschikbaar budget en tijd, het 

uitgangspunt. Het conceptontwerp 

dat uit de werksessie van de bege-

leidingsgroep voort vloeit, wordt 

later tijdens een brede inloopavond 

voorgelegd aan iedereen die belang-

stelling heeft voor dit project. Op 

basis van het conceptontwerp en de 

reacties daarop tijdens de inloop-

avond, neemt het college een besluit 

over het deinitieve ontwerp.

Kloppend

‘Het Maertensplein is het kloppend 

hart van Maartensdijk. We gaan er 

vanuit dat we met het doorlopen van 

een zorgvuldig proces tot een gedra-

gen ontwerp kunnen komen, zodat 

het plein er straks weer mooi bij 

ligt’, aldus de wethouder. De ver-

wachting is dat de werkzaamheden 

na de bouwvak kunnen beginnen en 

dat alles in de eerste maanden van 

2014 is afgerond. [HvdB]

Projectleider Mehmet Seyman verzorgde eerst een korte presentatie, waarna 

er in groepen uiteen werd gegaan om knelpunten en wensen letterlijk in kaart 

te brengen. 

De charmes van een tijdelijk parkje
door Henk van de Bunt

In het tijdelijke parkje bij De Kwinkelier in Bilthoven gaf wethouder Bert Kamminga op zaterdag 

6 april het sein tot het oficieel in gebruik nemen van een aantal trimtoestellen. Buurtbewoners en 
andere betrokkenen waren uitgenodigd voor deze feestelijke gelegenheid.

Juffvrouw Stippel van Theaterkoffer 
Kwinkelier verzorgde een openings-

act, gevolgd door een woord van wel-

kom en de openingshandeling door 

wethouder Bert Kamminga, waarna 

o.a. combinatiefunctionaris Sebasti-

aan Klok de trimtoestellen aan be-

langstellenden demonstreerde. Alle 

aanwezigen konden daarna zelf de 

toestellen uitproberen. De itnesstoe-

stellen (die een paar weken eerder 

al waren geplaatst zijn speciaal ont-

worpen voor de buitenruimte en vor-

men een ideaal middel om sport in de 

openbare ruimte te stimuleren. 

Investeren

De gemeente investeert nadrukkelijk 

in sport- en speelvoorzieningen in 

de wijken. Dergelijke voorzieningen 

blijken een positieve invloed te heb-

ben op het beweeggedrag van om-

wonenden. Naast het plaatsen van 

toestellen wordt een sport- en activi-

teitenprogramma aangeboden.

Het gaat om een pilot. Als de nieuw-

bouw van start gaat en het parkje 

weer verdwijnt, wordt de balans op-

gemaakt. Blijkt de voorziening te 

voldoen aan een behoefte, dan krijgen 

de toestellen een nieuw onderkomen 

in het centrum van Bilthoven. Het 

tijdelijke parkje bij De Kwinkelier 

is bereikbaar via het Uilenpad, de 

Spreeuwlaan of via het winkelcen-

trum zelf. De toestellen zelf zijn ge-

schikt voor alle leeftijden, van 8 tot 

80 jaar. 

Combinatiefunctionaris Sebastiaan Klok demonstreert de werking van de 

toestellen.

De naam van het tijdelijk parkje wordt onthuld Juffvrouw Stippel en 

wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

14/4 • 10.30u – ds. P.L . Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

14/4 • 9.00u – ds. R.W. de Koeijer
14/4 • 18.30u – ds. J.P.J. Voets

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

14/4 • 10.30u - Mw. M. van de Burg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

14/4 • 10.00u - Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

14/4 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

14/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/4 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
14/4 • 19.00u - Ds. K. van Meijeren

Pr. Gem. Immanuelkerk

14/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

14/4 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

14/4 • 10.30u - Viering

Volle Evangelie Gemeente

14/4 • 10.00u - Dhr. Wouter van de Fliert

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

14/4 • 10.30u - Dhr. Drs. P.D.D. Steegman

PKN - Herv. Kerk

14/4 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
14/4 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

14/4 • 10.30 en 18.00u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

14/4 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

14/4 • 11.00u -  
Da. C.J. van Leeuwen-Assink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

14/4 • 10.00u – ds. D.C. Floor 
14/4 • 18.30u – ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

14/4 • 9.30u - Da. C.J. van Leeuwen-Assink

St. Maartenskerk

13/4 • 19.00u -  
Woord- en Communieviering

14/4 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

14/4 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
14/4 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

14/4 • 10.00u - Ds. A. van de Meer
14/4 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

‘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

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.

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

Geboren

5 april 2013

Wiebe

Zoon van Wilco en Berna Wijnen
Kerkdijk 81
Westbroek

Oud papier 

Groenekan

Op zaterdag 13 april haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 13 april oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw 
papierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Opbrengst collecte

 

De reuma collecte in Maartens-
dijk heeft € 1.247,55 opgeleverd. 
Alle trouwe en nieuwe collectanten 
worden bedankt voor hun inzet 
evenals alle gulle gevers .

Koffie-thee vrijwilligers gezocht

In restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate treffen mensen elkaar 
bijeenkomen voor een lekker kopje 
thee of koffie. Gastvrouwen en 
-heren zorgen al jaren voor deze 
voorziening. Maar er zijn nieuwe 
vrijwilligers nodig om het team te 
versterken. 
Bent u iemand die graag werkt in 
een team met een luisterend oor en 
oog heeft voor de medemens? Bel 
naar Til Cardinaal (0346-211451) 
of Servicecentrum Maartensdijk 
(0346-214161) voor meer infor-
matie of loop gewoon eens binnen. 
Maertensplein 96, Maartensdijk. 

Filmgroep Centrum

Op dinsdag 16 april besteedt de 
videoclub Filmgroep Centrum 
aan muziek bij films. Films, ook 
eenvoudige vakantiefilms, krijgen 
een bijzonder effect als ze worden 
voorzien van passende muziek. De 
avond wordt verzorgd door Han 
Baartmans. Hij vertelt hoe hij aan 
muziek komt en hoe hij er mee 
omgaat. Hij laat het resultaat zien 
en horen aan de hand van enkele 
van zijn films en staat daarbij stil 
bij de keuzes die hij heeft gemaakt. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het De Duiventil, Jasmijnstraat 
6 te De Bilt en begint om 20.00 
uur. Belangstellenden zijn welkom. 
Meer informatie: filmgroepcen-
trum.nl

Kennis maken met Comcafé

Het Comcafé is voor iedereen toe-
gankelijk op 16 april van 10.00 tot 
11.30 uur om kennis te maken met 
Verbindend Communiceren. Het is 
een aanzet tot Geweldloos Com-
municeren op basis van het gedach-
tengoed van Marshall Rosenberg. 
Het gesprek wordt begeleid door 
Anke van Mourik, die zich sinds 

2002 met deze materie bezig houdt 
en sinds 3 jaar hierin trainingen 
geeft. Het onderwerp is ‘agres-
sie’. Het Comcafé wordt gehouden 
in de nieuwe Verdieping op de 
camping Tussen Hemel en Aarde, 
Kanonsdijk 7 te Groenekan. Graag 
aanmelden via mail: regenboogtrai-
ningen@gmail.com 

Abraham in Opstandingskerk

De Opstandingskerk aan de 1e 
Brandenburgerweg 34 te Biltho-
ven bestaat 50 jaar. Wie 50 wordt, 
heeft Abraham of Sara gezien. Op 
woensdag 17 april om 20.00 uur 
vertelt rabbijn Abraham Soetendorp 
over de betekenis van de aartsvader 
Abraham in de joodse traditie van 
zijn tijd en van onze tijd.

Soefi-bijeenkomst

 

Op woensdag 17 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een open avond in de Woudka-
pel, Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Het thema is: 
‘De fascinerende wereld van soefi 
heiligdommen.’Het soefisme is een 
religieuze levensbenadering, geba-
seerd op geestelijke vrijheid, res-
pect voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl)

Gesprek over Natuurbeheer

In de Pleinzaal van de Noorderkerk, 
Laurillardlaan 6 in Bilthoven vindt 
op donderdag 18 april a.s. een ont-
moetingsmiddag plaats. Om 14.30 
uur geeft de heer Hans Havers, 
ambassadeur van het Utrechts 
Landschap, een toelichting op het 
natuurbeheer in de provincie, maar 
hij zal ook spreken over een visie 
op natuurbeheer in het algemeen.
De lezing zal ondersteund worden 
met beeldmateriaal. De pleinzaal is 
open vanaf 14.00 uur.
Voor vervoersvragen tel. 030 
2292762 of 030 2284983. De toe-
gang is gratis.

Zweers in Huize het Oosten

Op vrijdagavond 12 april organise-
ren de 4 samenwerkende vrijmetse-
laarsloges een lezing in het kader 
van 900 jaar de Bilt. Muzikoloog 
Maarten Zweers zal dan spreken 
over het onderwerp ‘van bezinning 
naar verbinding’ met fascinerende 
muzikale analyses van Mozart, 
Wagner en Richard Strauss. De 
toegang is vrij; iedereen is welkom 
en de lezing begint om 20.00  uur 

in Huize het Oosten aan de Ruben-
slaan 1 in Bilthoven.

Zeg dag tegen pesten

Het CJG De Bilt organiseert op 
dinsdag 16 april  in het CJG De 
Bilt (Jachtlaan 15 te Bilthoven) om 
19.45 uur in samenwerking met 
Indigo een informatieavond voor 
ouders van leerlingen op de basis-
school over ‘Pesten’. Aanmelden 
kan per e-mail naar info@cjgdebilt.
nl. Deelname is gratis.

Heden behaagde het de Heer tot Zich te nemen mijn zorgzame man, 

onze vader, schoonvader en opa 

Willem Uittenbogaard

* Waarder, 28 mei 1924

† Utrecht, 7 april 2013 

 S. Uittenbogaard - Veenstra

 Betsy en Jan

 Marjan

 Wilma en Remco

 Robert en Liesbeth

 Coby en Henk

 Tom en Hetty

 Youssef en Priscilla

 Renaldo

 Kristyle en Koen

 Gwenda

 Achterkleinkinderen

S. Uittenbogaard - Veenstra

Maertensplein 159

3738 GP  Maartensdijk

Liever geen bloemen.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op donderdag 11 april van 16.30 

tot 17.30 uur in Dijckstate, Maertensplein 98 te Maartensdijk.

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 12 april om 10.00 uur in 

de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Bijzondere 

Begraafplaats Maartensdijk aan de Dierenriem aldaar.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van 
voornoemde kerk.
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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

Als gids bij het rondkijken heeft 

de Raad van Kerken een boekje ge-

maakt. Daarin zijn de kerkgebouwen 

en de interieurs beschreven. Ook De 

Bilt heeft kerken, die het bekijken 

meer dan waard zijn. Ook wanneer 

men er niet ‘kerkt’ is er nu eens een 

mooie kans het gebouw van binnen te 

bekijken. Bovendien wordt in iedere 

kerk een en ander georganiseerd. On-

der de foto van de kerk wordt daarvan 

een korte samenvatting gegeven.

Dorpskerk

Tot het jaar 1585 gaan de inwoners 

van De Bilt naar de kerk in het na-

bijgelegen klooster Oostbroek. Maar 

het klooster wordt gesloten en afge-

broken. Nu moet men in het dorp wel 

een nieuwe kerk bouwen. Het wordt 

een klein, eenvoudig kerkje (zonder 

toren) in de Dorpsstraat. In het jaar 

1652 is het bakstenen kerkje klaar. 

De toren wordt in 1839 aan de kerk 

gebouwd en krijgt als bijnaam: ‘de 

Peperbus’. Het achterste deel (het 

dwarsschip) van de kerk bouwt men 

pas in 1895, omdat de kerk te klein 

is geworden. De begraafplaats van het 

dorp ligt bij de kerk, dat was in het 

verleden heel gebruikelijk. De men-

sen waren diepgelovig en wilden in 

de nabijheid van hun kerk begraven 

worden.

Immanuelkerk

De eerste kerken waren in De Bilt te 

vinden; door de ontwikkeling van het 

villadorp Bilthoven rondom het sta-

tion aan het begin van de twintigste 

eeuw werd ook daar tot de oprichting 

van een kerk besloten. Ook in De Bilt 

werd een nieuwe kerk gebouwd en 

wel aan de Soestdijkseweg-Zuid. De 

gereformeerde Immanuelkerk werd 

op 11 april 1923 oficieel in gebruik 
genomen. 

St. Michaelskerk

De Michaëlparochie is opgericht in 

1893 en kreeg zijn eerste parochie-

kerk in 1894. In die tijd steeg het 

katholieken met het jaar en daarmee 

ook de wekelijkse en doordeweekse 

kerkgang. In 1938 kwamen vanuit de 

Michaëlparochie elke zondag 1200 

parochianen naar de kerk maar de in 

1894 gebouwde kerk had maar ruim 

200 zitplaatsen. De dienstdoende 

pastoor en zijn kapelaans “deden” op 

zondag vier tot vijf eucharistievierin-

gen, hoog tijd dus om na te denken 

over een nieuw kerkgebouw, dat een 

veel grotere capaciteit zou hebben. 

Pas op 13 juni 1954 kon begonnen 

worden met de bouw van de nieuwe 

kerk met 800 zitplaatsen, die in au-

gustus 1955 in gebruik kon worden 

genomen.

Opstandingskerk

Ook de jaren zestig van de vorige 

eeuw kenmerkten zich door bouwac-

tiviteiten. Zo vond op 5 oktober 1962 

de opening plaats van de aan de 1e 

Brandenburgerweg staande Opstan-

dingskerk. Op 24 maart 1963 werd 

de St. Laurenskerk aan de Melkweg 

geconsacreerd. Die kerk zal gesloopt 

worden. In 1963 was er nog een kerk 

in aanbouw. Op 9 februari 1964 werd 

de hervormde Morgensterkerk, des-

tijds aan de Dierenriem gelegen, fees-

telijk in gebruik genomen. Dit kerk-

gebouw werd in 1997 gesloopt.

Kerkenpad vervolgt in De Bilt
door Henk van de Bunt

De Bilt bestaat dit jaar 900 jaar. In dat kader organiseert de Raad van Kerken een route langs

de kerken in de zes kernen van De Bilt. Op de vier zaterdagen in april zijn de kerken open,

steeds in andere kernen. In die kerken gebeurt van alles. Zaterdag 6 april was de aftrap

in de kernen Groenekan en Westbroek. Op 13 april is De Bilt te bezoeken.

De Biltse Dorpskerk (Dorpsstraat 70) is doorlopend geopend en er is 

regelmatig een gegidste rondleiding. Het beklimmen van de van de toren is 

mogelijk tussen 10.30 en 15.30 uur. Er is een speurtocht in en rond de kerk 

uitgezet en om 10.30 en 15.30 uur is er een orgelbespeling.

Om 10.00 gaan de deuren van de Immanuelkerk open en vanaf die tijd is er 

muziek op harp, dwarsluit, orgel en piano en zingt het Gemeentekoor. Van 12.30 
tot ca. 13.30 is er een optreden van het Kamerkoor De Bilt o.l.v. en van 14.30 tot 

ca. 15.15 wordt ook door een Blokluitensemble gemusiceerd. In het bijgebouw  
‘De Schakel’ is er voor de kinderen van 11.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
15.00 uur een Kindermoment ingevuld met een Workshop kerkramen maken. 

Van 15.00 tot 16.00 uur is er een ‘Speeddate’ met nieuw-ingekomenen in 
de Kleine Zaal van De Schakel is er van 11.00 tot 12.00 uur een Workshop 
Keltisch tekenen.

Bij de Michaelkerk (Kerklaan 31 De Bilt) is er om 11.00 uur een uitgebreide 

rondleiding en om 13.45 uur een orgelconcert. Er is de mogelijkheid een 

speurtocht in en rond de kerk te maken en de begraafplaats achter de kerk te 

bezoeken. Verder is er een expositie over het Malawi-project.

In de Opstandingskerk (1e Brandenburgerweg 34) is er een doorlopende 

bezichtigingsmogelijkheid en zijn er regelmatig gegidste rondleidingen. Er 

is een expositie van Keltische patronen. Om 12.00 uur is er een lunchconcert 
door blokluitkwartet met o.a. Keltische muziek ter omlijsting van de expositie. 
Om 14.00 uur is er een Workshop Keltisch tekenen. Ook de gehele dag is de 

‘Expositie 50 jaar kerkelijk leven van de Opstandingskerk en Morgensterkerk’ 
te bezichtigen, is er te ‘speuren’ in en rond de kerk en is Het Stiltecentrum de 

gehele dag te bezoeken.

Opening Kerkenpad

Bij de oficiële opening van het Kerkenpad op zaterdag 6 april jl. in het koor 
van de Hervormde Kerk van Westbroek overhandigde voorzitter Marius 

van den Bosch van het Stichtingsbestuur 900 jaar De Bilt aan initiator en 

stimulator van Kerkenpad ds. Gert Landman een vlag van 900 jaar De 
Bilt, waarop de tekst: ‘Geloof geeft verbinding’. Er was belangstelling 
uit meerdere kernen van de gemeente. Verder was er in Westbroek een 
aantal keren een rondleiding en een meditatie op basis van kerkhistorisch 

lied. Tussendoor was er orgelspel en de gehele dag was er kofie en een 
presentatie van het gemeente- en verenigingsleven. [HvdB]

Boekje

Het boekje (kosten 5 euro) is bij de deelnemende kerken te verkrijgen.

Het is ook vooraf af te halen bij:

-  Boek en Cadeau Winkel Van den Berg,  

Koningin Julianalaan 48, Maartensdijk

-  Kapsalon Stevens, Maertensplein 26, 3738GK Maartensdijk

-  Snackbar de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek

-  Groene Vakwinkel Van der Neut, Groenekanseweg 9, Groenekan

-  Thuiskantoor Dapper, Julianalaan 36, Bilthoven

-  De Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven.

-  Henk Hillen Tobaccoshop, Planetenbaan 19, Bilthoven

-  Bouwman Boeken, Hessenweg 168, De Bilt

-  Read Shop, Hessenweg 133, De Bilt

-  Domus Aurea, Looydijk 128-A, De Bilt



Reclame geldig vanaf 
Donderdag 11 april 
t/m woensdag 17 april

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

VOORDEEL HELE WEEK

Kip-tomaat-mozzarella 

Filet Americain

Kip-satesalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Serranoham

Rosbief

Boterhamworst

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 5.49

VERSGEBRANDE 

PROVENCAALSE 

HUISMIX 100
gram 1.25

STOMPETOREN 
BELEGEN

BOER SPIERINGS 
FENEGRIEKKAAS

JOHNY LONGKNIFE
Deense 20+ kaas, gerijpt in 
een kalkgrot, romig/pittig

100
gram 1.75100

gram 1.25

500
gram 5.75

Heerlijke hele 
boerderijkip 

Van onze eigen runderen

malse riblappen

Lekker gevulde 
varkenshaas

Varkensschnitzels
naturel of gemarineerd

1 Kg. 7.98

500
gram 7.98

500
gram 5.50

500
gram 4.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken

Rundervinken

Gehaktstaven

6 halen / 
   5 betalen

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

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

Als u onze Hollandse aardbeien ziet,
gelooft u de prijs al helemaal niet!

per doos van 500 gram € 1,98

Kom naar de winkel voor nog véél meer aanbiedingen!!! 
Maximaal 

3 per klant 

Kom 
proeven
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advertentie

De nieuwe gemeentelijke monumenten 
zijn niet zo houdbaar...

door Henk van de Bunt

In maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt conform het advies van de 

Monumentencommissie besloten om de Noorderkerk en de Zuiderkapel in Bilthoven aan te wijzen als 

beschermd gemeentelijk monument en om de Julianakerk en de Laurenskerk niet aan te wijzen.  

Als gevolg van de aanwijzing worden de Noorderkerk en de Zuiderkapel geregistreerd als 

beschermde monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst. 

In de vorige Vierklank wees Hans 

Bouma er al op dat de juichtonen 

waarmee de monumentenstatus van 

Zuiderkapel en Noorderkerk door 

velen werden begroet voorbijgaan 

aan de gevolgen van die status. Om 

het succes van het Burgercomité en 

anderen in het juiste licht te plaatsen 

is het goed iets over de loop der ge-

beurtenissen en die gevolgen te we-

ten. Wiebe Oost is ouderling van de 

PKN-gemeente Bilthoven en vertelt 

er over: 

Waarom kerken verkopen?

‘Toen de voormalige Hervormde en 

Gereformeerde kerken van Bilthoven 

op 8 juli 2009 besloten te gaan fuse-

ren tot de Protestantse Gemeente Bilt-

hoven, was duidelijk dat er dan iets 

aan het aantal kerkgebouwen moest 

worden gedaan. Met drie kerken 

(Zuiderkapel, Julianakerk en Noor-

derkerk) met de bijbehorende hoge 

onderhoudskosten zat de toekomstige 

PGB veel te ruim in z’n jas. Voeg 

daaraan toe dat voor de toekomst met 

een lager ledental moest worden ge-

rekend en het was duidelijk dat, wil 

die PGB (dan hopelijk niet meer ‘in 

wording’) ook over een aantal jaren 

een dak boven het hoofd hebben er 

iets moest gebeuren. De (gerefor-

meerde) Julianakerk verkopen en de 

gemeente onderbrengen in de (her-

vormde) Noorderkerk en Zuiderka-

pel was geen echte oplossing, want 

ook handhaven van alleen die twee 

kerken vroeg meer onderhoud dan 

op den duur betaalbaar zou zijn. Dus 

werd voorgesteld deze beide kerkge-

bouwen mogelijk af te stoten en op 

terrein van of bij de Julianakerk een 

nieuwe, onderhoudsarme en multi-

functionele kerk te bouwen. 

Voordelen van die plaats waren de 

centrale ligging en de nabijheid van 

de Julianaschool die nauwe betrek-

kingen met de PGBiw onderhoudt. 

Er werden taxaties uitgevoerd, veel 

gerekend – en de commissie die dat 

deed gaf het groene licht. In het licht 

van deze mogelijkheden kwam er 

tegenstand van omwonenden van de 

Zuiderkapel en een groep binnen de 

kerk. Door de gemeentelijke beslis-

sing lijken deze vooralsnog aan het 

langste eind te trekken’. 

Gevolgen

Het doel was er voor te zorgen dat de 

PGB, ook over een aantal jaren een 

dak boven het hoofd zou hebben, 

bedenkend dat handhaven van Zui-

derkapel en Noorderkerk op termijn 

niet haalbaar zou zijn. Nu beide ker-

ken een monumentenstatus hebben 

gekregen en onverkoopbaar zijn ge-

worden is het denkbaar dat er ‘op ter-

mijn’ sprake zal gaan zijn van ‘twee 

gemeentelijke ruïnes’. Hans Bouma: 

‘Hopelijk is de kerkenraad zo ver-

standig geen goed geld naar kwaad 

geld te gooien door de Julianakerk 

te verkopen ten bate van het onder-

houd van Noorderkerk en Zuiderka-

pel. Dan heeft de PGBiw tenminste 

na de komende paar jaren nog een 

plaats waar ze bij elkaar kan komen’. 

Volgens beide heren is door de vanuit 

de burgerlijke gemeente toegekende 

monumentenstatus een inancieel ge-

zond kerkgenootschap in één klap aan 

lager wal geraakt en van de mogelijk-

heden om zich op de toekomst voor te 

bereiden beroofd. Daar komt nog bij 

dat de gang van zaken die in de mo-

numentenstatus heeft geresulteerd tot 

spanningen in de kerkelijke gemeente 

geleid heeft, wat de inanciële positie 
ook al geen goed heeft gedaan. Door 

die inanciële problemen komt bo-

vendien de positie van de (drie) pre-

dikanten in het geding. Oost: ‘Er zal 

bezwaar tegen de monumentenstatus 

worden ingediend vanuit de PGBiw. 

De vrees bestaat echter dat deze pro-

cedure een jaar of tien gaat duren. 

Dan heeft de kwestie inmiddels zich-

zelf opgelost’. 

Alleen zuiderkapel

Is alleen gebruikmaken van een 

(opgeknapte) Zuiderkapel voor de 

PKN-gemeente Bilthoven dan wel 

een optie en zou dientengevolge een 

in te dienen bezwaar tegen de monu-

mentenstatusaanwijzing dan alleen de 

Noorderkerk betreffen? Wiebe Oost 

tenslotte: ‘Dit is geen gewenste optie. 

De Zuiderkapel ligt nogal achteraf, 

terwijl we juist een kerk in het mid-

den van de gemeenschap willen zijn. 

Wanneer Noorderkerk en Julianakerk 

verkocht zouden worden zou met de 

opbrengst wel een langere tijd het on-

derhoud van de Zuiderkapel kunnen 

worden bekostigd, maar de exploita-

tiemogelijkheden van de Zuiderkapel 

zijn beperkt en de kosten van verwar-

ming en onderhoud hoog, zodat de 

tekorten blijven en op een termijn van 

een tiental jaren de PGB toch weer 

met lege handen staat. 

Een optie die overwogen is, is het ui-

terlijk van de kerk ongewijzigd laten, 

maar in het gebouw een aantal ap-

partementen inrichten. De condities 

van de monumentenstatus voor wat 

betreft het interieur maken deze op-

lossing onmogelijk’.

Links Hans Bouma en Wiebe Oost met de Noorderkerk op de achtergrond.

Ontwikkeling Kloostertuin bij 
Dorpskerk leerzaam project

door Henk van de Bunt

In het voorjaar van 2011 werd Arie Anninga uit Bilthoven benaderd door de kerkenraad van de 

Dorpskerk in De Bilt om een ontwerp te maken voor de tuin aan de zuidzijde van de Dorpskerk. 

Teamleider Buitendienst/Uitvoering gemeente Stichtse Vecht Arie Anninga woont sinds 1999  

in De Bilt en draagt pro deo graag een steentje bij aan het project. 

Monument

Anninga: ‘De wensen met betrek-

king tot de tuin bij de Dorpskerk 

waren, dat het een ‘monument’ voor 

de gehele gemeente De Bilt dient te 

zijn: ‘In het ontwerp moet een ver-

wijzing zijn naar het ontstaan van de 

gemeente De Bilt en haar kerkelijke 

oorsprong. Daarnaast moet de tuin 

ook als ‘niet geestelijk’ worden erva-

ren en dient de tuin een plaats te zijn 

waar innerlijke rust gevonden kan 

worden. Tevens werd in de opdracht 

aangegeven dat de tuin bij moet 

dragen op het educatieve vlak’. Het 

onderhoud zal voor het grootste ge-

deelte worden uitgevoerd door vrij-

willigers van de Dorpskerk en door 

leerlingen van het Groenhorstcollege 

te Maartensdijk. 

Sponsoren

Hans Haaksman vertegenwoordigt 

(als voorzitter van de BCB) in het 

bestuur van de Stichting 900 jaar De 

Bilt het bedrijfsleven. 

Met genoegen wijst hij op de matches 

die bij dit project gerealiseerd zijn: 

‘De sponsoren Planta Groencentrum 

BV, Agterberg BV te Groenekan, Het 

Groenhorst College in Maartensdijk 

(educatie), De Dorpskerk (PKN De 

Bilt) als maatschappelijke organisa-

tie en de fondsen ‘Mens en zijn na-

tuur’, het K.F. Heinfonds en het van 

Ewijckfonds’.

Examen

Arie Anninga vertelt, dat binnenkort 

begonnen gaat worden met de uit-

voering: ‘Door vrijwilligers van de 

Dorpskerk zullen de restanten van 

de bomen en de stronken eerstdaags 

verwijderd worden en dan kan de 

irma Agterberg aan de slag’. Albert 
Agterberg vult aan: ‘Begin week 17 

moet het inplanten zover gevorderd 

zijn dat de MBO-leerlingen van het 

Groenhorst College hierop kunnen 

worden beoordeeld.‘ Seniordocent 

groenvoorziening Ronald Slot-Lopes: 

‘Op 23 april a.s. zullen onze MBO-

ers hierop worden geëxamineerd. Dus 
dan moet het gerealiseerd zijn. Daar-

naast zullen wij met andere leergroe-

pen de komende jaren een deel van 

het onderhoud blijven verzorgen’. 

Voordat men op de torenklok kon kijken hoe laat het was, maakte men 

gebruik van de zonnewijzer aan de zuidzijde van de kerk. De zonnewijzer is 

nog steeds aanwezig. De zonnewijzer moet al voor 1742 zijn aangebracht; 

hiervan getuigt een rekening van schilderwerkzaamheden aan de zonnewijzer. 

Daaronder tenminste 271 jaar later v.l.n.r. Arie Anninga, Hans Haaksman, 

Albert Agterberg en Ronald Slot-Lopes. 



Aardbeien Ster

Witte of bruine 
bollen

€ 4,95

alleen vrijdag en zaterdag

6 stuks € 1,-

_________

_________

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

06 - 53 14 67 33

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

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kapper Hans gaat een 
weekje met Adrie naar
Wenen. Wout en Nanne
mogen ook mee (zij doen 
de marathon). 

Daarom afwezig van
12 tot 19 april.
Bel snel 212455.

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. 

 Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nooit meer afhankelijk zijn 
van mooi weer!!! 

Zonder ZON toch een mooie 
bruine teint. 

Met een selftan kun je dit 
resultaat in no time bereiken

DEZE WEEK DE SELF TANS MET

 15% KORTING
VINDT U HET PRODUKT NIET BIJ ONS IN DE WINKEL 

KIJK DAN OP VANROSSUM.DIODROGIST.NL

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUWE COLLECTIE 
VAN YAYA

HET IS VOORJAAR! NU VOLOP KEUS

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 13 april en zolang de voorraad strekt.

*
 VIOLEN, PER TRAY (18 STUKS) € 3,95

*
 HORTENSIA’S, GROOT 2 STUKS  € 8,95

*
 ALSTROEMERIA, DIV. KLEUREN, 

                                        2 BOSSEN  € 5,-

Eigen bezorgdienst
voor al uw opdrachten

Ook uw specialist voor rouw- en bruidswerk.

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380



PROGRAMMA APRIL 2013

Thema April: Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

13 april  Bridgedrive langs vijf speellocaties in Bilthoven, De Bilt, 

Hollandsche Rading en Maartensdijk.

13 april  Op pad langs de kerken in De Bilt van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. 

13 april   Theaterproductie ‘As I left my Father’s House’. Over 

vluchtelingen en de ontmoeting tussen religies. 

Julianakerk Bilthoven van 16.00 uur tot 18.00 uur.

 19 april  126 junior kunstenaars brengen hun kunstwerk naar 

de Planetenbaan waar om 16.00 uur Marij Nielen een 

spectaculaire aftrap zal geven samen met kinderen uit alle 

kernen van onze gemeente

20 april  Op pad langs de kerken in Maartensdijk en  

Hollandsche Rading van 10.00 uur tot 16.00 uur

	 •		Hervormde	Kerk	aan	de	Dorpsweg	40	te	Maartensdijk.	
	 •		Protestante	Gemeente	Hollandsche	Rading-Maartensdijk,	

Kapel	aan	de	Tolakkerweg	14	te	Hollandsche	Rading
	 •		Protestante	Gemeente	Hollandsche	Rading-Maartensdijk,	

Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk

	 •		Rooms	Katholieke	–parochie,	St.	Maartenskerk,	
Nachtegaallaan	40	Maartensdijk

27 april  Op pad langs de kerken in Bilthoven en Den Dolder  

van 10.00 uur tot 16.00 uur

(programma onder voorbehoud)
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Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting	900	jaar	De	Bilt		-  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

NIEUWS

Weekend van Vergeten Kunst

Wat	doet	de	beroemde	witte	radarbol	van	het	KNMI	in	een	grasveld	aan	de	
Orionlaan in Bilthoven? Beeldend kunstenaar Bob van der Putten gebruikt 

deze gezichtsbepalende icoon van De Bilt om de aandacht te vestigen op 

een bronzen kunstwerk van Wout Maters dat niet meer opvalt. 

Op 20 en 21 april vindt een bijzondere kunstmanifestatie plaats 

georganiseerd	door	 Stichting	Kunst	 en	 Cultuur	De	Bilt	 in	 samenwerking	
met	Stichting	900	Jaar	De	Bilt.	Op	12	plekken	in	de	gemeente	reageren	
kunstenaars van diverse disciplines op een beeld in de openbare ruimte 

dat vaak aan het oog onttrokken, staat te verpieteren. Bij dit beeld 

maken zij een nieuw kunstwerk. De werken zij verschillend van grootte, 

van zeggingskracht en van materiaal: glas, keramiek, stenen, piepschuim, 

zeildoek, bamboe, textiel. Ze hebben de vorm van een sculptuur, een 

theatervoorstelling,	dans,	een	performance	of	land-art,	van	zang	en	poëzie.	
Je kunt de beelden tegenkomen op een verkenningstocht dwars door 

De	Bilt,	Bilthoven,	Groenekan,	Maartensdijk	en	Hollandsche	Rading,	per	
iets of per auto. Een ietsroutekaart met plattegrond is vrij verkrijgbaar 

op diverse locaties. Er is ook een gratis audiotour beschikbaar waarin 

de kunstenaars vertellen over hun werk. Lunchroom Perron Peet in 

Hollandsche	 Rading	 en	 dorpsbistro	 Naast	 de	 Buren	 uit	 Groenekan	
sponsoren	 de	 kofie	 en	 thee!	 De	 oficiële	 opening	 van	 dit	 weekend	 en	
de onthulling van het junior kunstwerk is op vrijdagmiddag 19 april. De 

manifestatie	is	op	zaterdag	20	en	zondag	21	april	van	11.00	-17.00	uur.	
Kijk	 in	de	ietsroutekaart	voor	de	 tijden	van	speciale	optredens.	Na	het	
weekend verdwijnen alle tijdelijke kunstwerken weer; alleen het beeld 

dat kinderen uit de zes kernen van gemeente De Bilt hebben gemaakt 

met Marij Nielen blijft als aandenken aan dit bijzondere evenement 

bestaan. De oorspronkelijke beelden blijven natuurlijk ook staan en zullen 

na de kunstmanifestatie opnieuw de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Ga	voor	meer	informatie	naar	www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl.

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NLBijzondere theatervoorstelling
door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 april a.s. om 16.30 uur vindt er een bijzondere theatervoorstelling plaats in de 

Julianakerk aan de Julianalaan in Bilthoven, onder de titel ‘As I left my father’s house’. Hierin 

schetst de theatergroep ‘New Dutch Connections’ o.l.v. Bright Richards een indringend beeld van  

wat vluchtelingen meegemaakt hebben en wat hen te wachten staat in hun nieuwe omgeving.

‘As I Left My Father’s House’ is een 

hartverscheurend en op waarheid geba-

seerd toneelstuk over de langjarige ge-

volgen van oorlog en hoe verschillende 

religies steun bieden. Het resoneert met 

de ontwrichting door grote gebeurte-

nissen en met de vluchtverhalen van 

vele migranten. De voorstelling is een 

montage van drie monologen, met elk 

een personage met een andere religie: 

Christen, Jood, Moslim. Jannemieke 

Caspers schreef n.a.v. interviews de 

monologen van de Jood en de Moslim. 

De initiatiefnemer Bright Richards be-

dacht het concept en schreef de mono-

loog van de Christen. De voorstelling 

speelt sinds 2010 in diverse kerken, 

moskeeën en synagoges door het land

.

Parallellen

Bright Richards, zelf vanuit Liberia 

naar Nederland gevlucht: ‘Ik probeer 

parallellen te leggen tussen de vlucht-

verhalen van de aartsvaders van het Jo-

dendom, het Christendom en de Islam 

en die van vluchtelingen en migran-

ten van nu. Met ‘As I left my father’s 

house’ probeer ik wijkbewoners van 

diverse religieuze en culturele achter-

grond bij elkaar te brengen. Ik weet dat 

dat geen gemakkelijke klus is, maar ik 

wil mijn ogen niet meer sluiten voor 

de interreligieuze uitdaging waar onze 

samenleving voor staat. Ik hoop dat 

‘As I left my father’s house’ een inspi-

ratiebron wordt om de dialoog met de 

vreemde ander aan te gaan.’

Biltenaren

Bijzonder is dat twee medewerkers aan 

de voorstelling in De Bilt woonachtig 

zijn: Angatu Feyissa Balcha, die enkele 

Ethiopische liederen zal zingen en Ali 

Farooq Abdulrazzaq, die soera-verzen 

uit de Koran zal reciteren. De voorstel-

ling duurt van 16.30 uur tot circa 17.45 

uur. Aansluitend is er gelegenheid om 

op de voorstelling te reageren.

Informanten van de persconferentie voor de ingang van de Bilthovense Julianakerk.

Weekend van Vergeten Kunst
door Henk van de Bunt

Het weekend van de Vergeten Kunst op 20 en 21 april wordt een gezellig en verrassend samenzijn bij 

openbare kunstwerken in Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt. 

De kunstwerken staan centraal, maar wat dit weekend vooral zo bijzonder maakt is dat  

je gewoon in je eigen buurt de mooiste kunstwerken kunt ontdekken. 

Er is een verrassende programmering 

met beeldende kunst, muziek, dans, 

theater, gedichten en voldoende buiten-

ruimte om daar optimaal van te kunnen 

genieten. Met deze kunstmanifestatie 

wil de Stichting Kunst en Cultuur De 

Bilt de inwoners bij elkaar brengen 

rondom vergeten kunstwerken en die 

kunstwerken weer tot leven wekken. 

De kunstenaars die meedoen aan dit 

project gaan bij bestaande kunstwerken 

een nieuw modern werk maken. Dat 

nieuwe werk kan een beeld zijn, een 

dans, een voorstelling, of iets anders 

kunstzinnigs, als het maar prikkelend is 

waardoor bewoners weer verrast wor-

den en opnieuw gaan kijken naar het 

vergeten kunstwerk. 

Deelnemers

Het zijn kunstenaars met verschillende 

disciplines. De kunst die zij toevoe-

gen, zal te zien en te horen zijn in het 

weekend van 20 en 21 april. Daarna 

verdwijnt het weer, aandacht voor het 

oorspronkelijke kunstwerk hopelijk 

niet. Theatermaakster Nelly van der 

Geest uit Groenekan, bekend van voor-

stellingen die ze eerder maakte voor 

Theater in ‘t Groen, brengt de voorma-

lige herberg De Groene Kan tot leven 

met ‘waargebeurde’ verhalen in een 

vrolijke theatervoorstelling met muziek 

en zang. (Locatie: brandweerkazerne 

Groenekan, vrije toegang.) 

Fietsen

Met een ietsroute en een gratis audio-

tour worden alle kunstwerken en daar-

mee de kernen aan elkaar verbonden. 

Er is een ietsroute gemaakt met han-

dige plattegrond. Ook is er audiotour 

waarmee men via de eigen smartphone 

bij de twaalf kunstwerken naar de leuke 

verhalen van de kunstenaars kunt luis-

teren. De ietsroute voor het weekend 
van vergeten kunst op 20 en 21 april 

is gratis af te halen: in Groenekan bij 

de winkel van Van der Neut, Groene-

kanseweg 5, in Maartensdijk bij Ont-

werpstudio Spanjaard, Industrieweg 

24b, in Hollandsche Rading bij My-

Totem (Emke Teitsma) Adri Piecklaan 

24 en in Bilthoven bij De Werkschuit, 

Beatrixlaan 1 en bij de MaCloud Gal-

lery, naast het NS-station.

Lunchroom Perron Peet in Hollandsche 

Rading en dorpsbistro Naast de buren 

in Groenekan steunen spontaan het 

Weekend van Vergeten Kunst. Op ver-

toon van de ietsfolder rekenen ze een 
leuke aanbiedingsprijs voor de kofie 
en thee. Ga voor meer informatie naar 

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl.

Theatermaakster Nelly van der 

Geest brengt de voormalige herberg 

De Groene Kan tot leven met 

‘waargebeurde’ verhalen in een 

vrolijke theatervoorstelling met 

muziek en zang. 



Mooi handig 4e

 meter Desso® tapijt

gratis!

Inclusief

handige

vakman!*

de échte

binnenhuis

adviseur

Vraag naar de voorwaarden.

1 wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3 wij bieden u uitgebreide garanties

4 kwaliteit en zekerheid van een vakman

5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs
Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl 

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit

Zaterdag 20 april 11.00 - 15.00 uur

KLIKGEBITKIT

Praktijken die zijn aangesloten bij Gratis* Klikgebit:

• Vallei Tandartsen • Van Dort Tandartsen 

• 1881 Tandartsen • Brandenburg Tandartsen 

• Tandheelkundig Centrum Beuningen

*  De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt 

tot 31 december 2013 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. Kijk voor de 

voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. 

**  Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag op 20 april 2013 en na 

plaatsen klikgebit.

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 

meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite 

• luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit 

met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • 

beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 

fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

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
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advertentie

Het weer was slecht, eigenlijk geen 

weer om buiten te werken. Toch kwa-

men vrijwilligers naar Zorgboerderij 

Nieuw Toutenburg in Maartensdijk 

om met en voor de clienten een ter-

ras annex parkeerplaats aan te leggen. 

Het is gelukt om een groot deel ook 

echt af te krijgen. 

Marjolein van Oostrum: ‘Het is mooi 

geworden. We zijn blij dat deze klus 

bijna geklaard is. Nu gaan we het 

voornamelijk gebruiken als parkeer-

plaats, maar als het beter weer wordt 

gaan we een gedeelte ook inrichten 

als terras. Bezoekers kunnen dan een 

kopje kofie of thee of een glaasje 
sap bij ons drinken en gelijk ook al 

onze beesten en planten bekijken en 

even kijken wat we allemaal te koop 

hebben in ons winkeltje. Nu in het 

voorjaar is het helemaal leuk met al 

het jonge vee’. Bij deze zorgboerde-

rij werken van maandag tot en met 

vrijdag 20 clienten met een verstan-

delijke beperking die via verschil-

lende organisaties zijn aangemeld of 

die rechtstreeks komen middels een 

PGB. De leeftijd varieerd van 17 tot 

77 jaar. [MD]

Terras bijna klaar

Vrijwilligers trotseerden het weer om een nieuw terras aan te leggen bij de Zorgboerderij.

Taxatiemiddag
Dinsdag 16 april tussen 13.00 en 16.00 uur opent Groot cafe restaurant De 

Griffel, Hessenweg 117 in De Bilt haar deuren voor taxateur en veilinghou-

der Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze middag oude en zeldzame 

boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude (Staten-)bijbels voor het 

publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in 

oude geschiedenis, topograie, (staten)bijbels en theologie.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de kofie staat klaar.  
Taxatie 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Inlichtingen: Anti-

quariaat A.C. Molendijk. Tel 010 4667164 of 06 51950097 

KBO-busreis naar Thorn
Zaterdag 24 april verzorgt KBO een reis naar Thorn inclusief kofie met 
gebak, diner, een dia-lezing over Thorn, bezoek aan de Stiftskerk en een 

toertocht. Thorn met zijn witgekalkte huizen wordt ook wel het witte stadje 

genoemd. Het idyllische stadje ontleent zijn roem aan het adellijke vrou-

wenstift dat het binnen zijn muren herbergde. In de 12 de eeuw was Thorn 

echt een dwergstaatje, waar de abdis van het vrouwenklooster als een vor-

stin regeerde. Deze boeiende geschiedenis wordt verteld met een mooie 

diavoorstelling. Voor inlichtingen en/of aanmelding tel. 06 36044271.  

Niet-leden kunnen ook mee, mits er plaats over is.

Thema-avond in Bij de Tijd
Om alvast lekker in de stemming te komen voor de aanstaande Kroning, 

heeft wijkrestaurant Bij de Tijd ervoor gekozen om de thema-avond in april 

het thema ‘K(r)oningsmaal’ mee te geven. 

Op zaterdag 20 april 2013 wordt er een menu geserveerd, waarvoor de koks 

zich hebben laten inspireren door de feestelijkheden die rondom het aan-

staande Koningschap van Prins Willem Alexander overal georganiseerd 

worden. Ignaas de Jong zal deze avond met de piano gezellige en passende 

liedjes ten gehore brengen om de sfeer compleet te maken.

Via die site kan ook meteen gereserveerd worden. Uiteraard kan dat ook 

telefonisch, via telefoonnummer 030 2209615 (vanaf 11 uur), of per mail: 

contact@restaurantbijdetijd.nl. tot en met woensdag 17 april a.s. 

Sojater gaat nog vier 
keer naar Mars

In het voorbije weekeinde ging Sojater al twee keer naar Mars. Dat is (ook 

voor haar publiek) nog vier keer mogelijk. Er zijn nog voorstellingen op vrij-

dag 12, zaterdag 13, vrijdag 19 en zaterdag 20 april in De Vierstee te Maar-

tensdijk. Telefonisch reserveren is mogelijk, dagelijks van 19.00 tot 21.00 uur 

tel. 035 5771669 (Jannie Rigter) of dag en nacht via www.sojater.nl .

Zaterdag 6 april ging Sojater voor het eerst naar Mars. (foto Henk van de Bunt)

Voorjaars-
markt

Biltse Hof
23 maart was er een gezellige 

voorjaarsmarkt op De Biltse Hof met 

als thema: ‘Ik hou van Holland’. De 

afdeling de Kruidentuin was goed 

vertegenwoordigd en medewerkers 

stonden met een gesponsorde 

viskraam. De opbrengst komt geheel 

ten goede aan een activiteiten-

dag in de zomer. De muziek was 

in handen van het accordeon duo  

Wim en Lies. (Monique van Mansum)

Doopjurken
Op zaterdag 6 april deed de 

Kerkenpad-route ook de Nederlands 

Gereformeerde Kerk aan de Kerkdijk 

in Westbroek aan. Hoogtepunt was 

de tentoonstelling van doopjurken. 

De doopjurken zijn eigendom van 

en gedragen door families in deze 

gemeente. Er waren ongeveer 40 

doopjurken aangeboden, waaronder 

van 30, 40, 50 en 100 jaar oud en 

zelfs een doopmuts uit 1840. Elk uur 

werd het onlangs in gebruik genomen 

nieuwe orgel bespeeld door Rick 

Grootendorst. [HvdB]

Na het herstellen van allerlei kwalen

kan molen De Kraai nu weer stralen

de boerenmarktdag in mei

draagt er in Westbroek toe bij

dat die ook in de toekomst blijft malen 

Guus Geebel Limerick

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

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

Ellen SpanjaardBilthoven

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In het weekend van 20 en 21 april a.s. 
vindt het project ‘Vergeten Kunst’ 
plaats. 16 kunstenaars brengen 
door middel van beeldende kunst, 
muziek, dans, zang of poëzie 
een kunstwerk in de gemeente, 
opnieuw onder de aandacht. 

Ik heb het beeld ‘Vlucht’ van 
Theresia van der Pant aan de 
Nachtegaallaan in Maartensdijk 
geadopteerd. Het kunstwerk, een 
vogel die opvliegt, beeldt voor 

mij vrijheid uit. De vijver waaraan 
het kunstwerk staat verbeeldt het 
‘leven’ met al zijn rimpelingen en 
moeilijke periodes. Vliegers, die op 
het water drijven symboliseren het 
gevoel niet vrij te kunnen zijn, niet 
te kunnen vliegen. Op de vliegers 
heb ik een gedicht van Willem 
Hussem ge-typografeerd.

De folder Vergeten Kunst met 
� etsroute is gratis te verkrijgen, o.a. 
op het gemeentehuis De Bilt.



Van ons bekende rundvlees. Mals & mager; ca 1 uur braden

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

Met de smaak van Vrüger uit Noord-Brabant. Iets bijzonders en aparts

HEYDEHOEVE KOTELETJES ........100 GRAM € 1,65

Bakken als een biefstuk. Lekker gekruid en gezouten

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

Uit onze panklaarhoek: lekker gekruid en gezouten

BALLEN GEHAKT ................................... 3 STUKS € 3,30

Uit onze poeliershoek: lekker gekruid en gezouten

KIPROLLADE ...........................................100 GRAM € 1,05

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensbiefstuk, 

notenkaas en kruidenmarinade

GEVULDE VARKENSOESTERS ....100 GRAM € 1,50

Voor de liefhebbers. Met een klein beentje. 

Lekker gekruid; kort bakken

LAMSBOUTSCHIJVEN ......................100 GRAM € 1,60

Om kort stevig te wokken. Lekker gemarineerd en gekruid

RUNDERFRITES .....................................100 GRAM € 1,60

Uit de oude doos: wie kent hem nog? Gepekeld en gerookt

VLAAMSE ROLLADE ..........................500 GRAM € 4,98

Uit onze traiteurhoek: met handgestampte aardappels,

wilde spinazie, ei en paprika

WILDE SPINAZIESCHOTEL ..........100 GRAM € 0,95

Met o.a. gemalen biefstuk, kappertjes, Parmezaanse kaas

en pijnboompitjes

CARPACCIO TAARTJES....................100 GRAM € 1,75

Uit onze vrieskast: ambachtelijk bereidt in eigen keuken. 

O.a. ui, kip, tomaat, bospaddenstoelen enz...

SLAGERSSOEP ........................... PER LITER VANAF € 3,95

Uit eigen keuken: op veler verzoek deze delicatesse

PASTRAMI ..................................................100 GRAM € 2,98

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 13 april. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

by Skalma
CR E AT I VO  • Opstelling arm 17, met armkussen - 3 zits (2 kussens) - arm 17 met armkussen. Pootjes alu vierkant. Opstelling in Ploeg stof Strand.

CREATIVO (ONTWERP UW EIGEN ZITMEUBEL)

15 JAAR IN NEDERLAND

  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK •     MADE IN DENMARK •  MADE IN DENMARK

Dus FEEST! U ontvangt maar liefst 

15% JUBILEUMKORTING! 

DEZE OPSTELLING NU IN 
‘PLOEG’ STOF STRAND VAN € 2.250,- 

MIN 20% =  € 1.795,- 

Uw CREATIVO dealer:

Weverij “de Ploeg” feliciteert de Creativo dealers en 

geeft daarom 5% EXTRA KORTING op de Creativo 

collectie bekleed met de fraaie stof: STRAND !!
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Uw CREATIVO dealer:

Raaijen Interieurs
Sinds 1931       Specialist in zitcomfort

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

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

Tuinen waarover wordt 
nagedacht
Elke tuin vertelt z’n eigen verhaal. 
Dat verhaal kan romantisch zijn, 
poëtisch, exotisch of gewoon 
erg spannend. Er zijn wel 
duizend manieren om een tuin te 
ontwerpen en aan te leggen. Maar 
voor u is er maar een de juiste. 
Sfeer, geur, kleur, daarover gaan 
wij graag met u in gesprek. Want 
de tuin die bij u past, ontstaat in 
dialoog.

Pieter de Koning Tuinen BV
Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40
japansetuinen.nl | zuidelijketuinen.nl

www.koningtuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

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!

WAAROM ZOU U?
Roderderdododendron nog aan toe, waarom zou u wachten. Het is nu dé 

ideale tijd om uw rhododendrons en tuinazalea’s aan te planten.  
Er zijn honderden soorten. De beste daarvan staan op u te wach-

ten bij  ‘t Vaarderhoogt. Nóg een reden om nu toe te slaan 
is de prijs, want u neemt ze, roderderdododendron 

nog aan toe, mee met een  superkorting van

25%
Tip: gebruik voor een goed 

resultaat tuinturf bij de aanplant

Rododendron 

meststof van 6,25 

nu tijdelijk

4,95

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

Word 
Vierklankbezorger! 

Per direct zoeken wij voor 

de volgende wijken een bezorger:

·  Schepersveld in het bos tot aan 

Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

·  Dwarsweg, Jan Steenlaan, Kees 

Boekelaan, Rubenslaan

Bel 0346 211992 

of mail naar

info@vierklank.nl

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Kunst kaarten
Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje kunstkaarten is uit. En net 

als ‘Katten Kunst’ en ‘DierenKunst’ bij 

onderstaande adressen verkrijgbaar.  

15 kunstkaarten € 5,95

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

GRATIS  
Alcoholtester  
bij uw BOVAG 
-onderhoudsbeurt

Openingstijden:

Maandag 08.30 - 20.00

Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 18.00

Zaterdag 09.00 - 21.30



Net als voor alle andere Oranjeverenigingen was het 

voor het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

een verrassing, dat deze plechtigheid op Koninginnedag 

zal plaatsvinden.

Het bestuur had de plannen voor die dag al klaar: spellen 

gehuurd, afspraken met de vele medewerkers gemaakt, 

muziek geregeld, vergunningen aangevraagd etc. etc. 

En dan moet een bestuur snel reageren op zo’n veran-

dering. 

De grote vraag, die speelde was: moeten we de geplan-

de evenementen op Koninginnedag laten doorgaan of 

moeten we het programma aanpassen?

Wij bese� en, dat de belangstelling voor een inhuldiging, 

die maar eens in de zoveel jaren plaatsvindt, zorgt dat 

de meeste mensen aan de televisie gekluisterd zitten of 

zelfs naar Amsterdam trekken.

En om die redenen heeft het bestuur besloten het 

programma op 30 april wel door te laten gaan, maar in 

een gewijzigde versie.

Ook het bestuur van de Stichting Oranjeconcours De 

Bilt heeft naar aanleiding van het moment van troons

wijziging op 30 april besloten het paardenconcours dit 

jaar geen doorgang te laten vinden.

Nadere informatie over het concours is te vinden op: 

www.oranjeconcours.nl

De activiteiten van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

in de week voorafgaande aan Koninginnedag gaan 

gewoon door: 

•  woensdag 24 april de traditionele feestavond in de 
Opstandingskerk

• vrijdag 26 april de Oranjebingo in buurthuis ’t Hoekie.
Op dinsdag 30 april is het programma echter gewijzigd. 

De kindervrijmarkt op de Hessenweg gaat wel door maar 

begint al om 07.00 uur wordt om 10.00 uur beëindigd.

Het kinderspellenfestival op het gazon van het gemeen-

tehuis gaat (helaas) dit jaar niet door.

In plaats daarvan is er vanaf 20.30 uur een muzikaal pro-
gramma op het gazon voor het gemeentehuis Jagtlust 

met o.a. DJ Duo Fost. Om 22.00 uur volgt een spette-
rende vuurwerkshow. Voor de kinderen zijn er 2 lamp
ionnenoptochten: één vanuit De Bilt onder begeleiding 

van de Marchingband Koninklijke Biltse Harmonie en de 

andere vanuit Bilthoven onder begeleiding van de Ver-

eniging Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven. 

Na het vuurwerkspektakel is er nog de mogelijkheid on-

der het genot van een hapje en een drankje na te genie-

ten van een feestelijke dag.

Namens het bestuur, Maas J. van Apeldoorn, voorzitter

Voor de pauze een optreden van 

de Egerländerkapel “Die Original 

Fenntaler Musikanten” o.l.v. diri-

gent Chris Kok uit Ede. Nederlands 

kampioen in 2005, 2006 en Euro-
pees kampioen in 2008. De kapel 
heeft een vaste bezetting van 19 

leden. Die Original Fenntaler Musi-

kanten hebben als doelstelling de 

Egerländer blaasmuziek op een zo 

hoog mogelijk niveau uit te voeren.  

Naast optredens in Nederland was 

de kapel al diverse malen te gast in 

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 

Italië en Tsjechië. Naar aanleiding 

van deze successen heeft de kapel 

in 2006 haar eerste CD “So schön ist 
Blasmusik!” uitgebracht.

Het programma na de pauze wordt 

verzorgd door Mannenkoor “De 

Poortzangers” uit Woudenberg. Het 

koor treedt regelmatig op in bejaar-

denhuizen en bij feesten en partijen. 

De muzikale leiding is in handen van 

Cor Pronk. Eén van de hoogtepunten 

uit de carrière van De Poortzangers is 

de “Hollandse avond”. Een avondvul-

lend concert, dat inmiddels elke twee 

jaar wordt georganiseerd. In 2009 ga-
ven zij ook zo’n spetterend concert 

met een gedurfd en stijlvol repertoire 

met medewerking van Anneke Gröh-
nloh. Daarnaast doen zij optredens 

met o.a. harmoniegezelschap “Fide-

lio”. Met pianist Jan Vayne stonden zij 

in het voorprogramma van de popu-

laire Volendamse zanger Jan Smit.

Vooraf vanaf 19.45 uur samenzang 
van Oud-Hollandse liederen met or-

gelbegeleiding.

Dankzij onze sponsors kunnen wij u 

deze avond aanbieden incl. een kop-

je ko�  e met een traktatie van Ban-

ketbakkerij Top’s Edelgebak en in de 

pauze een hartige snack van Zeevis-

handel de Botter en Slagerij van Loo 

en een drankje. 

Wilt u deze avond ook bezoeken, in-

formeert u dan bij ons bestuurslid Jan 

Meeuwsen of er nog toegangskaar-

ten beschikbaar zijn. (030-2205086) 
of email: jan.meeuwsen@hetnet.nl.

Programma-overzicht
Woensdag 24 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 26 april
20.00 uur: Oranjebingo, Buurthuis ’t Hoekie

Dinsdag 30 april
08.00-08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
07.00-10.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
20.30-21.30 uur: Lampionnenoptochten 
20.30-23.30 uur: DJ Duo Fost gazon Jagtlust
22.00-22.15 uur: Vuurwerkshow overveld Jagtlust

Zaterdag 4 mei
19.45-20.05 uur: Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

Zondag 5 mei  geen activiteiten

Woensdag 24 april 
Feestavond

Oranjecomité organiseert een feestavond voor leden en niet-leden

www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjekrant

laire Volendamse zanger Jan Smit.

Vooraf vanaf 19.45 uur samenzang 
van Oud-Hollandse liederen met or-

gelbegeleiding.

Dankzij onze sponsors kunnen wij u 

deze avond aanbieden incl. een kop-

Voorwoord voorzitter
Natuurlijk was al lang bekend, dat Koningin Beatrix zou aftreden en dat 

Prins Willem Alexander haar zou opvolgen. Maar de grote vraag was WANNEER vindt die 
troonswisseling plaats? Onverwacht kwam het bericht van abdicatie en de inhuldiging 

van de nieuwe koning. En dat alles op 30 april a.s.

Opstandingskerk, 

1e Brandenburgerweg te 
Bilthoven, kerk open 19.15 
uur aanvang samenzang 
19.45 uur, aanvang 
programma 20.00 uur.
Kaarten: donateurs € 6,00 
per kaart (max. 2) overige 
kaarten € 10.00 per kaart.



Het Oranjecomité organiseert 

i.s.m. winkeliersvereniging Hes-

senweg-Looijdijk voor kinderen 

t/m 12 jaar op de Hessenweg een 

Kindervrijmarkt. 

Alleen op de Hessenweg vanaf de ro-

tonde tot aan het Dr. Letteplein mag 

van de gemeente de Kindervrijmarkt 

plaatsvinden. Vol is vol. De Kindervrij-

markt is alleen in te rijden vanaf het 

Dr. Letteplein met de auto tot 6.45 

uur om uit te laden en  kunt u de Hes-

senweg alleen via de uitgang bij de 

rotonde Looijdijk/Hessenweg verla-

ten. (Deze regels gelden ook als de 

kindervrijmarkt is afgelopen).

Het Oranjecomité zal erop toezien 

dat de maximum leeftijd van de 

deelnemers (12 jaar) niet wordt over-

schreden. Kinderen en ouders wordt 

dringend verzocht na a� oop van de 

vrijmarkt hun standplaats schoon 

achter te laten.

Om doorgang te kunnen verlenen 

aan politie, ziekenwagen, brandweer 

enz. is het verboden een plaats op 

de rijbaan en op de rotonde in te ne-

men. Alleen op de stoepen en de par-

keervakken mag men plaatsnemen.

Het is verboden met levende have op 

de Kindervrijmarkt plaats te nemen.

De post van het Rode Kruis is geves-

tigd in de voortuin van Hessenweg 

212, herkenbaar aan de bekende 

Rode Kruisvlag.

De Hessenweg is ’s-morgens van 

06.45-12.00 uur voor alle verkeer 

afgesloten en het is verboden uw 

auto op de Hessenweg en/of het 

Dr. Letteplein te parkeren.

Buurthuis ’t Hoekie, 

Prof. Dr. Asserweg 2, De Bilt  

Zaal open 19.30 uur 

Aanvang 20.00 uur

Bingokaarten € 0,50 per kaart

Geldrondes € 1,00 per kaart

Toegang gratis

De Oranjebingo mag natuurlijk niet 

ontbreken in deze Oranjeweek. 

Ieder jaar komen er meer deelne-

mers naar deze Oranjebingo. Mede 

dankzij de prettige samenwerking 

met de medewerkers van Stichting 

Mens. 

Iedereen is van harte welkom. De 

bingokaarten zijn niet in prijs ver-

hoogd zodat deelname voor ie-

dereen bijna mogelijk is. De bingo 

wordt gehouden in Servicecentrum 

’t Hoekie, Prof. Dr. Asserweg 2, hoek 

Waterweg in De Bilt.

Ook dit jaar zijn er weer mooie 

prijzen te winnen, maar de gezel-

ligheid staat voorop. Er worden in 

totaal 10 rondes gespeeld waarvan 

2 geldrondes.

Tussendoor worden er rookpauzes 

gehouden. 

Opening 

Koninginnedag

Utrechtse Heuvelrug

Bilthoven

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van 

o.a. de Dorpskerk en overige in de gemeente 

Koninginnedag 2013 in.

De muzikale aubade ontbreekt dit jaar wegens 

de gewijzigde en aangepaste activiteiten 

op deze bijzondere Koninginnedag.

Koninginnedag Kindervrijmarkt  07.00-10.00 uur

Vrijdag 26 april Oranjebingo

Afdeling De Bilt

Oranjebridgedrive
De Oranjebridgedrive vind dit 

jaar geen doorgang omdat in 

het kader van de viering van het 

900-jarig bestaan van De Bilt op 

zaterdag 13 april een speciale

bridgedrive wordt georganiseerd 

door een aantal bridgeclubs.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen 

bij Mariëtte Vogelaar 

tel. 030-6062137 of 

Vogelaar.m@planet.nl

Aangepaste tijden i.v.m. televisie uitzendingen van de abdicatie en inhuldiging van 
Prins Willem Alexander en Prinses Maxima als Koning en Koningin.  



Wegens de abdicatie en de inhuldiging van 

Prins Willem Alexander en Prinses Maxima, 

vervalt dit jaar het Kinderspellenfestival 

en het Oranje Paardenconcours. 

Vlagprotocol 30 april 
4 en 5 mei
 

Zie de website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

voor een uitgebreide uitleg over het vlagprotocol. 

Start 20.30 uur ingang Kwinkelier Sperwerlaan, Bilthoven,

la Sperwerlaan, ra Koperwieklaan, ra Kruisbeklaan, la Sperwerlaan, 

ra Boslaan

Aansluitpunt Parklaan 20.45 uur

la Parklaan, ra Ho� aan en oversteken Soestdijkseweg, rd Kortelaan

rd Weidmanlaan, rd Drijverslaan, la Meuteplein

Aansluitpunt Meuteplein 21.00 uur

rd Meuteplein, rd Hubertuslaan en oversteken Jachtlaan, 

rd Burg. Fabiuspark rondlopen, ra Jachtlaan, ra Jachtlaan langs 

administratiegebouw, rd grasveld Gemeentehuis Jagtlust

Start 20.30 uur “de harmonie” Jasmijnstraat De Bilt

la Schoolstraat, ra Nieuwstraat, ra Rozenstraat, la Jasmijnstraat, la Lathyrusstraat, 

ra Nieuwstraat, ra Looydijk, la Akker, la Henrica van Erpweg, la Hessenweg, ra Looydijk, ra Notusweg, 

la Cumulusweg, ra Aeolusweg

Aansluitpunt “La Plata” 21.00 uur 

Buys Ballotweg bij Cruij�  Court, la Zephrysweg, ra Waterweg, la Kamerlingh Onnesweg, 

la Alfred Nobellaan, la Prof.Dr.P. Zeemanweg, la Waterweg, rd Steenen Camer, 

ra Steenen Camer, rd Plutolaan

Aansluitpunt Planetenbaan 21.15 uur 

Plein Winkelcentrum, ra Planetenbaan, la Grote Beer, ra Kleine Beer, la 1e Brandenburgerweg, ra Hertenlaan, 

rd Konijnenlaan; ra Hertenlaan, ra Jachtlaan, ra Jachtlaan naar Gemeentehuis

Zaterdag 4 mei
Nationale Herdenking bij het monument voor 

Gemeentehuis Jagtlust

18.00 uur: Vlaggen halfstok

19.45 uur: Luiden kerkklokken

19.45 uur: Vertrek “Stille Tocht” 

20.00 uur: 2 minuten stilte

20.02 uur: Wilhelmus, kranslegging en bloemen

Stille tocht vanaf De Bilt: 

Soestdijkseweg/ hoek Anth. Van Leeuwenhoeklaan

Stille tocht vanaf  Bilthoven:

Soestdijkseweg hoek Kortelaan/ Ho� aan.

(nadere informatie in de plaatselijke bladen)

Lampionnen te koop bij Henk Hillen

Planetenbaan 19, 3721 KA Bilthoven

Tel. 030-2285096

Avondprogramma 30 april 

Wekelijks huis-aan-huis in:

Bilthoven - De Bilt - Groenekan 

Hollandsche Rading - Lage Vuursche

Maartensdijk - Westbroek

20.30-21.45 uur voorprogramma 

gazon gemeentehuis “Jagtlust”

DJ Duo Fost

21.15-21.30 uur aankomst 

lampionnenoptochten gazon 

Jagtlust

21.50-21.55 uur spelen Wilhelmus 

door VVBB en KBH

22.00-22.15 uur vuurwerk plaats: 

overveld gemeentehuis Jagtlust 

22.15-23.30 uur After party DJ Duo 

Fost gazon gemeentehuis “Jagtlust”

Kroningsvuurwerk

Om exact 22.00 uur zal het Kronings-

vuurwerk ontstoken worden ver-

zorgd door Anton’s Evenementen 

Vuurwerk uit Maartensdijk.

In verband met de veiligheid wordt 

het vuurwerk op het overveld (gras-

veld aan de andere kant van de 

Soestdijkseweg) afgestoken. U als 

publiek dient minimaal op 60 meter 

afstand van het vuurwerk te blijven. 

Er zullen hekken geplaatst worden 

waarbij de Soestdijkseweg dient als 

afscheiding. 

Voor � etsers en wandelaars blijft het 

gazon en het gemeentehuis bereik-

baar.

Aan weerszijden van de oprijlaan 

naar het gemeentehuis is de moge-

lijkheid uw � ets te stallen, zodat de 

Soestdijkseweg vrij blijft voor hulp-

diensten zoals politie, brandweer 

en/of ziekenwagen.

Volgt u de aanwijzingen van de 

speaker en de brandweer goed op 

en blijf op afstand.

De Soestdijkseweg zal vanaf beide 

zijde vanaf 18.00 tot 24.00 uur ge-

heel zijn afgesloten. Vanaf De Bilt bij 

de Anth. van Leeuwenhoeklaan en 

vanaf Bilthoven bij de Ho� aan.

De toegang tot het avondprogram-

ma is gratis.  U kunt zowel voor- als 

na het vuurwerk gebruik maken van 

een hapje en een drankje verzorgd 

door caterings bedrijf Bovekerk. 

Route Lampionnen
optocht VVBBRoute Lampionnenoptocht KBH



Sponsors 2013

Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven

Aspergekwekerij J. Buijs Bilthoven

Autobedrijf De Rooij B.V. De Bilt

Banketbakkerij van Ingen De Bilt

Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven

Broekhuis auto’s De Bilt-Zeist

De Vierklank Groenekan

Gemakshop Henk Hillen Bilthoven

Grond/Waterwerken Agterberg B.V. Groenekan

Hotel De Biltsche Hoek De Bilt

Houwing & van Beek, netwerk notarissen Bilthoven

Ing Jo Rijksen, makelaardij De Bilt

Juwelier en Edelsmid Rob van Eck De Bilt

Kapsalon Bax De Bilt

Kunsthandel- en Lijstenmakerij ‘t Winkeltje De Bilt

Kwaliteitsslagerij Van Loo De Bilt

Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven

Mesu Groente en Fruitwinkel De Bilt

Ploeger, delicatessen De Bilt

PLUS Bilthoven Supermarkt Bilthoven

Rabobank Utrechtse Heuvelrug Bilthoven

Rijwielpaleis, Bilthoven Bilthoven

Schildersbedrijf Joh. van Doorn B.V. De Bilt

Stam Opel Bilthoven Bilthoven

Stomerij v. Buren Bilthoven

TAP Uitvaartzorg Bilthoven Bilthoven

Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven

Van Eijken Optiek De Bilt-Bunnik

Van Markus Autoschade De Bilt

Van Oord, Citroën- en Suzuki dealer Utrecht

Maarssen-De Meern

Whisky- en Wijnhandel Verhaar Bilthoven

Zeevishandel “De Botter” De Bilt

Colofon:

Deze Oranjekrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van het 

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven i.s.m. De Vierklank.

 

Vragen over de georganiseerde activiteiten kunt u stellen aan de 

leden van het dagelijks bestuur te weten: 

voorzitter: Maas van Apeldoorn, tel. 030-2287877;

secretaris: Nel Verkroost,

info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl;

penningmeester: Frans van Beek,

info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

ledenadministratie: Jan Meeuwsen, tel. 030-2205086

Contactpersoon De Vierklank:

tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel 0346-211992

 

Schriftelijke reacties te richten aan: 

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven

Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.

E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de 

aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet worden ingestaan 

en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aanvaard. Aan deze 

uitgave kunnen géén rechten worden ontleend. 

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs
Het bestuur en de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven staan ook dit jaar klaar om de feest-

week rondom Koninginnedag te organiseren. 

Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daarom vragen wij u via onderstaande bon een 

� nancieel steentje bij te dragen door donateur te worden van het Oranjecomité.

Al voor een bedrag van € 10,00 per jaar kunt u donateur worden. 

Behalve dat u de activiteiten van het Oranjecomité � nancieel ondersteunt, krijgt u als donateur van 

het Oranjecomité o.a. € 4.00 p.p. korting op de toegangskaarten voor de feestavond.

Wij verwelkomen U graag als nieuwe donateur.

Het bestuur Oranjecomité De Bilt-Bilthoven

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor € 10,00 per jaar.

Dhr/Mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal mijn toezegging t.n.v. het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven na toezending van de acceptgiro 

overmaken op:* ❏  Bankrekening 30.83.86.000 (Rabobank De Bilt) 

 ❏  ING 39.89.579            (* aankruisen wat van toepassing is)

Bon uitknippen en in gefrankeerde envelop opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 

Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.  Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven presenteert

oranjecomité de bilt-bilthoven

20.30 uur tot 23.30 uur DJ Duo Fost
20.30 uur lampionnen optocht start Sperwerlaan onder begeleiding van VVBB
20.30 uur lampionnen optocht start Jasmijnstraat onder begeleiding van KBH

22.00 uur Vuurwerkshow

Locatie: voorterrein Gemeentehuis “Jagtlust” te Bilthoven

Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje!
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Vlijtig Liesje

Impatiens New Guinea

Diverse kleuren. 

Potmaat 13 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-

wk 15. Geldig van 11-04 t/m 17-04. OP=OP

Verbinding door Community in 
Hollandsche Rading

door Guus Geebel

‘We zien een terugtredende lokale overheid die steeds meer moet doen met minder geld’, aldus Rob 

Adriaansen en Thijs van der Wel. Om de gevolgen daarvan voor te zijn, ontstond in Hollandsche 

Rading de gedachte daar samen in de vorm van Community iets aan te gaan doen. ‘We denken  

dat we door zelf verantwoordelijkheid te nemen meer betrokken en sterker kunnen zijn.’

Erik Verhulp introduceerde met Thijs 

van der Wel Community in Holland-

sche Rading. Het begrip ontstond in 

Singapore, waar het in strakke regels 

is gegoten. ‘Wij willen daarvan alleen 

overnemen dat je met elkaar verant-

woordelijkheid neemt. Dan moet je 

niet in strakke regels denken.’ De 

initiatiefnemers zagen dat er op ver-

schillende terreinen in het dorp ac-

tiviteiten waren die je bij elkaar zou 

kunnen brengen. ‘Als je geen lid bent 

van de tennisvereniging of je hebt 

geen kind op school, dan is het moei-

lijk om informatie en kennis te delen 

en dat vinden we zonde. We denken 

ook aan onderhoud van groen dat een 

enorme kostenpost voor de gemeente 

is. Met gereedschap en een toezicht-

houder van de gemeente zouden we 

zelf invulling kunnen geven aan het 

groenonderhoud in onze eigen directe 

omgeving.’ 

Taartpuntjes

‘We zien het geheel als een cirkel, 

een taart, waarvan iedereen een 

taartpuntje voor zijn rekening neemt 

en daar verantwoordelijk voor is. 

Dat gaan we zichtbaar maken op de 

website. We krijgen op die manier 

een overzicht van de activiteiten die 

mensen op verschillende terreinen 

ontplooien ten behoeve van ons al-

lemaal. Bewoners weten zo wat er 

in het dorp speelt. Als je in je eigen 

woonomgeving in gesprek bent over 

een bepaalde situatie dan kun je dat 

met elkaar delen via de website. Alles 

bij elkaar levert dat een ongedwon-

gen en zelf aangedreven organisatie 

op, die een zo groot mogelijk deel 

van de gemeenschap weet te berei-

ken.’ De website www.hollandscher-

ading.com is ontworpen door Judith 

Schoorlemmer.

Deelnemers

Toen Rob Adriaansen aangaf om met 

Veilig Hollandsche Rading te gaan 

stoppen heeft Thijs van der Wel hem 

gevraagd of hij aanspreekpunt wil 

zijn voor veiligheid. ‘Zo is hij een 

van de taartpunten. Hetzelfde ben ik 

voor de Vrienden van de Bosberg-

school’, vertelt Van der Wel. ‘We 

acteerden eerst zelfstandig met een 

eigen website. Het is goed dat we nu 

aan de website voor Hollandsche Ra-

ding deelnemen. Daarom vragen we 

elke organisatie die we kennen om 

ook deelnemer te worden. De website 

van de tennisvereniging linken we 

door. Wij willen helemaal vrij zijn, 

ook inancieel van de gemeente, maar 
in de opstartfase zou wat inanciële 
ondersteuning welkom zijn. Om de 

website in de lucht te houden benade-

ren we ook lokale ondernemers die er 

kleine advertenties op kunnen zetten.’ 

Dorpsoverleg

Community combineren met het 

Dorpsoverleg bleek lastig. ‘Dan kom 

je in een constructie met regelgeving 

en dat is niet wat we met Community 

nastreven. We kwamen tot de conclu-

sie dat we onafhankelijk zijn maar dat 

goede communicatie voor iedereen 

van belang is, dus ook met het Dorps-

overleg. Wat wij doen is een initiatief 

van betrokken burgers. Dat wordt 

vanuit de overheid ook gestimuleerd. 

Het Dorpsoverleg staat kritisch te-

genover het communityverhaal, maar 

staat op de website bovenaan bij de 

menukeuze.’ Van der Wel stelt dat het 

Dorpsoverleg met een eigenstandige 

taak uiteindelijk ook een onderdeel 

van de Community is. ‘In gesprek-

ken met de gemeente zien we een 

meedenkende houding bij onze initi-

atieven.’ Rob Adriaansen: ‘Als je de 

diensten ziet versoberen dan moet je 

dat ondervangen door zelf initiatie-

ven op te zetten. We zijn eigenlijk al-

lemaal straatconciërges met een func-

tie die je kunt omschrijven als sociale 

betrokkenheid.’

Bijeenkomst

Dinsdag 16 april is er een vrij toe-

gankelijke informatieve bijeenkomst 

over Community in Restaurant De 

Paddestoel, Vuurse Dreef 180, Hol-

landsche Rading. Tal van onderwer-

pen die iedereen in het dorp aangaan 

worden in een gemoedelijke ambi-

ance besproken. De ontvangst is om 

19.45 uur met kofie of thee. Het 
programma begint om 20.00 uur en 

eindigt om 21.30 uur. Dan is er op ei-

gen kosten nog gelegenheid voor een 

drankje.

Thijs van der Wel (links) en Rob Adriaansen verwachten veel van Community 

in Hollandsche Rading. 

SGP stelt vragen over uitstel 
herinrichting Dorpsweg

De SGP-gemeenteraadsfractie in De Bilt zet vraagtekens bij het uitstellen van de herinrichting van de 

Dorpsweg in Maartensdijk. Deze herinrichting stond gepland voor het voorjaar van 2013. In maart 

maakte het college via de website van de gemeente bekend dat de werkzaamheden uitgesteld  

worden tot 2014. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. 

In de Najaarsnota van 2012 staat dat 

de tweede fase van de herinrichting 

van de Dorpsweg, vanaf de Dieren-

riem tot aan de Koningin Julianalaan, 

in het voorjaar van 2013 van start 

gaat. Dit is conform het vastgestelde 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-

plan. Ongeveer drie maanden na 

de behandeling van de Najaarsnota 

wordt via de website meegedeeld dat 

de tweede fase vanwege beperkte i-

nanciële middelen doorgeschoven 
wordt naar 2014. Uit beantwoording 

van vragen hierover tijdens de laatste 

raadsvergadering blijkt dat inanciële 
middelen, bestemd voor de uitvoe-

ring van die tweede fase, nu ingezet 

worden om werkzaamheden rond de 

Sperwerlaan in Bilthoven uit te voe-

ren en om vorstschade te herstellen. 

De SGP-fractie vraagt zich af hoe het 

kan, dat er geschoven wordt met geld, 

bestemd voor de herinrichting van de 

Dorpsweg, naar andere doeleinden. 

SGP-fractievoorzitter Johan Sloot-

weg: ‘De raad heeft besloten dat de 

inanciële middelen gebruikt worden 
om de Dorpsweg onder andere veili-

ger te maken. Hoe kan het dat het col-

lege, zonder de raad te informeren, nu 

ineens andere prioriteiten heeft en het 

geld daarvoor gebruikt?’ Wat de SGP-

fractie betreft heeft reconstructie van 

de Dorpsweg, vanuit het oogpunt van 

verkeersveiligheid, nog steeds een 

hoge prioriteit.

Johan Slootweg: ‘Door de huidige werkzaamheden aan de waterleiding krijgt 

de ‘lappendeken’ er weer een lapje bij. (foto Henk van de Bunt)

Op bezoek in Westbroek

De Chinese professor Zufang Wu uit Ningbo deed een half jaar lang 

onderzoek bij het departement Agrotechnologie & Voedingswetenschappen 

van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Voor zijn terugreis naar China 

wilde hij graag zien hoe het melken hier ging. Henk en Robert van den 

Broek ontvingen de professor gastvrij op hun bedrijf in Westbroek en gaven 

hem uitgebreid informatie over het melkproces. [GG]



Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts
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Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, - De Nederlandse 
Kinderjury 2013

Hou jij van lezen? Doe dan mee met de 

Kinderjury en stem op jouw favoriete boek uit 

2012. Lees zoveel mogelijk boeken die in 2012 

voor het eerst verschenen zijn. Hieruit kies 

je een boek dat je het allermooist vindt.

Breng je stem uit op dat boek en maak

kans op een mooie prijs!

Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan meedoen aan de Ne-

derlandse Kinderjury. Er zijn twee leeftijdsgroepen, 

die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9 jaar (groep 

3 t/m 5) en 10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8).  Als je in de 

categorie 10 t/m 12 jaar valt, mag je ook stemmen op 

een boek voor jongere lezers – of andersom.

Stemmen vanaf 6 maart

Een stemformulier kun je halen bij de Bibliotheek in 

Bilthoven of Maartensdijk. Hier kun je ook je stem-

formulier inleveren. De stemperiode loopt tot en met 

17 mei. Je kunt stemmen op de boeken die verschenen 

zijn tussen 1 januari en 31 december 2012. Verhalen, 

prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en 

informatieve boeken doen allemaal mee. Ze zijn te her-

kennen aan het Kinderjurylogo 2013 in het boek. Kijk 

op www.kinderjury.nl voor informatie en tips!

Parfum bij boekhandel
Er is zo veel te vertellen over de fascinerende we-

reld van geur en tegelijkertijd is het onderwerp nog 

zo onbekend. Achter ieder parfum en ieder parfum-

huis zit een verhaal. In samenwerking met parfu-

merie Mooi houdt de Bilthovense boekhandel een 

workshop over parfum.

Roos Lubbers (1969) in de ban van geuren, is par-

fumconsulent. Ze heeft diverse tv- en radiopre-

sentaties op haar naam staan en wordt regelmatig 

geconsulteerd als autoriteit op geurgebied. Roos 

maakt iemand op een inspirerende en bevlogen wij-

ze bewust van het effect van geur en laat mensen 

weer ‘voelen’ met hun neus. De onlangs verschenen 

Parfumgids van Roos is leidraad voor de avond en 

helpt je om makkelijker tot een juiste geurkeuze te 

komen. Hierdoor wordt een verwarrende speurtocht 

een geurig avontuur.

Uit de Parfumgids wordt uit elk genre maximaal 2 

geuren samengesteld. Het merk Hermes zal hier-

bij extra worden belicht, maar daarnaast zullen 

ook andere mooie merken aan bod komen. Mooi 

Parfumerie heeft deze avond voor elke deelne-

mer een mooie aanbieding van Hermes. Locatie: 

Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Biltho-

ven op 17 april, aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro. 

Vooraf aanmelden via 030 2281014 of info@biltho-

venseboekhandel.nl .

‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van 

de Historische Kring D’ Oude School, welke in 2012 

te zien was bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. 

Het was een expositie van beelden op oude foto’s en 

ansichtkaarten en de actuele beelden op dezelfde loca-

tie. De Historische Kring D’ Oude School wil alsnog 

iedereen in een serie artikelen van hun hand graag la-

ten meegenieten van dit interessante beeldmateriaal.

Waarschijnlijk een opname uit het eerste kwart van de 

vorige eeuw. De straat  ligt in het verlengde van de 

Soestdijkseweg. In de jaren veertig van de vorige eeuw 

werd de provinciale weg rechts achter de bomenrij 

aangelegd en ontstond de naam ‘Betonweg’ vanwege 

het beton-platen wegdek. Nog steeds herbergt dit pand een horecaonderneming.

Lezing IRS Gooi en Sticht

Op dinsdag 16 april vindt de vijfde lezing in de le-

zingenserie van de IRS te Maartensdijk plaats. Het 

thema is ‘Rome en Reformatie op het zendings-

veld’. De lector van deze avond is de hervormde 

predikant Ds. L. Schaafsma  uit Baarn, die jarenlang 

werkzaam is geweest voor de GZB in Malawi. 

De locatie voor de bijeenkomst is een zaal van de 

Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. 

De aanvang is om 19.45 uur en de entreekosten be-

dragen 3 euro. 

De netto-opbrengst van deze avond komt ten goede 

aan één van de projecten van de IRS. Voor nadere 

informatie: www.inderechtestraat.nl

Fiets- en natuurexcursie 
Vliegbasis Soesterberg

Vrijwilligers van Utrechts Landschap organiseren op 

zaterdag 13 april en zondag 14 april een fi ets- en 
natuurexcursie over Vliegbasis Soesterberg.

De fi etsexcursie leidt de deelnemers langs militaire objecten en kenmerken in 
het veld uit de Tweede Wereldoorlog en uit de periode van de Koude Oorlog, 

toen de Amerikanen op de vliegbasis te gast waren. De positieve natuuront-

wikkeling als ‘bijproduct’ van het militaire gebruik wordt toegelicht. Aandacht 

wordt ook besteed aan de bouw van het nieuwe Nationaal Defensiemuseum, de 

sloopwerkzaamheden en de aanpak van de bodemvervuiling. De fi etsexcursie 
vindt op zaterdag 13 april plaats van 13.30 tot ca. 16.00 uur uur. Het maximaal 

aantal deelnemers is 50 personen, deelname is gratis. 

Natuurexcursie

De natuurexcursie bestaat uit een fi ets- en wandelgedeelte en vindt plaats op 
zondag 14 april van 10.00 uur tot ca. 12.00 uur. Hoewel de natuur dit jaar laat 

ontwaakt, valt er heel wat te ontdekken over natuur(- ontwikkeling) op de vlieg-

basis en het belang ervan als verbindende schakel tussen natuurgebieden. Het 

toegangshek is geopend tussen 9.45 en 10.00 uur! Het maximaal aantal deelne-

mers is 20 personen, deelname is gratis. 

Aanmelden kan via www.utrechtslandschap.nl/reserveren. Verzamelpunt is het 

toegangshek bij de ingang van de vliegbasis aan het einde van de Batenburgweg 

te Soesterberg. De routebeschrijving staat vermeld op de website van Utrechts 

Landschap. 

TOEN EN NU

Collecteweek Hartstichting
Van 14 t/m 20 april 2013 komen de collectanten van 

de Hartstichting weer aan de deur, want dan is de 

collecteweek. De Hartstichting vraagt uw fi nanciële 
steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. 

Dit is nog steeds hard nodig, want een op de drie 

Nederlanders sterft aan een hartinfarct, hartstil-

stand, beroerte of een andere hart- en vaatziekte. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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advertentie

Loes Ypma, 2e kamerlid voor de 

PvdA: ‘De mensen in de kometen-

buurt hebben echt wat voor elkaar 

over. Uit wat ze mij vertelden maak 

ik op dat ze zich meer zorgen maken 

over wat de economische crisis voor 

de zwakkeren uit de samenleving 

betekent, dan om de eigen wijkge-

bonden problemen. Ik haal voor mijn 

werk in Den Haag veel uit dit soort 

wijkbezoeken. Het is de beste manier 

om te weten te komen wat er bij de 

Nederlandse bevolking leeft’. 

PvdA wijkbezoeken

De PvdA bezoekt elke twee maanden 

een wijk van de gemeente De Bilt om 

daar van de bewoners zelf te horen 

wat er goed gaat in die wijk, wat er 

verbeterd kan worden en wat de loka-

le politiek hieraan zou kunnen doen. 

De uitkomsten worden doorgegeven 

aan de GroenLinks/PvdA gemeente-

raadsfractie. De PvdA wil ook buiten 

verkiezingstijd midden in de samen-

leving staan. 

Het team bezocht eerder Branden-

burg West, het Heemstra Kwartier 

en Maartensdijk. In juni wordt weer 

een andere wijk in één van de kernen 

van de gemeente De Bilt bezocht. 

Krischan Hagedoorn, organisator van 

de wijkbezoeken: ‘We zijn nu op vier 

verschillende locaties geweest in de 

gemeente De Bilt. En overal werden 

we opvallend vriendelijk ontvangen. 

Ongeacht politieke voorkeur stelde 

iedereen het zeer op prijs dat we bij 

hen op bezoek kwamen om over hun 

wijk te praten’. 

Aandachtspunten 

Als verbeterpunten noemden de in-

woners van de Kometenbuurt in 

Bilthoven nogal verschillende zaken. 

Vooral ouderen maken zich zorgen nu 

ze in een vrij korte tijd een stapeling 

van kortingen op hun inkomen zijn 

tegengekomen. Menigmaal moest 

Loes Ypma, 2e kamerlid voor de 

PvdA, alle zeilen bijzetten om uit te 

leggen op welke manier de PvdA in 

de Tweede kamer toch probeert om de 

zwakke schouders te ontzien. Ypma 

daarover: ”Ik ben blij de gelegenheid 

te hebben gekregen om het beleid van 

dit kabinet toe te lichten. Ik begrijp de 

reacties heel goed’. De vaker voorko-

mende klachten in de Kometenbuurt 

betroffen het onderhoud van speel-

tuintjes en straatmeubilair. 

(Geert Slot)

Kamerlid Loes Ypma op bezoek in Bilthoven
‘Hier hebben ze echt wat voor elkaar over’

Loes Ypma, 2e kamerlid voor de PvdA, bezocht samen met een team van de Biltse PvdA-afdeling 

de Kometenbuurt in Bilthoven. De inwoners van deze wijk zijn in het algemeen zeer tevreden over 

hun buurt, maar maken zich wel zorgen over de economische crisis en de gevolgen daarvan

voor met name de zwakkeren in de samenleving. De groep PvdA leden voerden met Ypma

zeker 75 gesprekken aan de deur.

Kamerlid Loes Ypma bezoekt bewoners Kometenlaan in Bilthoven. (foto PvdA 

De Bilt)

Autobedrijf Van Hugten 
50 jaar Bovag-lid

Autobedrijf Van Hugten in Bilthoven is 50 jaar lid van 

brancheorganisatie BOVAG. Om dit heuglijke feit te vieren, kreeg 

directeur Ron van Hugten onlangs uit handen van accountadviseur 

Paul Kok van BOVAG Autodealers een oficiële oorkonde.

Autobedrijf Van Hugten staat reeds een halve eeuw bekend als een alom 

gewaardeerd BOVAG autobedrijf, dat garant staat voor kwaliteit, betrouw-

baarheid en garantie. ‘Die drie kernwaarden zijn precies waar we bij BO-

VAG voor staan,’ aldus Paul Kok. ‘Zekerheid en vertrouwen zijn voor de 

koper van een nieuwe of gebruikte auto van groot belang. Bovendien wil je 

ervan op aan kunnen dat onderhoud en reparatie met de grootst mogelijke 

zorg en expertise wordt uitgevoerd. Autobedrijf Van Hugten biedt die ga-

rantie bij uitstek en is daarom al 50 jaar bij ons aangesloten.’

60 jaar Van Hugten

Autobedrijf Van Hugten is oorspronkelijk opgericht in 1953 door de vader 

en moeder van de huidige ondernemers Nol, Ron en Maja van Hugten. Va-

der en moeder Van Hugten startten met een rijschool, begonnen in 1963 met 

het merk Fiat om in april 1998 een contract aan te gaan met Opel. In 2004 

hebben is het dienstenpakket uitgebreid met de formule van Proile Tyre-

center. Autobedrijf Van Hugten is een echt familiebedrijf. Naast Ron van 

Hugten werkt broer Nol als aftersalesmanager en zus Maja als hoofd van 

de inanciële administratie. Daarnaast zijn er nog 7 medewerkers aanwezig, 
waarvan de meeste al langer in dienst zijn.

Dit jaar is een speciaal jaar voor Autobedrijf Van Hugten. Het bedrijf bestaat 

60 jaar, is 50 jaar BOVAG-lid en viert ook een 15 jarig jubileum met Opel. 

Marjolein Stoop was 11 jaar werk-

zaam bij de Wereldomroep, de laat-

ste jaren als camjo (verslaggever en 

cameravrouw in een). Daarvoor pre-

senteerde ze bij de AVRO een eigen 

radioprogramma - Het land van Stoop 

– waarin ze op de radio een land be-

schreef dat ze in haar verbeelding 

zag; een hoorspel met echte gasten. 

Onder anderen de cabaretier Vincent 

Bijlo was fan, omdat het programma 

een wereld schiep die alleen in je ver-

beelding bestaat. 

Cameraverhaal

Marjolein heeft de laatste jaren over 

de hele wereld geilmd. Ze kwam 
in contact met mensen die voor hun 

bedrijf uitgezonden werden naar het 

buitenland, en die zelf voor hun werk-

gever soms ‘even een ilmpje’ moes-

ten maken. Ze kreeg er veel vragen 

over want een ilmcamera is snel ge-

kocht, maar hoe zit het met de kennis 

om met de camera een verhaal te ver-

tellen. Speciaal voor het bedrijfsleven 

en organisaties die wereldwijd opere-

ren heeft ze een korte cursus ontwik-

keld waarin je de basisprincipes van 

het ilmen leert. 

Gratis cursus

Toen ze de oproep van Regio TV De 

Bilt las in De Vierklank heeft ze voor 

de nieuwe vrijwilligers van Regio TV 

die cursus aangeboden. Regio TV De 

Bilt zorgt voor een cursusruimte waar 

op zaterdag 18 en 25 mei en op 1 juni 

de ilmcursus wordt gegeven. In die 
drie dagen leer je met een eenvoudige 

camera ilmen, monteren en uploa-

den. Natuurlijk leer je ook hoe je dit 

allemaal het beste kunt voorbereiden 

en leer je de basisprincipes van een 

interview. 

De eenvoudige camera’s, zogenaam-

de handycams, worden door Regio 
TV De Bilt ter beschikking gesteld. 

De deelname is beperkt tot maximaal 

8 cursisten en is geheel gratis. De 

voorkeur gaat uit naar een evenre-

dige vertegenwoordiging over alle 6 

de kernen. Wel moet je enige afini-
teit met ilmen en computers hebben 
en buurtreporter willen worden voor 

Regio TV De Bilt. 

Heb je interesse of wil je meer weten, 

mail dan naar info@regiotvdebilt.nl 

en vermeld je naam en in welke kern 

van de gemeente je woonachtig bent. 

Als je geen buurtreporter wilt worden, 

maar wel geïnteresseerd bent in een 

korte videocursus, kijk dan op www.

studiostoop.nl naar de andere data 

waarop deze cursus wordt gegeven.

Wie buurtreporter wordt, krijgt ilmcursus
Marjolein Stoop, sinds vorig jaar zelfstandig als videojournalist werkzaam,

maakt voor bedrijven en instellingen ilms met een verhaal. Vanuit haar professie als cameravrouw
en journalist heeft ze aangeboden om voor Regio TV De Bilt een driedaagse ilmcursus

te organiseren voor aankomende buurtreporters. 

Marjolein Stoop achter haar professionele camera. Op de cursus zal worden gewerkt met veel handzamere mini HD 

camera’s waarmee tegenwoordig prachtige beelden kunnen worden geschoten. ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het voorjaar

Hoefakker heeft dit voorjaar voor nieuwe klanten onderhoudspakketten 

samengesteld. Wij bieden ter kennismaking onderhoudspakketten aan 

(nu maar 6% btw op arbeid) voor tuinen in alle soorten en maten:

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik van kleine 

machines. Een allround vakman komt op de afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de werkzaamheden met u. 

Uiteraard geeft hij ook graag advies. Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 
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De roerige beginjaren tachtig 
in De Bilt

door Guus Geebel

‘Wat begon met prutsen met een schaar en een tubetje lijm is uitgegroeid tot iets professioneels’, 

vertelt Nils Buis. Als actievoerder gaf hij met een aantal geestverwanten begin jaren tachtig 

twee jaar lang het tegendraadse maandblad De Biltse Beroering uit. Het blad werd op primitieve 

wijze vormgegeven maar het inspireerde Nils Buis om op 1 mei 1993 

het graisch ontwerpbureau ‘Om tekst en vorm’ te beginnen. 

Nils Buis werd in 1959 in Amster-

dam geboren en kwam op zijn tiende 

in Bilthoven wonen. Hij volgde zijn 

middelbare schoolopleiding op Het 

Nieuwe Lyceum en studeerde Ne-

derlands in Utrecht. ‘Ik zat aanvan-

kelijk op kamers in Bilthoven, maar 

vanaf 1983 woonde ik 23 jaar in het 

oude politiebureau van De Bilt. De 

gemeente wilde dat slopen en dat 

hebben we met actievoeren weten 

te voorkomen. We huurden het pand 

van de gemeente en ik kan je verze-

keren dat er geen slechtere huisbaas 

is dan de gemeente De Bilt.’ Nils 

woont en werkt nu vanuit zijn huis 

achter het oude politiebureau op 

de Dorpsstraat in het hartje van het 

oude dorp De Bilt.

Politiek
‘In de tijd van Lubbers hadden we in 

De Bilt een afdeling van het ANJV 

opgericht. Dat was de jongerenorga-

nisatie van de CPN. Tegen de zin van 

de landelijke organisatie stonden we 

open voor alle linkse jongeren. Uit-

eindelijk hebben we ons afgeschei-

den en zijn de Progressieve Biltse 

Jongeren (PBJ) begonnen. Dat was 

dezelfde club maar met een andere 

naam. De PBJ gaf de eerste jaargang 

van De Biltse Beroering uit. Het be-

gon als een gestencild blaadje en de 

inhoud was meer cultureel dan poli-

tiek. Veel interviews met bandjes die 

hier actief waren. Het tweede jaar 

hebben we een professionaliserings-

slag gemaakt. Het blad werd inhou-

delijk steeds politieker. In een van 

de nummers stond een uitgebreid 

interview met de toenmalige burge-

meester. Undercover onderzochten 

we of het voor de Centrumpartij en 

de Nederlandse Volks Unie in De 

Bilt mogelijk was een zaal te hu-

ren. Het bleek dat enkele zalenver-

huurders daar geen probleem mee 

hadden. Daar schreef het Utrechts 

Nieuwsblad weer over en zo kregen 

we publiciteit. De Biltse Beroering 

werd in een aantal boekhandels en 

sigarenzaken verkocht. De grootste 

oplage was 400 exemplaren. Het 

blad kostte een gulden en we gingen 

er ook mee colporteren. 

Op de kaart
In de gekraakte voormalige Olland-

fabriek had De Biltse Beroering een 

redactielokaal. ‘We vergaderden 

daar en hadden er soms ook een 

borrel waar bekende linkse igu-

ren kwamen. Daar ontstond ook de 

PROP, een lokale partij die je als 

voorloper van GroenLinks kunt be-

schouwen. De partij kwam met één 

zetel in de raad. Ik stond op nummer 

twee en werd net niet gekozen. Na 

vier jaar ging de PROP op in Groen-

Links. Met De Biltse Beroering heb-

ben we de jongerenproblematiek 

hier wel op de kaart gezet en er is 

best wat bereikt. Er is in De Bilt het 

nodige gekraakt, maar gewelddadig-

heden zoals in Amsterdam kwamen 

niet voor. We zijn wel een keer van 

de publieke tribune verwijderd. Die 

hadden we bezet uit onvrede over de 

gang van zaken bij de oude biblio-

theek aan de Soestdijkseweg. Vanuit 

De Biltse Beroering deden we ook 

veel aan jongerencultuur, met name 

popmuziek. We werkten samen met 

jeugdsociëteiten om Biltse band-

jes een podium te bieden. We heb-

ben ook enkele keren samen met de 

jeugdsociëteiten het Biltse Popfesti-

val georganiseerd.’

Duurzaam

Als graisch ontwerper is Nils Buis 
nog steeds maatschappelijk verant-

woord bezig. Zijn klanten komen 

meestal uit de non-proit sector. Hij 
heeft ook de vormgeving verzorgd 

van het jubileumboek ‘Verhalen van 

Vroeger & Nu’ met negentig per-

soonlijke verhalen uit alle zes de 

dorpen van de gemeente De Bilt. 

Hij deed dat ook voor de jubileum-

gids ‘Op pad … langs de kerken in 

de kernen van De Bilt’, in opdracht 

van de Raad van Kerken. ‘Ik probeer 

ook duurzaam te werken. Wat ik ont-

werp wordt meestal gedrukt en dan 

probeer ik mijn klanten over te halen 

naar een drukker te stappen die met 

duurzaamheid bezig is. Duurzaam-

heid slaat wat mij betreft niet alleen 

op milieu. Solidariteit hoort voor 

mij ook bij duurzaamheid.’

Schokland
Rond 2010 begon Nils Buis naast 

het graisch ontwerpbureau Om 
tekst en vorm met Uitgeverij Schok-

land. Deze uitgeverij geeft in de 

reeks ‘Kritische Klassieken’ jaar-

lijks twee titels opnieuw uit. Het zijn 

heruitgaven van klassiekers uit de 

maatschappijkritische literatuur die 

in de vergetelheid zijn geraakt. Een 

redactieraad van vier mensen helpt 

hem met lezen en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies. De boeken ko-

men in de boekhandel maar ze kun-

nen ook online via www.uitgeve-

rijschokland.nl besteld worden. ‘Ik 

heb inmiddels vier boeken uitgege-

ven en elk boek is bijzonder positief 

besproken in de kwaliteitsmedia. 

Omdat ik ook vormgever ben zorg ik 

ervoor dat de boeken er goed uit ko-

men te zien. De boeken zijn gebon-

den en vallen niet na één keer lezen 

uit elkaar. Zo gaan ze nog generaties 

mee en dat vind ik ook een vorm van 

duurzaamheid.’ 

Nils Buis: ‘Ik hou van boeken en ben boeken gaan uitgeven omdat ik een lezer ben.’

Duurzaamheid en vastgoed
Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet meteen aan vastgoed. Daar kleeft toch nog vooral 
de geur aan van tout court geld verdienen. En toch rukt ook daar duurzaamheid op. Een inspirerend 

voorbeeld vormt Paul van Westrhenen met zijn Rembrandt beheer BV. 

Hij beheert onder meer het kleinscha-

lige kantorenpark Leijensehof. Niet 

alleen is hij daar vernieuwend bezig 

met zijn Leijensehof-Flex (een zeer 

lexibele huurovereenkomst die op-

timaal aansluit bij de behoeften van 

de hedendaagse lexwerkers) maar 
hij is daarnaast op het fraaie groene 

complex ook heel bewust bezig met 

het besparen van energie en met het 

bevorderen van duurzaamheid. Onder 

meer worden afvalstromen geschei-

den ingezameld, verwarmingsketels 

zijn vervangen door energiezuinige 

exemplaren, daarnaast is alle stroom-

verbruik op het park vergroend. En 

sinds kort, geïnspireerd door en in 

nauwe samenwerking met Ron de 

Bruijn van Pura Vida Renewable 

Energy BV, hebben ook laadpunten 

voor elektrische auto’s en ietsen een 
plaats op het kantorenpark gevonden. 

Van Westrhenen: ‘duurzaamheid is 

voor mij zeker niet alleen een vorm 

van idealisme maar is ook gewoon 

goed zaken doen en de tijdgeest le-

zen. En wat is het dan jammer dat 

regelgeving van de Rijksoverheid het 

me nog steeds onmogelijk maakt om 

mijn kantoorpanden energieneutraal 

te maken. Ik zou ze graag beleggen 

met zonnepanelen maar de huidige 

regels m.b.t. energiebelasting maken 

dat onhaalbaar. Ik had op dat terrein 

veel verwacht van Diederik Samsom, 

maar helaas stelt dit kabinet tot nu toe 

teleur. Hopelijk verandert dat nog.’

Paul van Westrhenen en Ron de Bruijn bij de laadpaal waar een auto tijdens kantoortijd kan worden bijgeladen.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo) 

Aanvraag reguliere procedure 

• Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9. 
 wijzigen van de bestaande milieuvergunning 21-03-2013 

• Bilthoven, Lassuslaan 9,oprichten berging en pergola 21-03-2013 
• De Bilt, Burgemeester de Withstraat 8, verwijderen van de huidige 
 ondersteuning van de erker en nieuwe plaatsen 21-03-2013 

• De Bilt, Hessenweg 143, plaatsen van een reclamebord 25-03-2013 
• De Bilt, Waterweg 134, uitbreiden van bestaande bijhorende 
 bouwwerk 21-03-2013 

• Maartensdijk, Molenweg 43, oprichten dakkapel 
 linkerzijgevel 25-03-2013               [Bron: www.debilt.nl]    03-04-2013

Op 17 april presenteert de Lokale 

Duurzame Energie Coöperatie De 

Bilt haar plannen. De komende 

weken laat de Vierklank zien hoe 

verschillende inwoners van de ge-

meente nu al bezig zijn om hun 

steentje bij te dragen aan een duur-

zaam De Bilt.
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Het Gouden Ei van Wereldwijs
door Henk van de Bunt

Op 3 april al vroeg in de ochtend waren leerlingen van Wereldwijs op weg met een verrassing.  

Ze droegen een zelfgemaakte kip mee, broedend op een gouden ei. Het ei bevatte een  

cheque van 834,29 euro, bestemd voor Kinderboerderij de Schaapskooi, gelegen naast  

en tegenover de huidige locaties van deze Algemeen Christelijke Basisschool  

te Bilthoven. Het bedrag is door de kinderen zelf bijeen gebracht.

Elk jaar organiseert de Ouderver-

eniging van Wereldwijs een Goede 

Doelen Markt op de school. Het is 

belangrijk, zo vindt de school, dat 

kinderen ook de kans krijgen om mee 

te bouwen aan de samenleving. Iets 

voor een ander doen is leuk en leer-

zaam! De kinderen verkochten op de 

markt zelfgemaakte lekkernijen, het 

speelgoed waar ze te groot voor zijn 

geworden, er werden nagels gelakt en 

muziek gemaakt. Ook dit jaar werd de 

gezellige markt weer goed bezocht. 

De opbrengsten van de markt waren 

bestemd voor kinderboerderij De 

Schaapskooi op de Melkweg. Zij spa-

ren voor een speeltoestel, bij voorkeur 

een glijbaan. De kinderen vonden het 

een geweldig idee, de Schaapskooi is 

een geliefde plek voor veel kinderen 

uit de wijk en ze vonden het allemaal 

erg leuk om ‘hun’ kinderboerderij te 

ondersteunen. 

De kip en het ei

Namens de leerlingen van Wereldwijs 

mochten Nadia, Fenna en Sander uit 

groep 7, Ilse en Bibeak uit groep 4, 

Narjiss, Chelsey, Sarah en Linne uit 

groep 3 en Bart, Lois en Amin uit 

groep 2 de kip met het gouden ei af-

leveren op de kinderboerderij. Onder 

begeleiding van Oudervereniging 

bestuursleden Roel Wolbrink, Karin 

Kroon en Wilma de Heer en directeur 

Annemarie Hoornsman klopten ze 

aan bij beheerder Dos van de kinder-

boerderij. Dos was natuurlijk heel blij 

met de cheque. 

De kinderen mochten nog even de 

schapen, geiten en konijnen knuffelen 

en keerden daarna weer terug naar de 

school om verslag uit te brengen aan 

hun klasgenoten. 

Beheerder Dos (rechts staand) koestert het Gouden Ei.

Recordopbrengst rommelmarkt  

dankzij historische boeken
Scouting groep Ben Labre in De Bilt haalde afgelopen 

zaterdag een recordopbrengst met hun jaarlijkse 

rommelmarkt. Deze inanciële opkikker was vooral  
te danken aan de enorme hoeveelheid historische  

boeken die Ben Labre gekregen had.

‘Boeken worden altijd goed verkocht’, vertelt coördinator Jurgen de Jong. 

‘Maar dit jaar hadden we 1.000 titels extra allemaal uit de periode tussen 

1920 en 1950. Ik denk dat veel mensen door de berichtgeving in de lokale 

media daarop afgekomen zijn. Op onze beurt zijn wij weer heel blij dat al 

die titels nu weer opnieuw een plek in een boekenkast krijgen. Ook wil ik 

de goede gever nog bedanken. Mede dankzij zijn boeken, heeft Ben Labre 

dit jaar echt een inanciële meevaller en dat is broodnodig’.  

Ook de overige goederen gingen grif van de hand. Of het nu om een set 

pollepels, een bedkastje of regelrechte curiosa ging: voor nagenoeg alles 

was er een koper. De meeste mensen betaalden lachend of deden er zelfs 

spontaan een eurootje bij als het wel héél goedkoop was. Maar soms werd 

er bikkelhard onderhandeld over 20 cent. ‘Dat hoort er bij’, meent De Jong,. 

‘De meesten komen voor het spel maar voor sommigen gaat het echt om de 

knikkers’.  (Bert Roozendaal)

De Rommelmarkt kende nog een oficieel moment. De leden van Ben Labre 
zetten Oma Eef Hoefakker in het zonnetje. Dit omdat de Scouting al 20 jaar 

lang de spullen, die over het jaar verzameld worden bij haar in de garage 
mag stallen. 

Koploper soeverein
Afgelopen weekend is SVP(anter) on-

deruit gegaan tegen koploper De Bilt. 

In het uitduel verloren de Panters met 

5-2. Volgens de Veenendalers is de 

uitslag enigszins gelatteerd uitgeval-
len is. In de eerste helft liet kampioen 

De Bilt zien waarom ze lijstaanvoer-

der zijn en blijven. De bal ging soe-

pel rond en zij dirigeerden het spel. 

Na een klein half uur belandde een 

diepe bal voor de voeten van de spits 

en die kon eenvoudig de 1-0 het doel 

in werken. Niet veel later kwamen de 

Veenendalers langszij. Nog voor rust 

was het wederom een diepe bal die de 

thuisclub op voorsprong zet; 2-1.

Na rust stelde De Bilt orde op zaken 

door uit te lopen tot 5-1. SVP kon 

nog terugkomen tot 5-2 . De 5-3 werd 

vanwege buitenspel afgekeurd, maar 

veel verschil had het niet uitgemaakt.

Violenactie Patioschool geslaagd

Vrijdag 5 april is de opbrengst van de jaarlijkse violenactie 2013 bekend 

gemaakt.  De verkoop van de violen bracht dit jaar 3.660 euro op. Van dat 

geld gaat 1800 euro naar de Stichting Ariane de Ranitz voor de aanschaf van 

een aangepast paardenzadel, zodat kinderen met een beperking ook kun-

nen paardrijden. De rest van het geld zal besteed worden aan de vogelnest-

schommel voor de kinderen van de Patioschool. (Corry de Rooij)

Groenekan trapt af met 

BijenBloemenlint 

Ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt neemt Sonja Copijn  

het initiatief om een BijenBloemenlint te realiseren door  

de 6 kernen van de gemeente. Haar droom is 900 

bloementuinen voor bijen verbonden in een ‘lint’  

door het landschap en door het seizoen. 

Sonja nodigt burgers, bedrijven en 

Gemeente uit hun bij-drage voor de 

bijen te planten. Op vrijdagmiddag 

12 april vanaf 16.00 uur geeft de ac-

tiegroep De Bij en Wij de aftrap voor 

het BijenBloemenlint door het planten van vier koningslinden - bijen zijn dol 

op lindenectar - op de Lindenlaan in Groenekan. Daarmee is Groenekan ook 

meteen de eerste Biltse kern die Willem-Alexander en Maxima als nieuw 

Koningspaar verwelkomt met het planten van de traditionele kroningslinde 

(Tilia Europea Pallida). Bijenkinderen zorgen voor een speelse en feestelijke 

omlijsting van het oficiële planten, waarbij de Stichting 900 jaar De Bilt en 
de Gemeente als subsidiegever vertegenwoordigd zullen zijn. [FK]Pupil van de week Steven van Diermen wees FC De Bilt de weg naar de eenvoudige 5-2 overwinning. (foto Henk 

Willemsen)
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Heel De Bilt gaat in de zeepkist
door Martijn Nekkers

Op zaterdag 1 juni kan De Bilt kennis maken met een fenomeen dat tot nu toe onbekend was  

in deze gemeente: de zeepkistenrace. Op het terrein aan het Uilenpad nabij winkelcentrum  

‘De Kwinkelier’, waar eerst de sporthal stond, wordt dan een raceparcours uitgezet.

Kinderen in de leeftijd tussen 5 

en 12 jaar kunnen met een zelfge-

bouwde zeepkist deelnemen aan de 

race die wordt georganiseerd door 

‘De Ronde Tafel Bilthoven’ een ser-

viceclub voor ondernemers in Bilt-

hoven. Het doel is geld op te halen 

voor ‘Christophorus’ een instelling 

in Bosch en Duin die onderdak biedt 

aan jongeren uit probleemgezinnen 

of met een beperking die niet thuis 

kunnen wonen. Een ander doel is 

om de jonge deelnemers, hun fans, 

familie en vrienden een leuke dag te 

bezorgen. 

Martijn Ruyssenaars en Hendrik-Jan 

Glerum vertellen met veel enthou-

siasme over de plannen. Al eerder 

heeft De Ronde Tafel acties gevoerd 

voor Christophorus. Dit jaar voor de 

vierde keer en nu dus in de vorm van 

een zeepkistenrace. Groepsleidster 

Willy Doornbosch van de instelling 

vertelt samen met bewoonster Joyce 

Spijkerman wat dit in de afgelo-

pen jaren al heeft opgeleverd. O.a. 

schommels, een rolstoelbakiets, 
skelters en een trampoline. ‘Ze zijn 

eigenlijk een soort suikeroom voor 

ons’, vertelt Willy. Christophorus 

is een instelling op antroposoische 
grondslag. ‘Dat is wel minder ge-

worden’, vertelt Willy. ‘Het is nu 

allemaal wat zakelijker en we zijn 

bovendien in 2010 gefuseerd met 

de stichting Amerpoort. Maar wij 

blijven binnen het geheel gewoon 

Christophorus’. De zeven huizen 

waar de bewoners wonen, staan niet 

op een afgesloten terrein maar ma-

ken deel uit van de woongemeen-

schap Bosch en Duin. ‘We bieden 

ongeveer 90 kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 5 tot 22 jaar kwaliteit 

van leven in een gewone omgeving 

maar tegelijkertijd ook in een oase 

van rust’. De bedoeling is dat de op-

brengst dit jaar vooral besteed gaat 

worden aan vakantie voor bewoners 

die door hun achtergrond niet over 

middelen beschikken om op vakan-

tie te gaan. Heel belangrijk vertelt 

Joyce die mooie verhalen heeft over 

een paardenkamp waar ze aan deel 

heeft genomen tijdens een overigens 

door haar ouders betaalde vakantie.

Innovatieve ontwerpen

Hendrik-Jan Glerum en Martijn 

Ruyssenaars vertellen ondertussen 

enthousiast over hun project. Het 

wordt een echt race-gebeuren. Ze 

praten over een parcours met daarin 

twee bochten, manches, een pits-

traat, een speaker en een oficiële 
jury. Maar er komt ook poffertjes-

kraam, een springkussen en ander 

vertier voor de kinderen. Christop-

horus zal ook met een presentatie 

aanwezig zijn. Inschrijven kan per 

team van twee kinderen met hun 

zeepkist. Het maakt niet uit of er 

dan één of allebei de ‘racers’ in de 

zeepkist kruipen, dat mogen ze zelf 

weten. Er komen wel twee leeftijds-

klassen om het eerlijk te houden. Die 

kisten moeten ze zelf gaan bouwen. 

Hendrik-Jan Glerum: ‘We verwach-

ten daarbij originele en innovatieve 

ontwerpen’. Via enkele links op 

www.biltsezeepkistenrace.nl is veel 

informatie op te halen tot bouwteke-

ningen aan toe. Voorwaarde is wel 

dat de zeepkisten geen mechanische 

aandrijving mogen hebben. Dus ook 

geen trapmechanisme. 

Voor wie toch iets van een begin wil 

hebben: bij Multimate Bouwmarkt 

is straks een bouwpakket te koop 

met essentiële onderdelen. De deel-
name aan de race is gratis, net als de 

toegang tot de ‘racebaan’. De exacte 

tijden van het evenement zijn op 

dit moment nog niet bekend. Alles 

wordt met sponsoring geinancierd, 
ook de prijzen die straks gewonnen 

kunnen worden. Sponsoren zijn nog 

steeds van harte welkom, alle sup-

port is welkom. 

Alle kernen

Deelnemers uit alle kernen van De 

Bilt kunnen zich aanmelden via de 

website www.biltsezeepkistenrace.

nl. Martijn Ruyssenaars: ‘Er heb-

ben zich nu al 25 teams aangemeld. 

We verwachten dat er uiteindelijk 

zo’n 60 teams gaan deelnemen. De 

leden van ‘Ronde Tafel’ zijn met el-

kaar die dag in touw voor het goede 

doel, maar ook om er een echt fa-

miliefestijn van te maken voor de 

hele gemeente. De ondernemers in 

De Kwinkelier staan ook achter het 

evenement. Het terrein, oficieus 
ook wel het ‘Kwinkelierpark’ ge-

noemd, leent zich uitstekend voor 

dit doel omdat er een lichte glooiing 

in het terrein zit. Het wordt vast een 

mooi evenement met straks alleen 

maar winnaars: De deelnemers, de 

toeschouwers en natuurlijk Chris-

tophorus’. 

Martijn Ruyssenaars, Willy Doornbosch, Joyce Spijkerman en Hendrik-Jan 

Glerum  (v.l.n.r.)

Brandweerwedstrijden
Zaterdag 13 april a.s. organiseren de brandweerposten Groenekan en Maartensdijk 

brandweervaardigheidstoetsen. Posten uit de gehele regio nemen deel om een ronde verder 

te komen en misschien zelfs – uiteindelijk - Nederlands kampioen te worden. 

De term brandweerwedstrijden is van 

oudsher bekender dan vaardigheids-

toetsen en er is ook zeker sprake van 

een wedstrijdelement. Door het gehe-

le land worden toetsen georganiseerd 

onder auspiciën van de ABWC, het 
landelijke wedstrijdcomité. Bij deze 

gelegenheden worden de deelnemen-

de ploegen door deskundige juryle-

den getoetst op hun vaardigheden. 

De vaardigheden zijn afhankelijk van 

wat het (geheime) scenario te bieden 

heeft. 

Hoofdklasse

Op de baan in Groenekan is dit een 

scenario in de Hoofdklasse. Hier-

bij worden meerdere brandweer-

eenheden ingezet en is de situatie 

meestal wat complexer dan bij de 

klasse Tas-Hd, die in Maartensdijk 

wordt gehouden. Bij deze baan komt 

1 brandweereenheid in actie, maar 

ook bij deze baan wordt alles van de 

brandweerman/-vrouw verwacht. Ie-

dereen is van harte welkom deze dag 

te bezoeken.

Groenhorst College

Aan het einde van de dag zal bur-

gemeester Arjen Gerritsen in het 

Groenhorst College in Maartensdijk 

de prijzen aan de winnende ploegen 

uitreiken. De eerste drie ploegen van 

elke baan mogen door naar de gewes-

telijke wedstrijden. Belangstellenden 

kunnen zich melden bij de brand-

weerkazerne van Groenekan en/of 

Maartensdijk. Daar kan men meer in-

formatie krijgen waar de wedstrijden 

gehouden worden.

Goede start Groenekanse Brandweer.

Afgelopen zaterdag werd in Maarsen-

veen Tienhoven de provinciale wed-

strijd Tas-Hd gespeeld voor de regio 

Utrecht. Hierbij streden 10 brand-

weerploegen om de eer tijdens een 

pittige, gesimuleerde brand bij een 

aannemersbedrijf annex botenbou-

wer. Er moesten hierbij ook 2 slacht-

offers gered worden. De Groenekanse 

ploeg behaalde met deze wedstrijden 

een mooie 2de plaats, achter de ploeg 

van Zeist (1ste) en voor Kockengen 

(3de). Alle drie de ploegen mogen op 

zaterdag 25 mei naar Smilde (Dr) om 

de eer te verdedigen tijdens geweste-

lijke wedstrijden.

Woerden

De Groenekanse ploeg doet op zater-

dag 20 april ook nog mee in Woer-

den met de provinciale wedstrijden, 

maar dan in de klasse Hoofdklasse 

en op 11 mei doet de familie brand-

weerploeg Van Asselt (Groenekan / 

Maartensdijk) in Zaandam mee met 

de provinciale wedstrijd in de klasse 

112. In deze laatste klasse werd deze 

ploeg in 2012 nummer 9 van Neder-

land. [HvdB]

Oranjeloterij  

Oranjevereniging Maartensdijk
Vanaf 27 april start de verkoop van de Oranjeloterij van Oranjevereniging 

Maartensdijk. Er valt veel te winnen: Op 30 april waant u zich als een 

koning(in) en wordt u begeleid naar het vliegveld te Hilversum per auto. 

Rond 15.00 uur zal de gezamenlijke rondvlucht per vliegtuig plaatsvinden 

voor 3 prijswinnaars.

De trekking vindt plaats op 30 april om 11.30 uur op het Maertensplein. 

Kandidaat-winnaars worden geacht hierbij aanwezig te zijn, want de win-

nende loten worden 3x omgeroepen. Bij afwezigheid vervalt het lotnummer 

en wordt er een andere prijswinnaar bepaald. Loten zijn verkrijgbaar bij 

Kapper Hans op het Maertensplein in Maartensdijk en kosten 2,00 euro per 

lot. Sluitingstijd verkoop loten is op 30 april om 11.00 uur.

Wilt u de Oranjevereniging op een andere manier steunen dan is een ‘enve-

lopje’ ook welkom bij Kapper Hans.

Toch aubade in Westbroek
In tegenstelling tot eerdere berichten in De Vierklank gaat de traditionele 

aubade op 30 april gewoon door tussen 12.00 en 13.00 uur. De traditionele 

toast met Oranjebitter zal dit jaar worden uitgebracht op onze nieuwe Ko-

ning Willem Alexander en Koningin Maxima. Tijdens deze aubade worden 

ballonnen opgelaten door Westbroekse kinderen. Ook vindt de traditionele 

taartbakwedstrijd plaats en zullen vier lintjes worden uitgereikt aan West-

broekse vrijwilligers door burgemeester Gerritsen. Het voltallige gemeen-

tebestuur heeft toegezegd hierbij aanwezig te zullen zijn. Uiteraard worden 

ook het Wilhelmus en het Westbroeks volkslied gezongen onder begelei-

ding van de Vriendenkring. Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt dat 

de tent ook op dit tijdstip weer vol is en dat bewoners van andere kernen, 

waar het feestprogramma rond dat tijdstip nagenoeg stil ligt, van de gele-

genheid gebruik gaan maken om kennis te maken met de traditionele West-

broekse Aubade. [MN]
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Volksdansgroep Duiventil viert 

vijfendertigjarig bestaan op grootse wijze

door Lilian van Dijk

Al vijfendertig jaar geeft volksdansdocent Hetty Enderlee les aan ouderen. Dit jaar vierde haar groep 

het zevende lustrum in de Duiventil in De Bilt. Helaas zou dat wel eens het laatste kunnen zijn, want 

in het kader van gemeentelijke bezuinigingen die doorgevoerd worden door stichting MENS, bestaat 

er een gerede kans dat er voor deze seniorenactiviteit geen ruimte meer is na de zomervakantie.

De leerlingen van Enderlee werden op 

vrijdagmorgen 15 maart ontvangen in 

een met vlaggetjes en ander decoratie-

materiaal vrolijk versierde danszaal. 

Begonnen werd met kofie of thee 
en taart om het zevende lustrum te 
vieren. De groep bestaat uit zestig-, 
zeventig- en tachtigplussers, op één 
heer na allemaal dames. Ook het ere-

lid, een dame van 97 jaar, was bij het 
feest van de partij en deed nog enkele 

dansen mee, evenals twee andere da-

mes die om gezondheidsredenen dit 
cursusjaar hebben moeten stoppen. 
Er werden diverse jubileumliederen 
gezongen, waarna de groep nog een 
aantal dansen opvoerde. Een hilarisch 
intermezzo werd verzorgd door een 

van de deelneemsters, die verkleed als 
non een komische speech hield. Ook 
de drie vrijwillige kofiedames, die de 
groep al vele jaren van kofie en thee 
hebben voorzien, deden mee aan alle 
festiviteiten, met uitzondering van het 
dansen. ’s Middags hadden de volks-

dansleerlingen voor een uitgebreide 
lunch gezorgd: iedereen had iets lek-

kers meegebracht, veelal zelfgemaakt. 
Ook nu werd er weer gezongen en 

Enderlee, die de dag daarop haar vijf-
enzeventigste verjaardag zou vieren, 
werd letterlijk en iguurlijk in de bloe-

metjes gezet. Zij maakte er een echt 
verjaarsfeest van met denkspelletjes 

en een fotospel, waaraan door de le-

den van de dansgroep en de kofieda-

mes enthousiast werd deelgenomen. 

MENS

Aan het slot van de jubileumviering 
vertelde Enderlee haar leerlingen dat 
ze al twee keer informeel gesproken 

heeft met de pas aangestelde directeur 
van MENS De Bilt, Evelien Ribbens. 
Deze stichting is ontstaan door een 
fusie van stichting Animo, SWO De 
Zes kernen, Vrijwillig in Actie De Bilt 
en het project MENS. Enderlee maakt 
zich grote zorgen over het voortbe-

staan van de volksdansgroep. Tot nu 
toe is alle gebruikers van De Duiventil 
namelijk de wacht aangezegd: na de 
grote vakantie is de kans groot dat zij 

niet meer in het gebouw terecht kun-

nen. ‘Ik had vandaag graag met goed 
nieuws over de toekomst van onze 
volksdansgroep willen komen, maar 
helaas kon mevrouw Ribbens me niet 

vertellen hoe het na de zomer verder 
zal gaan. Ze zijn er zelf nog niet uit, 
zei ze.’ Het volksdansen een van de 

vele activiteiten die al geruime tijd 
aan het lijntje worden gehouden door 
de gemeente. Andere initiatiefnemers 

van activiteiten die erop gericht zijn 
ouderen mobiel te houden, hebben 
echter al van de ene dag op de andere 
te horen gekregen dat het doek voor 
hen valt.

Bestaande activiteiten

De koers die de gemeente vaart ten 

aanzien van het beschikbaar stellen 
van ruimte aan bestaande initiatieven 
op het gebied van ouderwerk, is nog 
niet uitgezet, als we Ribbens mogen 
geloven. Merkwaardig genoeg stelt 

de stichting MENS De Bilt zich op 
zijn website als volgt op: ‘Iedereen 
met leuke initiatieven of ambitieuze 
ideeën op het gebied van welzijn, 
zorg en wonen, kan bij ons terecht.´ 
De gemeente De Bilt heeft al eerder 
de intentie uitgesproken alleen nog 
activiteiten voor hulpbehoevende ou-

deren te gaan steunen. Dat zou kun-

nen betekenen dat De Bilt activiteiten 

om ouderen te stimuleren de deur uit 
te gaan en meer te bewegen niet meer 

zal faciliteren. Het zou de gemeente 
en MENS sieren als ook bestaande ac-

tiviteiten die zich door de jaren heen 
dubbel en dwars hebben bewezen 

een dergelijke vorm van steun van de 
stichting krijgen, dat ze kunnen wor-
den voortgezet. Deze activiteiten zor-

gen immers dat ouderen in beweging 
blijven en daardoor minder snel hulp-

behoevend worden. 

De volksdansgroep van Hetty Enderlee (links, geheel in het blauw) vierde 

het vijfendertigjarig jubileum extra uitgebreid vanwege de kans dat er 

volgend jaar door de gemeente De Bilt geen ruimte voor deze activiteit meer 

beschikbaar wordt gesteld. 

Berg op tegen kanker
Vorig jaar was Team BULThoven regelmatig in het nieuws vanwege hun activiteiten en fundraising 

voor de Alpe d’HuZes in Zuid Frankrijk. Dit jaar gaat Team wederom vóór  

de strijd tégen kanker een berg op ietsen. Dit maal de Stelvio in Italie. 

De Passo dello Stelvio is een beken-

de, zware, beruchte, hoge bergpas in 
Italië van 2758 meter hoog. Tijdens 
de Stelvio for Life dat plaatsvindt 

op 31 augustus 2013, beklimmen 
we de zuidkant van de Stelvio van-

uit de plaats Bormio. De starthoogte 
is 1.225 meter en de inish ligt op 
2.758 meter. In totaal moeten er 1.533 
hoogtemeters overwonnen worden 
met, vanaf Bormio, in totaal 34 haar-
speldbochten. De lengte van de klim 
is circa. 21,1 kilometer (halve ma-

rathon) en het stijgingspercentage is 
gemiddeld 7,1% met uitschieters van 
ruim 14%. De uitzichten zijn heel erg 
mooi, de berg is lang, steil en de klim 
is erg afwisselend……

Afgelopen paasweekend was de af-

trap voor het nieuwe trainingsseizoen 
in Zuid Limburg. Gedurende het kou-

de, maar droge paasweekend werden 
de Limburgse heuvels getrotseerd om 
straks de 2e editie van de ‘Stelvio for 

Life’ zo goed mogelijk te doorstaan. 

Diverse sponsoren hebben gezorgd 
voor nieuwe Stelvio-ietskleding zo-

dat deze fanatieke ietsclub goed her-
kenbaar en litsend de berg op gaat. 
In 2012 wist Team BULThoven ruim 
€ 64.000,- bijeen te ietsen voor het 

KWF. Dit jaar zal er geen spinning-

marathon, wijnactie of een groots 
feest zijn, maar dit team steunen kan 
zeer zeker! Info via julita@reydael.nl 

De vriendengroep BULThoven wordt gevormd door Leoniek en Dirk Vroege, 

Babette en Gerwin Schuring, Jitte en Igor Milder, Esther en Xander Wassink, 

Gert en Fabiola van den Berg, Emile Bezemer, Julita en Theo Eysink.

Cool Running van start 

door Henk van de Bunt

Cool Running is een nieuw hardloopinitiatief van Fraternitas 

voor de jeugd. Op zaterdag 6 april was de start met een 

looptraining voor de jeugd. 

 

In alle vroegte was ook fysiotherapeut en ex-hardloper Frans Poot naar het 
clubhuis bij het schaatsmeertje in het Houdringebos aan de Soestdijkseweg-
Zuid gekomen. Poot vertelde vanuit zijn eigen ervaring vanaf zijn 15de, 
over het nut van bewegen: ‘En vooral speels rennen op die leeftijd; met 
name buiten. Dat is heel gezond, waar ik 50 jaar later nog steeds proijt 
van heb. Omdat ik het leuk vond ben ik ook wedstrijden gaan lopen. Als 
fysiotherapeut zie ik vaak mensen die te weinig bewegen. Juist lopen en ook 
hardlopen, kan genezend werken bij klachten’.

Sociaal

Poot ervaart, dat onze zittende levensstijl niet goed is voor de volksgezond-

heid. Ziektes als diabetes, overgewicht en zelfs depressies kunnen het ge-

volg zijn: ‘Vanuit overheidsbelang is er dus veel winst te behalen als we 
meer mensen aan het bewegen krijgen. Als het kan buiten (zonlicht is heel 
belangrijk in het optimaal functioneren van ons lichaam en geest). Boven-

dien is samen sporten niet alleen gezellig maar ook goed voor de sociale 

cohesie’. 

Abraham Zewdie, Biltsche atleet met veel records op zijn naam, verzorgde 

een korte warming-up
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 
betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

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

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

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  .....................................................................................................................................

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

U zoekt 
-

U vindt

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

Adverteren in  

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan  

0346 21 19 92

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

Te koop aangeboden

Goede HOMETRAINER. Tel. 

0346-282610 na 18.00u.

Legpuzzels 1000 stuk-

jes. € 2,50 per stuk. Tel. 

06-15144138

Te koop: bruine Zweedse mui-

len maat 41, 42 en 46 en zwar-

te muilen maat 41, 42, 45, 46 

en 47. De prijs € 15,- per paar. 

Tel: 06-10060427.

Te koop een schitterende en 

gave 4-persoons TENT met 

verschillende extra kampeers-

pullen. De tent is te vergelijken 

met een de Waard tent. U bent 

eigenaar voor 300 Euro. Tel. 

06-30241201 of 030-2293101.

Tomado elektr. grill-raclette, 

geschikt voor 8 personen. 

Nieuw zit nog in originele 

verpakking. € 15,-. Tel. 030-

2205540.

Wit badstoeltje, in hoogte ver-

stelbaar € 15,-. Nieuw stevig 

logeerbed met lattenbodem en 

matras, inklapbaar en verrijd-

baar. € 35,-. Tel. 030-2205540

Ronde witte kunststof tuin-

tafel, bladmaat 1m. doorsnee. 

€15,-. Tel. 030-2205540

HP deskjet all-in- one prin-

ter, compleet met USB-kabel 

geschikt voor printen, kopieën 

en scannen. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Ikea 2-zitsbank, hout met 

losse witte (wasbare) kussens. 

€ 50,-. Tel. 030-2203427 / 

06-40941854

2 dezelfde nieuwe oranje tuin-

stoelen. € 10,- p.s. Tel. 030-

2205540

Mobiele airco. € 50,-. Tel. 

06-18102979 

2 Dezelfde nieuwe oranje 

tuinstoelen. € 10,-. Tel. 030-

2205540

Soepel, glanzend, zwart leer. 

Damespantalon. Merk Arma, 

maat 38. i.z.g.s. € 15,-. Tel. 

030-2284676

Elektrische grasmaaier Wolf 

Garten 6.40 E met lang snoer, 

goed onderhouden. € 45,-. Tel. 

035-5771980

Zwarte gietijzer hangornament 

(wasbak) voor tuin. Kan op 

water worden aangesloten. 

€ 49,-. Tel. 0346-214065

Rollerskates ± maat. 31-35 

verstelbaar. 2x gebruikt, 

blauw/rood/grijs. € 7,50. Tel. 

0346-214322 na 18.00 uur

Hondenbench z.g.a.n. 

190x55x60 cm. € 30,-. Tel 

0346-212587 / 06-48372747

Originele olielamp hangend 

model. € 45,-. Tel. 030-

2720088 na 17.00 uur

Messing tafellamp met twee 

melkglazen kappen in hoogte 

te verstellen. € 50,-. Tel. 030-

2211225

Te koop gevraagd

Gevraagd: Voorjaar! Gaat 

u uw zolder opruimen of 

verhuizen,en u heeft nog 

GRAMMOFOONPLATEN, 

ik wil ze graag van u over-

nemen. Tel. 06-30241201 of 

030-2282919.

Fietsen/brommers

Rode dames Batavus fiets. 

€ 35,-. Tel. 06-18102979 

Personeel gevraagd

Gezocht: OPPAS voor ma. 

t/m woens. om onze doch-

ter van 4 jaar naar school 

te brengen in Maartensdijk. 

Tijd: van 7.30 tot 8.30 uur. 

Tel. 06-17391067. Bellen na 

19.00 uur.

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Voor een goed onderhou-

den TUIN belt u Rein: 06 

82004441

Man 65+ biedt zich aan voor 

bijv. TUIN en Huis houd 

werk. Heeft ervaring. € 12,50 

per uur. Tel. 06-29506849

Aangeboden voor huishou-

ding, VERVOER en tuinwerk-

zaamheden. Tel. 06-34562375 

na 19.00 uur. 

Aangeboden HUIS-

HOUDELIJKE hulp. 12,50 

per uur, netjes zorgvuldig en 

betrouwbaar, evt. referen-

ties mogelijk. M.v.g. Carola 

Wiemelink. 06-10666002

Diversen

Let op! Deze week is 

BETTY'S CORNER Gesloten. 

Vanaf maandag 15 april weer 

gewoon bereikbaar. Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Uw VOETEN in mijn 

handen! Massage ~ Pedicure 

~ Voetreflextherapie www.

praktijkpost.nl 030-2213821 

~ 06-29234560

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Uw voeten spreken 

lichaamstaal! MASSAGE ~ 

Pedicure ~ Voetreflextherapie 

www.praktijkpost.nl 030-

2213821 ~ 06-29234560

Gezocht:  DIEREN-

HUISOPPAS voor vakantie, 

dagje weg, ziekte e.d. Tel. 035-

5772022. 

Revive ~ Refresh ~ Relax. 

Massage ~ PEDICURE ~ 

Voetreflextherapie www.

praktijkpost.nl 030-2213821 ~ 

06-29234560

BIJRIJD(ST)ERS gezocht 

l-m nivo voor grote E pony’s 

part. Stal. Tel. 06-34562375 na 

19.00 uur

GEVONDEN op 

Maertensplein: Klein Rood 

zakmesje. Info: 06-11291353

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. LENTETIJD 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 enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 

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

metuwdorpsmakelaar.nl

Nieuwe collectie schooltassen bij Kok Stomerij en 

Lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. 0346-211579

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 

Bijeenkomst Woonspraak De Biltse Bewonersvereniging 

Woonspraak nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 10 april, aanvang 19.30 uur, bij WVT, Talinglaan 

10, Bilthoven. Om 20.45 uur geeft Marcel Jeths, manager Klant 

en Maatschappij van SSW, een toelichting op de huurplannen 

van SSW. Gelegenheid tot het stellen van vragen bij een drankje 

en een hapje. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epi-

leren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, serum 

en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Portemonnees en nog eens portemonnees bij Kok stomerij 

en Lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-211579

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 

m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 

aanwezig. Tel. 06-54623282

De Bilthovense boekhandel houdt op woensdag 17 april in 

samenwerking met parfumerie Mooi een parfumworkshop. Heb 

je ook moeite met het kiezen van het parfum dat bij je past? 

Parfumconsulent Roos Lubbers helpt je deze avond op weg. 

Parfumerie Mooi heeft voor elke deelnemer een Mooie aanbie-

ding van Hermes. Locatie: Julianalaan 1, Bilthoven, aanvang 

20.00 uur. Entree € 5,-. Vooraf aanmelden: 030-2281014 of 

info@bilthovenseboekhandel.nl

Uw zwangerschap wordt gedragen door uw voeten! 

Voetreflextherapie speciaal gericht op zwangerschap. 

Vergoeding aanvullende verzekering mogelijk 

www.praktijkpost.nl 030-2213821 ~ 06-29234560

Het voorjaar komt er aan, u kunt weer aan het planten 

gaan. Fruitbomen half stam à € 15,-, 5 voor € 60,-. Coniferen 

thuja brabant 120/140 à € 6,50, 10 voor € 50,-. Diverse rodo-

dendrons 40/50 à € 14,50, 5 voor € 60,-. Mestkorrels orgakorn 

(culterra) 25 kg à € 15,- etc. Zand, grond, mest, grind ook voor 

al uw snoei-, zaag- en tuinwerkzaamheden. Tuinservice van 

Vliet, vrijdag/zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34. Tel. 

06-54751296 / www.vanvliettuinservice.nl

Bijeenkomst Postmerk

Op donderdag 11 april 2013 belegt Het Postmerk 

een nieuwe ledenbijeenkomst in het H.F. Witte 

Centrum, Henri Dunantplein 4 te De Bilt. Aanvang 

activiteiten om 19.30 uur; aanvang bijeenkomst 

om 20.00 uur (introducés zijn uiteraard van harte 

welkom). Op het programma staat, naast de jaar-

lijkse Algemene Ledenvergadering, een CD over 

de postgeschiedenis van Brazilië en een interes-

sante postzegelveiling, met een keur aan losse 

zegels, reeksen en verzamelingen.

Voorjaarsmarkt Emmaus

Op zaterdag 20 april houdt Kringloopwinkel 

Emmaus Bilthoven haar jaarlijkse voorjaarsmarkt 

van 13.00 tot 16.00 uur in de Julianalaan 27 in 

Bilthoven. Er staan op deze speciale markt extra 

kraampjes met bijzondere artikelen zoals antiek, 

bric a brac, sieraden en schilderijen. 

Ook op de afdelingen meubels, kleding, schoenen/

tassen en speelgoed zijn ter gelegenheid van de 

markt zeer mooie artikelen te koop. 

De opbrengst van de markt is bestemd voor de 

hulpverlening aan de slachtoffers van de burger-

oorlog in Syrië (giro 555). Koffie, thee en cake 

staan klaar.

(Inge Laurens)

Bijeenkomsten Dijckstate

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Maar-

tensdijk houdt vanaf april één keer per maand op 

vrijdagavond een bijeenkomst in de recreatiezaal 

van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartens-

dijk. Aanvang 19.30 uur, einde rond 21.00 uur. 

Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover 

wordt een korte meditatie gehouden en er wordt 

gezongen. Na afloop is er uitgebreid de gelegen-

heid voor ontmoeting onder het genot van een kop 

koffie of thee.
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DOS wint duel om koppositie
DOS trad voor de vierde keer dit seizoen aan tegen Madjoe. Het was zaterdag in Westbroek een 

belangrijke wedstrijd want beide teams deelden voorafgaand aan de wedstrijd de koppositie.

DOS trad dit duel vol zelfvertrouwen 

aan, want de laatste twee edities waren 

de Westbroekers sterker geweest dan 

Madjoe. Ook zaterdag had DOS qua 

veldspel een groot overwicht, maar net 

als vorige week wist de thuisploeg dat 

onvoldoende in de score tot uiting te 

brengen. Het aanvalspel zag er prima 

uit en er werden voldoende kansen 

gecreëerd, maar helaas gingen de bal-

len steeds net niet door de korf. Het 

voordeel bij DOS is dat alle spelers 

kunnen scoren. De doelpuntenmakers 

van vorige week, werden nu afgelost 

door hun vakgenoten. Na een 2-0 voor-

sprong, kwam Madjoe weer snel langs-

zij. Hierna nam DOS de wedstrijd in 

handen, maar bleef het afronden onder 

de maat. Zelfs drie strafworpen waren 

niet aan DOS besteed. Toch prijkte er 

halverwege een, weliswaar magere, 

4-3 voorsprong op het scorebord. De 

tweede helft had DOS de straffe wind 

in de rug en was de verwachting dat er 

ook meer doelpunten zouden vallen. 

Dit gebeurde ook wel. DOS scoorde 

als eerste en bleef in het verloop van de 

wedstrijd steeds minimaal twee punten 

voorsprong houden. Soms was het ver-

schil drie punten, maar echt weglopen 

van de tegenstander lukte niet. Als de 

komende weken het veldspel goed ver-

zorgd blijft en ook de kansen nog beter 

worden benut, worden er mooie resul-

taten verwacht. De overwinning kwam 

niet echt in gevaar en DOS won uitein-

delijk verdiend met 12-10.

Door dit resultaat staat DOS nu alleen 

aan kop van de ranglijst met twee ach-

tervolgers op twee punten.

Aanstaande zaterdag is DOS gastheer 

van Fiducia dat op een vierde plek staat. 

De wedstrijd in Westbroek begint om 

15.30 uur. Ook de beide reserveteams 

troffen elkaar zaterdag. DOS 2 kon na 

een goede start de voorsprong niet be-

houden. Een 13-13 gelijkspel was het 

resultaat. DOS 2 blijft hiermee wel kop-

loper. Zaterdag speelt ook DOS 2 tegen 

Fiducia 2 dat maar één punt minder 

heeft en tweede staat in de competitie.

Hockeyuitslagen
Amsterdam - SCHC 1-3

In de strijd om de tweede plaats 

sleepte SCHC-dames drie belangrij-

ke punten binnen. Amsterdam kwam 

na een kwartier nog op voorsprong, 

maar SCHC trok de stand vijf minu-

ten later weer gelijk. Na rust sloeg 

de huidige nummer drie van de rang-

lijst, die zich al gekwaliiceerd heeft 
voor de play-offs, pas echt toe. Caia 

van Maasakker scoorde twee keer, 

allebei uit een strafcorner.Het is de 

eerste keer dat SCHC tweemaal in 

één seizoen wint van Amsterdam, dat 

overigens thuis nog geen puntverlies 

had geleden. Door dit resultaat is 

het onderlinge verschil tussen beide 

clubs teruggelopen tot één punt.  

Amsterdam – SCHC 4-1

Amsterdam liep geen schade op in de 

thuiswedstrijd tegen SCHC-mannen. 

De Bilthovenaren kwamen in de 

tiende minuut nog op 0-1, maar een 

stunt zat er niet in. Voor rust bogen 

de hoofdstedelingen de achterstand 

al in een 2-1 voorsprong om, waarna 

ze in de tweede helft verder uitlie-

pen naar 4-1. Billy Bakker en Mirco 

Pruyser troffen het doel allebei twee 

keer. Taeke Taekema scoorde niet. 

Hij had één doelpunt nodig om op 

300 Hoofdklassetreffers te komen, 

maar daar moet hij dus nog even ge-

duld voor hebben. SCHC wacht op 

zijn beurt inmiddels al bijna een jaar 

op een uitzege.

Voordaan – Den Bosch 0-4

De hockeyers van Voordaan kwa-

men goed uit de startblokken tegen 

degradatieconcurrent Den Bosch, 

maar stonden na zeventig minuten 

toch met lege handen. Waar Voor-

daan veel kansen miste, waren de 

Brabantse bezoekers wel scherp en 

wonnen enigszins afgetekend met 

4-0. Volgende week staat de uitwed-

strijd tegen Oranje Zwart op het pro-

gramma. OZ verloor deze competitie 

pas een keer en dat was uitgerekend 

tegen Voordaan. De dames van Voor-

daan zetten een mindere wedstrijd 

daarentegen juist om in winst. Tegen 

de nummer laatst Helmond werd met 

2-1 gewonnen. 

Salvo dames naar winst en verlies
Salvo dames 1 heeft goede zaken gedaan door het bezoekende Oberon met 3-1 te verslaan.  

Hierdoor is een middenmootpositie veiliggesteld. Salvo dames 2 knokt om rechtstreekse  

degradatie te voorkomen. Het bezoekende Irene uit Bilthoven won betrekkelijk 

eenvoudig van Salvo met 0-4. Het degradatiespook loert.

De dames moesten de strijd aan met 

het 1 punt lager geklasseerde Oberon 

uit Weesp. De beide ploegen waren aan 

elkaar gewaagd. De eerste set opende 

Salvo sterk. Aanvallend waren Stefanie 

van Ginkel en Karin Nieuwenhuize op 

dreef en sloegen veel punten binnen. De 

eerste set werd gewonnen met 25-19. In 

de tweede set ging het meer gelijk op. 

Oberon zette wat meer servicedruk en 

daar had Salvo moeite mee. Aanvallend 

scoorde de tegenstander veelvuldig op 

de midachterpositie. De set werd dan 

ook nipt verloren met 23-25. De derde 

set hetzelfde spelbeeld maar Salvo won 

de set met 25-22. De vierde set hetzelf-

de beeld als de eerste set. Salvo speelde 

soeverein en degelijk de set uit en won 

met 25-18. Door deze 3-1 overwinning 

hebben de dames het 1e klasse-schap 

behouden voor het volgend seizoen.

Salvo 2

De Maartensdijkse dames hadden de 

pech te moeten aantreden tegen het als 

tweede geklasseerde team van Irene uit 

Bilthoven. Een jong team dat heel de-

gelijk, constant en aanvallend speelt. 

Salvo kwam op alle fronten tekort 

zonder echt te worden weggespeeld. 

Aanvallend konden de dames te wei-

nig brengen om de tegenstander in de 

problemen te brengen. Uiteindelijk 

werd het 0-4 verlies met de setstanden 

16-26, 18-25, 20-25 en 23-25. Op 13 

april spelen de dames het degradatie-

duel tegen Cito in Zeist. Dan is het erop 

of eronder voor Salvo. Bij winst wordt 

rechtstreekse degradatie waarschijnlijk 

voorkomen. Ook de nummer drie van 

onder komt dan mogelijk weer binnen 

bereik, De wedstrijd wordt gespeeld 

om 13.00 uur in Sporthal de Koppeling 

in Zeist

(De Clomp).

SVM - FC Driebergen

De SVM- Driebergen kenmerkte zich door een gelijk 

opgaande strijd waarin SVM de beste kansen had. Mike de 

Kok trof in de 1ste helft de onderkant van de lat. In de 2de 

helft een zelfde spelbeeld met een licht overwicht voor SVM, 

dat niet in doelpunten werd uitgedrukt. 

Integendeel: door slordig verdedigen in het eigen strafschopgebied werd 

de bal door Driebergen via de binnenkant van de doelpaal achter de SVM-

goalie geschoven. SVM zette hierna aan en kreeg een aantal kansen. Mark 

de Brauw kwam na een voorzet van rechts in scoringspositie, maar de bal 

verdween naast de kruising. Daarna werd een kopbal door de verdediger 

van Driebergen van de lijn gehaald. Ook werd Mike de Kok nog tweemaal 

gelanceerd maar ook hij kon in de rechtstreekse duels met de keeper het net 

niet vinden. 

In de 2e helft vielen 2 spelers uit door blessures. Kevin van Dronkelaar 

werd vervangen door Sjoerd Burgers en Diederik Hafkemeijer door Bas van 

Dijk. In de eindfase werd Erik Röling nog ingebracht voor Jeroen Geurtsen 

om te proberen als breekijzer de stand ten gunste van SVM te veranderen. 

Helaas mocht dit niet baten en deed SVM zich zwaar tekort met een 0-1 

uitslag. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen het Hilversumse Altius. 

Curves doneert 438 kilo levensmiddelen

Curves De Bilt heeft in maart een 

inzamelingsactie voor Voedselbank 

De Bilt gehouden. De club zamelde 

de gehele maand voedsel in en 

wie tussen 1 en 16 maart lid werd, 

betaalde geen begeleidingskosten in 

ruil voor een tas levensmiddelen. Ook 

bestaande leden deden mee aan de 

inzamelingsactie. De opbrengst is 438 

kilo aan levensmiddelen. Een prachtig 

resultaat! Voedselbank De Bilt voorziet 

momenteel 53 gezinnen in de gemeente 

van voedsel in samenwerking met 

lokale winkels en supermarkten. 

Scheidsrechters Salvo in het nieuw

Afgelopen zaterdag is met enig ceremonieel vertoon het nieuwe scheids-

rechters-vest geïntroduceerd een uitgereikt aan de aanwezige volleybalar-

biters. De sweater is vervangen door een vest met het oficiële embleem van 
de Nederlandse Volleybal Bond. Het scheidsrechterskorps is nu net als de 

spelers van Salvo eenduidig gekleed.

Staand v.l.n.r. Dick Uittenbosch, Argo Burger en Arie Nokkert. Gehurkt 

v.l.n.r. Freek van Ee, Erik Jansen en Gert Dijkstra.

Skeeleren met IJBM
Ondanks de snijdende kou, zijn de jeugdschaatsers van 

IJBM (IJsclub Bilts Meertje) donderdag 4 april met de 

zomertraining begonnen. Met dikke winterjassen aan waren 

de meest fanatieke skeeleraars aanwezig. Nu het ijs op de 

Vechtsebanen gesmolten is, oefenen enkele jeugdschaatsers 

door op de skeelerbaan in het Noorderpark.

De skeelerlessen worden verzorgd door Quirine de Gast en Dennis van 

Ewijk. De trainingen zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. Be-

ginners leren eerst de basistechnieken: remmen, balans houden, bochtjes 

maken. De meer ervaren kinderen verbeteren hun afzet, hun bochtentech-

niek inclusief pootje over. De trainingen zijn luchtig opgezet, technische 

oefeningen worden afgewisseld met wedstrijdjes en spelletjes.

Kinderen die ook beter willen leren skeeleren of skaten, kunnen zich aan-

melden. De skeelertrainingen zijn op donderdag van 17.30 tot 18.30 uur. 

Kijk op www.ijbm.nl of bel met 06 21 26 04 71. (Suzanne Groenbos)
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Gespecialiseerd 
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Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Vrienden van Eyckenstein geboren
door Henk van de Bunt

‘Over de Dorpsweg Maartensdijk binnenrijden is door Eyckenstein ook een feest’.  

Met deze woorden omschreef burgemeester Arjen Gerritsen zijn waardering en die  

van vele anderen voor landgoed Eyckenstein, gelegen in de periferie van Maartensdijk.  

Gerritsen sprak deze woorden tijdens de presentatie van de Stichting Vrienden van Eyckenstein 

aafgelopen vrijdag in de Oranjerie van Tuinderij Eyckenstein.

Burgemeester Gerritsen was één van 

de sprekers: ‘Wanneer je je hand uit-

strekt naar de toekomst doe je dat het 

veiligst, wanneer je met je andere 

hand de geschiedenis vasthoudt. Dat 

vergt dat we onze herkomst, dat wat 

aan ons is overgeleverd, moeten koes-

teren. Dat we ervoor moeten zorgen 

dat er een geschiedenis is om vast te 

houden. Het landgoed Eyckenstein is 

voor de beleving van de gemeente De 

Bilt van bepalende invloed. De ge-

schiedenis van het landgoed is nauw 

verweven bij de geschiedenis van de 

gemeente. Een geschiedenis van ont-

ginningen en het bewoonbaar en be-

werkbaar maken van het land’.

Duur

Vrijdag 5 april hield de Stichting een 

eerste bijeenkomst. Burgemeester 

Arjen Gerritsen onderstreepte daar 

het belang van de Stichting, die har-

monieus aansluit bij het gemeentelijk 

beleid. Gerritsen: ‘De onomstreden 

historische waarde van Eyckenstein 

voor de gemeente De Bilt is door de 

jaren heen verrijkt met een natuur-

landschappelijke waarde. Niet dat die 

er vroeger niet was, maar wij zijn met 

elkaar natuur in de afgelopen decen-

nia meer gaan waarderen. En meer 

nog dan alleen maar de historische 

betekenis van Eyckenstein, creëert 

die combinatie de noodzaak om dit 

landgoed te bewaren en te laten zien’. 

De burgemeester onderkende dat 

het zorgvuldig exploiteren en onder-

houden van een landgoed een uiterst 

moeilijke en dure opgave is: ‘Duur 

in tijd, duur in geld, duur in inzet. Ik 

weet dat er veel mensen zijn die het 

belang van het landgoed Eyckenstein 

erkennen en waarderen. Voor wie het 

huis, hier aan de Dorpsweg en de om-

geving ervan, een baken zijn dat hun 

het goede gevoel geeft dat ze thuis 

zijn, in hun eigen omgeving. In de 

buurt van waar ze wonen of waar ze 

vandaan komen. Over de Dorpsweg 

Maartensdijk binnenrijden is door 

Eyckenstein ook een feest’. 

Vrienden van Eyckenstein

De Stichting Vrienden van Eycken-

stein wil meer bekendheid geven aan 

dit unieke landgoed met zijn bijzon-

dere cultuur- en natuurwaarden en 

deze waardevolle onderdelen te hel-

pen onderhouden en herstellen. Het 

beheer van het landgoed vergt onge-

loolijk veel inspanning. Veel waarde-

volle elementen zoals de kassen in de 

moestuin, paden, lanen, sloten, brug-

getjes en greppels zijn in de loop der 

tijden verdwenen of vragen om her-

stel. Met steun en inzet van velen wil 

de Stichting deze elementen onder-

houden om zo Eyckenstein in stand te 

houden en iedereen te laten genieten 

van dit bijzondere erfgoed. De Stich-

ting verdient ook volgens Gerritsen 

steun en waardering: ‘In het hart van 

veel mensen is er liefde en vriend-

schap voor dit mooie landgoed en 

juist daarom is de totstandkoming van 

de Stichting Vrienden van Eycken- 

stein zo belangrijk. Omdat daarmee 

een podium wordt geboden aan wat 

zoveel mensen voelen en ervaren als 

ze aan Eyckenstein denken. Ik hoop 

dan ook dat velen die stichting wil-

len helpen met hun vriendschap. Het 

gemeentebestuur wil zich daarbij niet 

onbetuigd laten. Namens de gemeen-

te De Bilt bied ik u daarom een eerste 

donatie aan van 500 euro’. 

Activiteiten

In 2012 is de Stichting Vrienden van 

Eyckenstein opgericht met als doel 

het werven van vrienden van Eycken- 

stein en het werven van fondsen zodat 

het onderhouden en herstellen van de 

cultuurhistorische elementen op het 

landgoed mogelijk wordt. Ook de na-

tuur krijgt hierbij de aandacht. Met 

een donatie van minimaal 25 euro per 

persoon of 30 euro per huishouden is 

men voor een jaar oficieel vriend 
van Eyckenstein. Men kan zich ook 

aanmelden om mee te doen met on-

derhoudswerkzaamheden. In een 

gezellige en ontspannen sfeer zullen 

de nodige klussen worden opgepakt. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden 

wordt er uitleg over de cultuurhisto-

rische en/of natuurwaarden van het 

object gegeven. Vier keer per jaar 

wordt er op een zaterdag zo’n land-

goeddag georganiseerd. De fondsen 

zullen in eerste instantie worden aan-

gewend om in de onderhoudskosten 

te voorzien. Een van de objecten 

daarbij is een monumentale kas in 

de moestuin, die zeer dringend aan 

restauratie toe is. Belangstellenden 

kunnen zich aanmelden of informa-

tie inwinnen via info@vriendenva-

neyckenstein.nl.

Luuk Schouten (tuinder van de moestuin en bestuurslid van Vrienden van 

Eyckenstein) vertelt over de monumentale kas, die nodig gerestaureerd dient 

te worden.

Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘In het hart van veel mensen is er liefde en 

vriendschap voor dit mooie landgoed en juist daarom is de totstandkoming 

van de Stichting Vrienden van Eyckenstein zo belangrijk’.

Beukenburgerpad is  
46ste Klompenpad

Op vrijdag 19 april a.s. opent Landschap Erfgoed Utrecht alweer het 46ste Klompenpad:  

het Beukenburgerpad. Tijdens de opening wordt onder andere een deel van  

het Beukenburgerpad gelopen, vertelt Polderwachter Marcel Blekendaal  

een bijzonder verhaal en is er een optreden van Circus Klomp. 

Het Beukenburgerpad is ongeveer 

14,5 km lang en leidt door het mooie 

buitengebied van Groenekan. En in 

Voordorp kunnen wandelaars ook 

‘opstappen’ en de wandeling daar 

beginnen. Dit nieuwe Klompenpad 

is door Landschap Erfgoed Utrecht 

ontwikkeld en mede dankzij de grote 

betrokkenheid van diverse inanciers, 
grondeigenaren en vrijwilligers tot 

stand gekomen. Als u het Beuken-

burgerpad loopt met de bijbehorende 

folder leert u ook meer over de natuur 

en de cultuur. Weet u bijvoorbeeld dat 

er zo dicht bij de stad dassen leven? 

Of wilt u meer weten over de land-

goederen Beukenburg en Voordaan? 

Dan leest u hierover en over andere 

bijzondere natuur en cultuurhistorie 

langs de route, meer in de folder die 

bij dit Klompenpad hoort. Meer in-

formatie over het Beukenburgerpad 

en andere Klompenpaden staat op 

www.klompenpaden.nl. 

Klompen aan, rugzak op

Klompenpaden zijn rondwandelin-

gen door het agrarische cultuurland-

schap, die zoveel mogelijk over his-

torisch tracé gaan. De lengte van een 

Klompenpad ligt tussen de 3 en 15 

kilometer. Wanneer mogelijk wordt 

bij wandelroutes langer dan 10 ki-

lometer ook een ‘doorsteekroute’ 

gecreëerd waardoor de wandelroute 

ook verkort kan worden gelopen. Er 

zijn inmiddels 46 Klompenpaden in 

de provincies Utrecht en Gelderland. 

In de provincie Gelderland ontwik-

kelt Landschapsbeheer Gelderland 

de Klompenpaden. Folders van de 

Klompenpaden zijn onder andere 

verkrijgbaar bij de VVV’s in de re-

gio. Meer informatie kunt u vinden 

op: www.klompenpaden.nl. Kortom: 

Klompen aan, rugzak op en gaan!

Geïnteresseerden worden uitgeno-

digd bij Dorpshuis De Groene Daan, 

Grothelaan 3 in Groenekan. Van 

14.30 uur tot ongeveer 17.30 uur is 

men welkom om te genieten van een 

gevarieerd programma.Het klompenpad mag ook met ander schoeisel gelopen worden.

Op zoek naar vroege vogels
 

Het is inmiddels een jaarlijks terug-

kerend gebeuren: een wandeling in 

de vroege ochtend in het voorjaar 

om de lente te beleven in de vogel-

zang. Als de zon gaat opkomen, zin-

gen ze om het hardst: de vogels die 

hun territorium aangeven en/of de 

vrouwtjes lokken. Daar zijn diverse 

soorten bij, die de winter in warmere 

streken doorbrachten en nu weer 

hier zijn om te broeden. 

Onder leiding van IVN-gidsen gaat 

men luisteren en kijken. Ieder die dit 

wil meebeleven is hartelijk welkom. 

Deelname is gratis en vooraanmel-

ding is niet nodig. Gestart wordt 

op zondag 14 april, ‘s ochtends 

om 6.00 uur op de parkeerplaats 

van het recreatieterrein De Leyen, te bereiken vanaf de Nieuwe Wetering  

(N 234). De recreatieplaats is met de bekende ANWB-borden aangegeven. 

De duur van de wandeling is ca. 2 uur. 

Voor nadere informatie: Jaap Oskam  

(tel. 030 2211831) of Jaap Milius 

(tel. 030 2288636).

Woe.
10-4

Rib-eye 
met pepersaus

of
Zalmfilet 

met Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
11-4
Vrij.
12-4
Woe.
17-4

Verse Zeeuwse mosselen 
€ 14,00 incl. koffie

of
Iers lamsstoofpotje
€ 11,00 incl. koffie

Do.
18-4
Vrij.
19-4

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

NIEUWE "A LA CARTE KAART" 


