
In de ontvangstruimte kregen de 
genodigden koffie en feestelijke 
gebakjes aangeboden terwijl de zaal 
volstroomde. Onder de genodigden 
waren onder andere wethouder Her-
man Mittendorff, Martijn van de Ven, 
regiomanager Midden Nederland 
voor het Rode Kruis, en oud SGP 
kamerlid Bas van der Vlies. 

Plezierig
Douwe Tijsma, voorzitter van Rode 
Kruis De Bilt sprak een openings-
woord en noemde het een ‘plezie-
rige dag: Want er zijn veel mensen 
hierheen gekomen, of hier naartoe 
gehaald om de onthulling van de 
nieuwe bus bij te wonen’. Tijsma 
benadrukte dat deze nieuwe bus veel 
meer moet gaan rijden dan de oude. 
De nieuwe bus is beter voorzien, 

moderner, veiliger voor de passagiers 
en gemakkelijker te gebruiken voor 
de chauffeurs. Met de verschillende 
buurtafdelingen samen kan ervoor 
gezorgd worden ‘dat hij niet alleen 
maar mooi staat te zijn in de gara-
ge’. Door vrijwilligers van het Rode 
Kruis werd er elk jaar veel geld inge-
zameld met ophalen van oud papier. 
‘Wij zijn heel blij dat we hiermee de 
bus hebben kunnen bekostigen, en 
we hopen dat dit door zal gaan om de 
bus ook rijdende te houden’.

Kwaliteitsslag
Na de korte inleiding door Tijsma 
kwam Martijn van de Ven aan het 
woord die nogmaals onderstreepte 
dat een goeie samenwerking tus-
sen de verschillende buurtafdelin-
gen essentieel is voor een optimale 

dienstverlening binnen de regio. ‘Om 
het Rode Kruis betere hulp te laten 
bieden is er goed materiaal nodig en 
zijn we dus bezig met een grote kwa-
liteitsslag om alles zo veilig en goed 
mogelijk te maken’, aldus de regio-
manager. Er volgde na zijn korte 
speech een korte cabaretact door De 
Persmuskieten waarbij een gemeen-
telijke ambtenaar een toespraak over 
de nieuwe rolstoelbus voorbereidde. 
Vervolgens liet wethouder Herman 
Mittendorff blijken dat hij trots is op 
de gemeente en heel veel waardering 
heeft voor alle vrijwilligers die in de 
gemeente een belangrijke rol spelen: 
‘Zonder vrijwilligers komen dingen 
niet van de grond’. 

Bas van der Vlies
Onder de genodigden was ook oud 
SGP kamerlid Bas van der Vlies. 
De oud-fractievoorzitter vond het 
een eer een rol te mogen spelen 
bij deze gebeurtenis. Hij beschreef 
de rol die het Rode Kruis speelt in 
de samenleving, zowel regionaal als 
wereldwijd: ‘Deze afdeling bruist 
van activiteit, daar mogen we trots 
op zijn! Maar ook wereldwijd is 
het Rode Kruis van groot belang’. 
Verder noemde hij de organisatie een 
‘lichtstraal in het leven van mensen 
met een hulpvraag’ en sprak zijn 
waardering uit over de hulp die de 
vrijwilligers bieden.
Na de koffie, gebak, toespraken en 
cabaret, werd de nieuwe rolstoelbus 
buiten achter het gebouw onthuld en 
had van der Vlies de eer om de eerste 
passagiers van de nieuwe bus veilig 
uit de bus te laten.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

25% KORTING
op raamdecoratie*

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

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

www.parelpromotie.nl

Bent u al eens op onze nieuwe site geweest?
Kijk voor het portfolio op

Slachtoffers op gemeentewerf

Elk jaar organiseert de vereniging De Onderlinge in de provincie Utrecht 
een brandweerwedstrijd. Dit jaar was het de beurt van de brandweer De 
Bilt om de wedstrijd te verzorgen. Bij een binnenbrand in de garage op 
de gemeentewerf was een lasser vermist en tijdens de inzet was ook de 1e 
man van de TS De Bilt bekneld komen te zitten. Bij aankomst van de wed-
strijdploeg was de tank van het eerste voertuig leeg en de bevelvoerder in 
paniek om zijn vermiste manschap. Lees meer op pagina 5. (foto: Marcel 
Kradolfer)

Nieuwe PRoM onthuld bij Rode Kruis De Bilt
door Florian Goldschmeding

Op zaterdag 26 maart kwamen belangstellenden bij het Rode Kruis in De Bilt bijeen 
om de nieuwe PRoM te bezichtigen; een pas aangeschafte rolstoelbus waarmee de dienstverlening 

en het vervoer duurzamer en regelmatiger moet worden.

‘Oud-Tweede Kamerlid  Bas van der Vlies helpt mevrouw Jeltje Stol de bus uit.’

Vooraanzicht van de nieuwe PRoM.

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl

Open dag zaterdag 16 april

Eerste ZZP bijeenkomst 

op vrijdag 8 april
in de Mathildazaal van het gemeentehuis

van 17.00 -20.00 uur  Toegang gratis

kijk voor meer info op www.zzpdebilt.nl

ondersteund door:



Reading: inzicht in jezelf

Bij Nieuw Licht, centrum voor 
Inspiratie en Intuïtie kun je op 31 
maart kennis maken met reading 
en intuïtieve ontwikkeling. Door 
een reading krijg je meer inzicht 
in jezelf en ontdek je wat je wen-
sen en talenten zijn. Je krijgt ook 
meer helderheid over dingen waar 
je steeds tegenaan loopt, bijvoor-
beeld op het gebied van gezond-
heid, werk en relaties. 
Op donderdag 31 maart van 12.00 
tot 14.00 uur kun je langskomen 
voor een gratis reading. In april 
starten er weer trainingen Intuïtie-
ve Ontwikkeling. Locatie: Nieuw 
Licht, Laurillardlaan 6 in Biltho-
ven. Voor meer informatie kun je 
kijken op www.nieuw-licht.nl of 
via 06 46736993.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 1 april a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijck-
state weer een ontmoetingsdienst 
gehouden met Ds. R. Alkema als 
voorganger. In deze dienst staat de 

ontmoeting met God en met elkaar 
centraal. De dienst begint om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de restaurantzaal open en bent 
u van harte welkom. Na afloop is 
er nog gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken.

Wilt u deze dienst bijwonen en 
wilt u opgehaald of thuisgebracht 
worden, neemt u dan contact op 
met Jan Grootendorst, telefonisch 
te bereiken onder nr. 0346-212904.

Workshop Sacrale dans

Zaterdag 2 april kan bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven van 
10.00 tot 12.00 uur deelgenomen 
worden aan de workshop Sacrale 
dans. Dit is een bewegingsvorm 
waarbij gedanst wordt op klassieke, 
religieuze, folkloristische en medi-
tatieve muziek. Danservaring is 
niet vereist, enthousiasme wel! 

De kosten bedragen 5 euro voor 
leden en € 7,50 voor niet-leden. 
Aanmelden kan via 030 2284973 of 
info@vvsowvt.nl. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

3/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
3/4 • 9.00u - Ds. A.P. Voets, Wekerom

3/4 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
3/4 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

3/4 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
3/4 • 10.00 en 11.30u - Pater E. Kimman

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

3/4 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
3/4 • 16.30 - 

Ds. P. Boonstra (Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
3/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

3/4 • 19.00u - Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Pr. Gem. Immanuelkerk
3/4 • 10.00u - 

Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol, De Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
3/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
2/4 • 10.00u - 

Oecumenische Vasten- Vesperdienst
3/4 • 12.00u - Eucharistieviering
3/4 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
3/4 • 10.00u - Dhr. Bart Doorneweerd

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/4 • 19.0u - Mevr. drs. I. Terlouw, Huizen

PKN - Herv. Kerk
3/4 • 10.00u - Ds. W.C. Meeuse, Bilthoven

3/4 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij, 
Bilthoven

Herst. Herv. Kerk
3/4 • 10.30  en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

3/4 • 19.00 uur - Vesper, Ds. R. Alkema en 
dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

3/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
3/4 • 18.30u - Ds. G. Mulder, Kootwijk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

3/4 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
2/4 • 19.00u - Eucharistieviering, 

Pastor Gerard de Wit
3/4 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

3/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
3/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

3/4 • 18.30u - Ds. M. Dam, Hagestein

Oud papier 
Westbroek

Op donderdag 31 maart zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Cultuurhistorische excursie 

Op zondag 3 april organiseert Stich-
ting Het Utrechts Landschap een 
natuur- en cultuurhistorische excur-
sie over Landgoed Beerschoten. Dit 
landgoed behoort tot de mooiste 
parels van de Stichtse Lustwarande. 
Op dit landgoed maakt u kennis 
met de beeldentuin met skulpturen 
van Jits Bakker, de ijskelder, het 
kathedraalbos, de vissenkom, het 
Paraplulaantje en het Spinnenweb. 
In het gebied komen reeën, de das, 
de vos en vele soorten vogels voor. 
De excursie start om 14.00 uur 
bij het Paviljoen Beerschoten, de 
Holle Bilt 6 in De Bilt. Deelname 
is gratis.

Jeugddienst in Julianakerk

Zondagavond 3 april is er om 19.00 
uur weer een jeugddienst in de Juli-
anakerk (Julianalaan) te Bilthoven. 
Het thema dit keer is ‘De wijzen 
uit het Midden-Oosten’. Aangezien 
de wereld in brand staat en het 
Midden-Oosten in opstand is, rijst 
de vraag: ‘Heeft God hier eigenlijk 
iets mee te maken? Bemoeit Hij 
zich wel met de wereld?’ Het zijn 
vragen van alle tijden.
Deze dienst is speciaal door en voor 
jongeren en de muzikale begelei-
ding is in handen van Chris Davids, 
een gedreven jonge muzikant. 
Iedereen is van harte welkom!

High tea in De Duiventil

Op dinsdagmiddag 5 april orga-
niseert ‘Samen uit!’ om 14.30 uur 
een high tea in de Duiventil. De 
hapjes zullen voornamelijk bereid 
worden door de deelnemers zelf. 
Als dit niet realiseerbaar is, kan een 
kleine bijdrage worden gevraagd. 
Aanmelden kan tot uiterlijk don-
derdag 31 maart, tel: 030 2203490, 
waarbij doorgegeven kan worden 
welke de bijdrage is. Meer infor-
matie over ‘Samen uit!’: Hagar 
Janssen (SWO), tel. 030 2203490 
of e-mail h.janssen@swodebilt.nl.

Workshop 
Verbindende Communicatie 

Op dinsdag 5 april om 19.30 uur 
zal er een introductie verbindende 
communicatie gegeven worden 
verzorgd door de werkgroep Hart 
en Ziel van Transition Town De 
Bilt in buurthuis ’t Hoekie.
Om de transitie te maken naar 
een verbonden, duurzame maat-
schappij, is het belangrijk ook 
de manier waarop we met elkaar 
contact maken, communiceren en 
conflicten aangaan te veranderen. 
Voor info: Erna Klaasse-van Maa-
ren: ttdebilt@gmail.com of 030-
2205946

Landschapsarchitecte spreekt 
over water

Dinsdag 5 april organiseert de Ver-
eniging Groei & Bloei afdeling De 
Bilt e.o. een lezing over ‘Water in 
de tuinarchitectuur’. Deze lezing 
wordt gegeven door Anet Scholma, 
tuin- en landschapsarchitect van het 
Buro Mien Ruys en vindt plaats in 
de Koperzaal van De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 te Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Entree voor 
niet-leden bedraagt 2,50 euro.
Anet zal zowel de rol van water 
in de geschiedenis in de Euro-
pese tuinarchitectuur bespreken als 
ook de praktische toepassing in de 
hedendaagse tuinen.

Vergadering Ouderenraad

De Ouderenraad van De Bilt verga-
dert woensdag 6 april, om 14.00 uur 
in de Coesfeldzaal in het gemeente-
huis, Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. 
De Ouderenraad behartigt de belan-
gen van de ouderen in De Bilt 
en adviseert het College en de 
Gemeenteraad daarover gevraagd 
en ongevraagd. De vergaderingen 
van de Ouderenraad zijn openbaar. 
Zie voor de agenda www.ouderen-
raad-debilt.nl.

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

't Was God die de leiding had
van heel mijn aardse leven;
ik kan het veilig overgeven.

 
Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden haar 

bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het 
overlijden van onze zuster, schoonzuster en tante

Giela Liebrecht - Alblas
Weduwe van Arie Liebrecht

Partner van Tamme Blonk †

                        * Maartensdijk, 24 juli 1920   
† IJsselstein, 24 maart 2011 

Broers en zussen
Neven en nichten

Correspondentieadres:

J. van Brenk
Voordorpsedijk 3
3566 MN  Utrecht

De bijzetting in het familiegraf heeft op woensdag 
30 maart 2011 op de Hervormde Begraafplaats 

te Groenekan plaatsgevonden.

‘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

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

Wil & Wout van den Brink 
(Dijckstate) willen iedereen 

hartelijk bedanken die 

21-03-2011 
hun lentehuwelijk 

onvergetelijk gemaakt hebben!
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Klinkend afscheid van 
muziekschooldirecteur Rob Goorhuis

door Guus Geebel

Zondag 27 maart nam Rob Goorhuis in de Biltse Muziekschool na bijna veertig jaar afscheid als directeur. 
Het werd een feestelijke gebeurtenis met veel muziek. Rob Goorhuis zelf leverde daaraan samen met docen-
ten van de muziekschool een belangrijke bijdrage. De persoon Rob Goorhuis werd in toespraken vanuit ver-

schillende invalshoeken belicht door oud-collega’s en oud-bestuursleden. 

Tijs Huisman en Rob Goorhuis 
waren in de beginjaren van de Biltse 
Muziekschool samen directeur. Huis-
man bewaart goede herinneringen aan 
die tijd en heeft ‘twee directeuren op 
één kussen’ nooit als een bezwaar 
gezien. De verschillende voorzit-
ters van de muziekschool gaan in 
op de strijd die geleverd moest wor-
den om het muziekonderwijs voor 
de gemeente te behouden. Daarnaast 
waren er bijdragen van de perso-
neelsvereniging, leerlingen, docenten 
en een optreden van het schoolorkest 
van de Biltse Muziekschool, onder 
leiding van Mary Sayre. De middag 

werd afgesloten door leerlingen van 
de talentenopleiding van de muziek-
school.

Besturen
Rob Goorhuis dankt in zijn afscheids-
toespraak Ineke van Enk, Frank Lin-
schoten en Marie-Cécile Koeken 
voor de organisatie van de middag. 
‘Afscheid nemen is hartverwarmend 
op deze manier. Je zou het vaker 
moeten doen.’ Goorhuis wil liever 
wat herinneringen ophalen dan over 
vroeger praten. Dat vindt hij iets 
voor oude mensen. ‘In 1973 ben ik 
als muziekleraar begonnen aan deze 

school. Na een paar jaar vormde ik 
met Tijs Huisman het onverschrokken 
duo dat de Biltse Muziekschool tot 
grote hoogte wilde brengen.’ Goor-
huis bewaart aan alle besturen van de 
muziekschool goede herinneringen. 
‘Het eerste bestuur bestond uit de drie 
musketiers, die met veel idealisme 
een muziekschool in de gemeente De 
Bilt neerzetten. Hun opvolgers deden 
niet voor hen onder. Tjeerd Mijnster, 
Niek Vlot en Nanne Kalma, die van 
raadsfractie naar raadsfractie ging om 
het bezuinigingsspook weg te jagen. 
Ben Liezenberg noemt hij de diplo-
maat in het harmoniemodel. Goorhuis 
noemt het stuk voor stuk mannen, die 
zich met hart en ziel, in woord en 
daad hebben ingezet. 

Politiek. 
Goorhuis heeft ook heel wat wethou-
ders versleten. Jeanne Slok noemt hij 
een idealiste. ‘De eerste die ik niets 
hoefde uit te leggen over kunst en 
cultuur. Zij wilde graag een bijdrage 
leveren aan mijn afscheid hier van-
daag. Dat zij ons een maand geleden 
vrij onverwacht zou ontvallen, heeft 
ons aangegrepen. Een warm gevoel 
van en voor haar blijft met ons ach-
ter.’ Van het huidige college, waarin 
de echtgenoot van een musicus en 
een dirigent, leek Goorhuis Herman 
Mittendorf het minst cultureel onder-

legd. ‘Maar juist hij legde de basis 
voor een Cultuurhuis. Je zou zeggen 
dat we met Bert Kamminga de ide-
ale wethouder hebben gekregen. Voor 
een musicus, die een ingewikkelde 
partituur kan lezen, is de gemeentebe-
groting een fluitje van een cent.’

Gemeente 
‘Burgemeester baron van Harinxma 
thoe Slooten richtte hoogstpersoon-
lijk de muziekschool op. Alexander 
Tchernoff was belangstellend en 
altijd op zoek naar zinvolle muzikale 
toepassingen. Hij overrompelde mij 
door uit het niets met een Konink-
lijke onderscheiding op de proppen 
te komen.’ De gemeenteraad noemt 
Goorhuis de slangenkuil van de Biltse 
politiek. ‘Ik weet zeker dat als de 
leden allemaal op muziekles zouden 
gaan, de saamhorigheid nog verder 
zou toenemen.’ Rob Goorhuis heeft 
ook veel met gemeenteambtenaren 
te maken gehad. Hij noemt in het 

bijzonder Ernest Schuler die het met 
hem zwaar te verduren heeft gehad. 
‘Met mijn voortdurend kritische hou-
ding heb ik hem jarenlang op niets 
ontziende wijze onder vuur gehou-
den. Het is een wonder dat hij nooit 
aangifte heeft gedaan van bedreiging 
of belediging van een ambtenaar in 
functie.’

Medewerkers en docenten
Goorhuis heeft heel veel waarde-
ring voor de medewerkers op de 
administratie en de docenten. ‘De 
docenten zijn de muziekschool. Door 
alle bezuinigingen, veranderingen, en 
verhuizingen heen zijn de docenten 
blijven doen wat ze moeten doen. 
Hun hart klopt voor de leerlingen en 
hun hart klopt voor muziek. In een 
politiek klimaat dat zich lijkt af te 
keren van kunst en cultuur en waar de 
term vrijheid wordt gebezigd, waar 
repressie wordt bedoeld, blijven zij 
trouw aan hun missie.’ 

Scoutinggroep Ben Labre is al sinds 
jaar en dag een belangrijk element 
in het sociale leven van de gemeente 
De Bilt. Door de jaren heen hebben 
duizenden Biltenaren kennis gemaakt 
met de gezelligheid en het groeps-
gevoel waarvoor de scouting staat. 
Velen danken ook een groot aantal 
praktische vaardigheden aan de vele 

uren die de talloze vrijwilligers van 
de Scoutinggroep besteed hebben aan 
het doorgeven van kennis. Dan gaat 
het over kamperen, de natuur, het 
maken van een vuurtje en simpele 
oeroude technieken zoals het leren 
knopen met een touw. Dat is lief-
dewerk oud papier in de meest let-
terlijke vorm. Want zeker de laatste 

jaren krijgt de Scouting in Nederland 
geen enkele vorm van subsidie meer. 
De opbrengst van de Rommelmarkt 
is dan ook één van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten waarvoor tal-
loze scouts weken achtereen tot diep 
in de avonduren in de weer zijn. 

Overbodig
Zoals elk jaar hoopt Ben Labre weer 
op een ruimhartige inzending van 
spullen die in het huishouden over-
bodig zijn geworden maar verder nog 
in goede staat verkeren. Die kan men 
zelf komen brengen van 11 tot en met 
14 april aanstaande tussen 10.00 en 
12.00 uur, 14.00 en 16.00 uur en ’s 
avonds tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Het adres is: op het Scoutinghonk 
achter de Michaelkerk, Kerklaan 33a, 
telefoon: 030 2200749. 
Indien men niet in staat is zelf langs 
te komen, of de hoeveelheid goede-
ren te groot is, kan men ook bellen 
om het te laten halen. Dat gebeurt op 
11 tot en met 14 april in de vroege 
avonduren. Men kan daarvoor tussen 
15.30 uur en 17.00 uur bellen met 030 
2205907 of 06 52546896. De rom-
melmarkt zelf is op 16 april tussen 
10.00 en 15.00 uur. 

Handschoen
Wethouder Ditewig (VVD) in zijn 
functie als loco-burgemeester van de 
gemeente De Bilt en portefeuille-
houder voor onder meer recreatie 
en D66 fractievoorzitter Frans Poot 
namen onmiddellijk de handschoen 
op toen hen gevraagd werd als vei-
lingmeester het initiatief van Ben 
Labre tot een nóg groter succes te 
maken. Beide heren rekenen het tot 
hun primaire taak om zich op een 
positieve manier in te zetten voor de 
Biltse gemeenschap: ‘Scouting is een 
belangrijk element in de algemene 
vorming van onze jeugd en staat voor 
een groot aantal waarden en normen 
waar je ook als volwassene je hele 
leven plezier van hebt. Als je daar 
een bescheiden positieve bijdrage aan 

kunt leveren, moet je dat doen’, aldus 
de wethouder. Ook Frans Poot onder-
schrijft dit van harte: ‘Bovendien is 
het gewoon leuk om eens als vei-
lingmeester naar voren te komen. Als 
daarmee het goede doel gediend is, 
heb ik ook een goede dag’, meent het 
raadslid. De veiling van de stukken 
gebeurt rond 12.00 uur.

(Bert Roozendaal)

Sing In

Veel mensen kwamen afgelopen zondag naar de Ontmoetingskerk in Maar-
tensdijk waar de derde middagdienst werd gehouden. Maartensdijker Kees 
Grobecker verzorgde deze keer, samen met zijn combo en koor uit Loos-
drecht, een Sing In. Er werden Opwekkingsliederen gezongen die iedereen 
mee mocht zingen. 

De musicus Rob Goorhuis bij zijn afscheid.

Rob en Anne-Marie Goorhuis met hun zonen Allart en Robert-Jan. 

Biltse politici veilingmeester tijdens 
Ben Labre Rommelmarkt 

Wethouder Arie-Jan Ditewig en D66 fractievoorzitter Frans Poot ondersteunen op 16 april a.s. de grote jaar-
lijkse rommelmarkt van de Scoutinggroep Ben Labre. Zij zullen onder meer optreden als veilingmeester van 

enige bijzondere stukken. Frans Poot geeft dit jaar de opening van de rommelmarkt een officieel tintje. 

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nlDe Scoutinggroep Ben Labre bestaat al meer dan 50 jaar in De Bilt. Talloze 

vrijwilligers bezorgen vele kinderen elke week weer een gezellig programma.



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Roasted porc rib

Boerenham

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Eiersalade 
Sellerysalade
Filet Americain

3x 100
gram 3.49

Speklapjes

Frenched racks
naturel of gemarineerd

Lamsshoarma

OUDE 
GEITENKAAS

GOUDSE EXTRA 
BELEGEN

1 Kg. 7.98

Slavinken

Rundervinken

Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 
     5 betalen

2x 100
gram 2.98

1 Kg. 5.98

100
gram 2.98

500
gram 7.98

Shoarma

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

1 Kg. 6.98

Aspergebeenham van ’t huis
100

gram 2.49Nieuw!

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 maart
t/m woensdag 6 april

Mooie grote

IJsbergsla
nú

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

0,79

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten kleuren en maten

Tomaten
500 gram

Vers gewassen Hollandse

Spinazie ___________ 300 GRAM  0,79

Vers gesneden           De lekkerste!

Ananas ___________________ BAK  0,99

Ravioli ________________ 100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 7 APRIL, DINSDAG 8 APRIL 

EN WOENSDAG 9 APRIL

•  Kantonese Kip
MET RIJST _____________ 100 GRAM 0,99

•  Kapucijnersschotel
 ___________________ 100 GRAM 0,89

•  Heerlijke Voorjaarsspaghetti
 ___________________ 100 GRAM 0,99

Sap... sap... sap...

Perssinaasappels _ 2 KILO  1,99

Nu volop binnen: 

de allerbeste asperges, 

aardbeien en primeurs

Vers gesneden

Meloenmix
volle bak

0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

1,98
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Alweer	 vanaf	 1	 februari	 2011	 is	 de	
helpdesk	 in	 Dijckstate	 weer	 open	
op	maandag-	en	vrijdagochtend.	Het	
is	 de	 bedoeling	 dat	 de	 balie	 in	 de	
toekomst	 vijf	 dagen	 per	week	 bezet	
zal	 zijn.	 CU-raadslid	 Nico	 Jansen	
is	vanuit	verschillende	 invalshoeken	
betrokken	 geweest	 bij	 deze	 ‘move’:	
‘Het	project	MENS	is	o.a.	voor	per-
soonlijke	ondersteuning	bij	ziekte	of	
andere	complexe	situaties,	bij	vragen	
over	welzijn	(SWO),	wonen	en	zorg.	
Ook	 verstrekken	 de	 vrijwilligers	
informatie	 over	 hulp	 bij	 het	 huis-
houden,	 verzorging	 en	 verpleging	
thuis	 (Cordaan)	 en	 informatie	 over	
wonen	 en	 huren	 (SSW)	 en	 ook	 het	
jeugdwerk	 (Animo).	 Vanaf	 de	 start	
werd	de	niet	gebruikte	balie	in	Dijk-
state	aan	het	Maertensplein	hiervoor	
gebruikt’.	

Gesloten 
Jansen:	 ‘Na	 de	 zomervakantie	 van	
2009	 werd	 het	 gemeentelijk	 steun-
punt	 in	het	 voormalig	gemeentehuis	
onverwachts	 gesloten.	 Met	 mede-
werking	 van	 de	 stichting	 SWO	 kon	
de	 dienstverlening	 voortgezet	 wor-
den	 in	 Maartensdijk.	 Want	 ondanks	
de	 beperkte	 opening	 op	 maandag-
middag-avond	 en	 donderdagochtend	
wordt	 hier	 meer	 dan	 30%	 van	 de	
handelingen	 aan	 de	 burgerloketten	

in	onze	gemeente	afgehandeld’.	Vol-
gens	Jansen	kwamen	hierdoor	echter	
de	‘normale	taken’	van	de	SWO	wel	
erg	onder	druk	te	staan.	Het	was	dan	
ook	 een	 goed	 idee	 het	 leegstaan-
de	 pand	 van	 Primera	 voor	 o.a.	 het	
gemeenteloket	te	gebruiken.	
Nico	Jansen:	‘Toen	het	college	voor-
stelde	 ook	 de	 balie	 van	 het	 project	
MENS	 te	 verplaatsen	 heb	 ik	 mij	
als	 volksvertegenwoordiger	 ertegen	
verzet.	 Allereerst	 omdat	 de	 meeste	
mensen	die	informatie	willen	hebben	
meer	 affiniteit	 met	 Dijckstate	 heb-
ben.	Ook	gaan	de	vrijwilligers	liever	
aan	 een	 balie	 in	 een	 ruimte	 zitten,	
waar	 ook	 andere	 mensen	 komen’.	
Ook	 de	 medewerkers	 steunden	 Jan-
sen	in	deze	zienswijze.

Verschoven
De	 meerderheid	 van	 de	 raad	 ech-
ter	 volgde	 het	 collegestandpunt	 en	
8	 februari	 2010	 werd	 het	 service-
punt	 feestelijk	geopend.	Al	voor	het	
zomerreces	in	2010	bereikten	de	por-
tefeuillehouder	 al	 signalen,	 dat	 het	
project	 Mens	 niet	 op	 de	 juiste	 plek	
zat.	 Heel	 langzaam	 verschoven	 er	
weer	 werkzaamheden	 naar	 Dijck-
state.	 Medewerkster	 Tine	 van	 Gin-
kel:	 ‘Het	 is	 goed	 om	 met	 veel	 elan	
de	 Mensbalie	 in	 Dijckstate	 weer	 te	
begroeten,	 de	 saamhorigheid	 stimu-

leren	en	je	medemens	waar	nodig	te	
ondersteunen’.	 Jansen	 onderstreept	
dit:	‘Voor	mij	mag	deze	balie	samen	
met	het	restaurant,	de	cursusruimten	
en	 de	 Wintertuin	 een	 plek	 worden	
waar	 je	 informatie	 kunt	 uitwisselen	
en	waar	het	goed	toeven	is’.

Doel
Doel	 van	 de	 Helpdesk	WWZ	 is	 het	
aanspreekpunt	 zijn	 voor	 bewoners	
(uit	 Maartensdijk),	 die	 een	 vraag	
hebben	 op	 het	 gebied	 van	 wonen,	
welzijn	 en	 zorg.	 De	 vragen	 kunnen	
divers	 zijn:	 over	 ‘wonen	 in	 Dijck-
state’	 tot	 vragen	 zoals	 ‘waar	 vind	
ik	 de	 zorg	 die	 ik	 nodig	 heb?’.	 De	
medewerkers	zijn	goed	op	de	hoogte	
van	mogelijke	voorzieningen	en	zor-
gen	ervoor	dat	de	cliënt	snel	en	goed	
wordt	geholpen.	Zij	hebben	veel	con-
tacten,	waardoor	men	niet	zelf	hoeft	
uit	 te	 zoeken	 waar	 men	 heen	 moet.	
Het	uitgangspunt	is	dat	een	ieder,	oud	
of	 jong,	 met	 of	 zonder	 beperking,	
zolang	 mogelijk	 op	 een	 plezierige	
wijze	 thuis	 kan	 blijven	 wonen.	 De	
medewerkers	 kunnen	 doorverwijzen	
naar	 een	 professionele	 hulpverlener,	
bijvoorbeeld	 de	 Adviseur	 wonen,	
welzijn,	zorg	(Cynthia	Vrijsen).	Ook	
weten	 zij	 de	 weg	 naar	 een	 van	 de	
vele	 vrijwillige	 hulporganisaties	 die	
werkzaam	zijn	in	De	Bilt	

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 op	 de	
website	 van	 MENS	 www.mensde-
bilt.nl	 of	 haal	 de	 folder	 op	 bij	 de	
helpdesk!	 Ten	 behoeve	 van	 deze	
Helpdesk	 is	men	momenteel	nog	op	
zoek	 naar	 enthousiaste	 vrijwilligers	

die	 een	 of	 meerdere	 ochtenden	 hun	
medewerking	 willen	 verlenen.	 Als	
daarvoor	 belangstelling	 is	 kan	 con-
tact	 worden	 opgenomen	 met	 Djoke	
Haven	 (interim-directeur	 SWO	 De	
Bilt,	tel.	030	2203490).

Helpdesk terug in Dijckstate
door Henk van de Bunt

De Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg van SWO en Cordaan is weer actief in Dijckstate. 
Na een tijdelijk ‘onderkomen’ in het gemeentelijk Servicepunt is de helpdesk inclusief de medewerkers 

weer terug naar waar het ooit begon.

Tine van Ginkel en Nico Jansen zijn allebei blij met de terugkeer van de 
helpdesk in Dijckstate.

Brandweervrijwilligers	van	tien	korp-
sen	 uit	 de	 Veiligheidsregio	 Utrecht	
werden	 op	 deskundige	 en	 enthou-
siaste	 wijze	 getoetst	 op	 hun	 vaar-
digheden.	 De	 jaarlijkse	 onderlinge	
wedstrijden	vonden	plaats	tussen	8.00	
uur	 en	 17.00.	 De	 wedstrijd	 bestond	
uit	verschillende	gefingeerde	elemen-
ten.	 Zo	 was	 er	 vuur	 ontstaan	 op	 de	
gemeentewerf	 en	 er	 was	 veel	 rook-
ontwikkeling.	 Door	 de	 rook	 was	 er	
een	 slachtoffer	 onwel	 geworden	 en	
deze	 lag	 ergens	 op	 de	 werf	 en	 een	
ander	 slachtoffer	 lag	 daar	 bekneld	
onder	 een	 voorwerp.	 De	 brandweer-

teams	 moesten	 er	 voor	 zorgen,	 dat	
de	 slachtoffers	 uit	 het	 pand	 werden	
gehaald	waarna	ze	werden	overgedra-
gen	 aan	 het	 ambulancepersoneel	 en	
de	 brand	 moest	 worden	 geblust.	 Dit	
alles	moest	 in	zo	kort	mogelijke	 tijd	
gedaan	worden.

Leermoment
De	wedstrijden	zijn	belangrijke	 leer-
momenten	voor	de	brandweer.	Uiter-
aard	zorgt	het	wedstrijdelement	voor	
de	 nodige	 spanning.	 Welke	 ploeg	 is	
het	 beste?	 Maar	 het	 belangrijkste	 is	
dat	 de	 brandweermannen	 en	 -vrou-

wen	 op	 een	 uitdagende	 wijze	 leren	
hoe	 zij	 hun	 vak	 nog	 beter	 kunnen	
uitoefenen.	 Daarnaast	 zijn	 de	 wed-
strijden	 ook	 waardevolle	 momenten	
van	 saamhorigheid.	 De	 korpsen	 uit	
de	 Veiligheidsregio	 bestaan	 voorna-
melijk	uit	vrijwilligers.	Zij	zijn	werk-
zaam	 in	 verschillende	 beroepsgroe-
pen.	Mensen	die	willen	werken	onder	
niet	 alledaagse	 omstandigheden	 en	
hulp	 willen	 verlenen	 aan	 mens	 en	
dier.	 Enthousiaste	 en	 verantwoorde-
lijke	 mensen	 zonder	 'bravoure'	 die	
zich	betrokken	voelen	bij	hun	woon-	
en	 werkomgeving	 en	 zich	 ten	 volle	
inzetten	voor	veiligheid.	

Prijsuitreiking
Burgemeester	Arjen	 Gerritsen	 reikte	
na	 afloop	 van	 de	 wedstrijddag	 de	
prijzen	uit	aan	de	korpsen	van	Maars-
sen	(1),	Kockengen	(2)	en	Groenekan	
(3).	De	overige	deelnemende	korpsen	
waren	 Zegveld	 (4),	 Douwe	 Egberts	
(5),	 Maarseveen-Tienhoven	 (6),	
Westbroek	 (7),	 Kamerik	 (8),	 Maar-
tensdijk	 (9)	 en	 Vleuten-Haarzuilen	
(10)	

Maarssen winnaar brandweerwedstrijden
door Henk van de Bunt

Na jarenlange trouwe dienst voor de gemeente is de brandweer van de gemeente De Bilt afgelopen november 
in het kader van de regionalisering overgegaan naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit betekent 

dat zij formeel geen onderdeel meer uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. Het regionaliseren van 
de brandweertaken heeft tot doel de brandweerzorg verder te verbeteren. De brandweer blijft vanuit de 
bestaande kazernes werken. De brandweer De Bilt trad zaterdag 26 maart op als gastheer van een grote 

brandweerwedstrijd. 

Gastheer burgemeester Arjen Ger-
ritsen met het winnende korps van 
Maarssen. [foto Reyn Schuurman]

advertentie

Oud papier levert geld op

De lijfspreuk van OPA is: het papier wordt sociaal gebracht maar ook de 
opbrengst wordt sociaal gedeeld. Daarom krijgen bijv. de plaatselijke afde-
lingen van het Rode Kruis en de Zonnebloem en het hospice Demeter ieder 
jaar een donatie. Dit jaar kreeg ook het Utrechts Landschap ten behoeve 
van het behoud van het natuurgebied De Biltse Duinen 500 euro uit de Oud 
Papier Actie van de Immanuelkerk. OPA-vrijwilligers overhandigden bos-
wachter Aalt van de Hoorn de gift bij de oud-papiercontainer.
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Het is goed praten met twee actieve 
organisatoren van de Kunstcommis-
sie De Akker in De Bilt. De dames 
Prartho Leemans en Antoinette Bou-
kamp-ter Berg vullen elkaar goed 
aan en vertellen: ‘Wij zijn acht jaar 
geleden begonnen met exposities en 
de laatste vier jaar met kunstmarkten. 
Elke drie maanden nodigen we een 
kunstenaar uit om hier te expose-
ren. We zitten tot 2012 alweer vol. 
Tweemaal per jaar, in voor- en najaar, 
houden we een kunstmarkt. We zijn 
door bekendheid groter geworden en 
hebben nu 17 marktplaatsen beschik-
baar, net als vorig jaar. Wij zijn altijd 
op zoek naar kunstenaars, mensen 
met een creatieve hobby. De meeste 
kunstenaars komen uit de provincie 
Utrecht maar er zijn er ook die verder 
weg wonen.’ 

Aanmelden
‘De komende kunstmarkt is op 12 
mei a.s. Kunstenaars kunnen zich nog 
aanmelden. Hier in de recreatieruimte 
is plaats genoeg. Ook de forse hal 
hiernaast wordt volgebouwd. We zor-
gen voor muzikale omlijsting en een 
mooi sfeertje. Er zijn natuurlijk hap-
jes en drankjes. Het gaat niet enkel 
over schilderijen. Het kunnen lam-
pen, schalen, glaswerken, sierraden, 
keramiek, kartonnagewerk en bric & 
brac zijn. Kunst met een kleine K, zeg 

maar. Mooie en betaalbare werken. 
Wie een gezellige dag wil meemaken 
moet vooral komen. Er is in novem-
ber weer een kraam van Unicef bij 
en nu ook een kraam met spullen uit 
India.’

Opbouwen
‘Op woensdag 11 mei, de dag vóór 
de opening, bouwen de kunstenaars 
hun tafels op. Er zijn nu nog maar een 
paar plaatsen vrij. Wij gaan niet voor 
winst. We willen alleen graag dat de 
kosten worden gedekt. Een tafel kost 

10 euro en twee tafels 15 euro en dat 
is dan inclusief de consumptiebon-
nen. Het is goed te weten dat wie 
nu niet komen kan, aan de volgende 
markt kan deelnemen in november 
van dit jaar.’
Het appartementencomplex De Akker 
is gelegen aan de Soestdijkseweg 
Zuid 87 in De Bilt op de hoek van de 
Groenekanseweg. Kunstenaars kun-
nen zich aanmelden bij de dames 
Prartho Leemans ( 06-20355863) en 
Antoinette Boukamp-ter Berg (030-
2292791) 
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Country Line Dancers Born Country 
uit Maartensdijk houdt op zaterdag 
2 april 2011 weer een 50+ Coun-
try Line Dance dag in De Vierstee 
te Maartensdijk. Er worden kleine 
demonstraties geven door de groepen 
van Born Country, de Born Country 
King Dancers laten hun laatste nieu-
we demo zien en de Couple Dancers 
zullen hun opwachting maken. Daar-
naast zijn er ook gastoptredens van 
groepen uit de regio en treedt er een 
groep uit Hellevoetsluis op.

De zaal gaat open om 9.30 uur, aan-
vang 10.00 uur, kosten € 4,- p.p. 
Reserveren vooraf wordt geadviseerd. 
De laatste dans is om 16.30 uur. Aan-

melden: Born.country@casema.nl of 
tel. 0346 212817 (werkdagen tussen 

17.00 en 18.00 uur). Zie ook www.
borncountry.eu.

CLD Born Country 50+ dag 

Fietsclub gaat weer van start!
De Fietsclub bestaat uit fietsliefhebbers, die op de 1ste en 3de dinsdag 
van de maand een dagtocht maken in de omgeving van Maartensdijk. De 
gemiddelde afstanden zijn ± 40 kilometer en de deelname is gratis. De eer-
ste fietstocht start op 5 april 2011 om 10.00 uur in de recreatieruimte van 
Dijckstate en is de ‘Vuursche route’.

Beheer en Onderhoud van computers 
Voor computers met het besturingssysteem Windows 7 is deze cursus van 4 
lessen geschikt. Voor het volgen van deze cursus is het noodzakelijk dat u 
de computer kunt bedienen. De cursus start op donderdag 7 april om 14.00 
uur, kost 40,00 euro (inclusief cursusboek) en wordt gehouden in het com-
puterleslokaal van de SWO in Maartensdijk. 

Schoen- en pantoffelverkoop
Donderdag 31 maart van 9.30 tot 11.30 kunt u in Dijckstate terecht voor 
nieuwe schoenen. De firma H. van der Wilt & Zn is dan weer aanwezig in 
de cursusruimte van de SWO op de begane grond. Voor dames en heren, in 
grote en kleine maten, van smal tot extra breed. 

Modeshow en verkoop
Meijsen Mode presenteert haar nieuwe voorjaars- en zomercollectie 2011 
in Dijckstate i.s.m. SWO De Zes kernen. Maandag 4 april om 10.00 uur 
begint de modeshow (met verloting) in het restaurant van Dijckstate. Daar-
bij wordt u een kopje koffie aangeboden. Aansluitend vind de verkoop 
plaats tot 12.00 uur in de cursusruimte van de SWO.

Voor informatie en aanmelding SWO-centrum Maartensdijk, tel. 0346 
214161.

Volle bak bij Broem 
Afgelopen maandag was er in Dijckstate Maartensdijk de regelmatig 

terugkerende Broemcursus voor 50 plussers. Deze nuttige opfriscursus 
voor automobilisten die up-to-date willen blijven, 

verloopt altijd plezierig. 

Voor de ochtend- en de middaguren hadden er elk 24 deelnemers aangemeld 
en dat zijn er weer 6 meer dan de vorige keer. Door 8 rij-instructeurs, 1 the-
orie instructeur en de gebruikelijke testen voor gehoor en gezichtsscherpte 
door de heer P van Eijken en mevrouw J. Vos, zijn de deelnemers toch weer 
wijzer geworden. 

Aan het einde van de ochtendsessie om 12.00 uur en de middagsessie om 
16.00 uur reikten respectievelijk burgemeester Arjen Gerritsen en wethou-
der Arie-Jan Diteweg aan allen de certificaten van deelname uit. De zeer 
verheugde voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt Enny 
Doornenbal-Boogaard, had nog een nieuwtje. Tot nu toe was de organisatie 
in handen van haar en haar man Otto samen. Maar sinds1 januari is er ein-
delijk een voltallig bestuur door de deelname van de Maartensdijkse heren 
Paul Boos, Harry Prosman en Gerdjan Weierink. De volgende Broemcursus 
is 24 oktober in De Bilt. [KP]

Burgemeester Gerritsen reikte om 12.00 uur de certificaten van deelname 
uit. Rechts daarnaast Paul Boos en Gerdjan Weierink.

Aanmelden voor komende 
Kunstmarkt De Akker

door Kees Pijpers

In de fraaie recreatieruimte van het Appartementencomplex hangen de muren rondom vol met schilderijen. 
Elke drie maanden van het jaar van een andere kunstenaar. Tweemaal per jaar wordt er een Kunstmarkt 

georganiseerd. De eerstvolgende is op 12 mei aanstaande van 10.00 tot 15.00 uur. Men kan zich nog 
aanmelden voor deelname.

v.l.n.r. De Kunstcommissie, de dames Leemans, Boukamp-ter Berg en Riet 
Ederveen in de recreatieruimte van De Akker.

Dries Roelvink 
op Voordaan 

Afgelopen zondag trad Dries Roel-
vink op bij hockeyclub Voordaan. 
Het door Dames 9 georganiseerde 
lustrum Thee Dansant was een groot 
succes. In een afgeladen clubhuis 
ging het dak er (bijna) af tijdens de 
smartlappen. 

De volkszanger genoot zichtbaar van 
het enthousiasme en de goede sfeer 
op Voordaan. Zo beleefde de 75 jarige 
club een prachtig einde van haar lus-
trumjaar.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 1 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 
van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 
3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Max Factor 
False lash mascara:

2 voor € 20,-
normaal € 33,98

l'Oreal Excell 10
haarkleuring

nu voor € 7,75

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Alstroemeria bos  4,95
Hele kist Violen 6,95
Bemeste tuinaarde 

  5 zakken      6,50
Strooi nu kalk 
       5kg     6,50

Desem Speltbol

van € 2,25 nu € 1,95

Abrikozen 

kruimeltaartje 

nu € 5,95

NIEUW!!!

06 - 53 14 67 33

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN C3 1.4 EXCLUSIVE, 2002, 68.000 KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, 

CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, RAD/CD, ..................................................................  €. 5.950,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1, 0 12V 5DRS, 2009, 70.000 KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ....  €. 7.800,-

206 1.4 5DRS, 2003, 63.000 KM, GOUD MET, LMV, ER, CV, SB, ..........................................  €. 6.250,-

206 1.4 POP-ART 3DRS, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, RAD/CD, ..........................................  €. 6.450,-

207 COOL `N BLUE, 2008, 73.000 KM, D.BLAUW MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, EPS, .....  €. 9.750,-

307 SW 1.6 16V, 2003, 178.000 KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD, ...  €. 4.950,-

307 2.0 SW AUT PACK, 2005, 98.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, 

SB, TREKH, LMV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, PANORAMADAK, .............................................  €. 10.950,-

407 1.8 16V PACK, 2006, 143.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD, 

ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, CAR KIT., ........................................................  €. 9.950,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C4 GRAND, 2008, 140.000 KM, ZWART, ABS, CLIMATE C,  ER, CV, SB, 

LMV, REGENS, PICASSO 1.8 16V 7 PERS, RAD/CD, CRUISE C, PARKEERS., ..............  €. 14.950,- 

CITROËN C5 BERLINE, 2003, 147.000 KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, 

RAD/CD, ABS, AIRBAGS, CRUISE C, PARKEERS, TREKHAAK, REGENS, .....................  €. 5.950,- 

CITROËN XSARA BREAK 1.4, 2004, 136.000 KM, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, .....  €. 4.750,- 

CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, 2005, 76.000 KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, 

SB, CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS., .....................................................  €. 12.950,- 

CITROËN C5 BR 2.0 HDIF, 2006, 210.000 KM, Z GRIJS, (MEL PRIVE), .........................  €. 9.250,- 

RENAULT CLIO 1.2 16V, 2005, 66.000 KM, BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, 

LMV, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD., ...................................................................................  €. 6.950,- 

RENAULT SCENIC 2.0 16V, 1999, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, 

SB, RAD/CD, TREKH, MLV, .............................................................................................  €. 4.500,- 

HYUNDAI TRAJET CRDI 7PERS, 2001, 230.000 KM, ZILV/BLAUW MET, AIRCO, ...........  €. 2.950,- 

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, 1997, 66.000 KM, BLAUW MET, APK t/m DEC 2011, .......  €. 2.250,- 

FIAT CINQUECENTO, 1995, 70.000 KM, MEENEEMPRIJS, ............................................  €. 500,- 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk
Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUW BINNEN

TRICOT JURKJES IN DIVERSE MODELLEN

EN DESSINS



De winkel van Passepartout Nagel 
stond na de opening van Nagel 
fashion aan het Maertensplein 
geruime tijd leeg. ‘Jammer van zo’n 
mooie ruimte’, aan het woord is 
Gerda Nagel, die haar man assisteert 
met de werkzaamheden. ‘We hebben 
een aantal mensen gevraagd of ze 
er soms belangstelling voor hadden, 
maar er is in Maartensdijk bedrijfs-
ruimte genoeg beschikbaar’.  Het 
leegruimen van de winkel bleek best 
een emotionele klus. Natuurlijk was 
er veel dat meteen de container in 
kon, maar een groot aantal artikelen 
riep een schat aan herinneringen op. 

Vooral het magazijn en de zolder ont-
popten zich tot een ware ‘goudmijn’.
Gezeten aan de zoveelste mok koffie 
(puike brandstof voor opruimers!) 
kwam plotseling het idee bovendrij-
ven: ‘Laten we er een Nagelmu-
seum van maken, zei iemand met 
een gekke bek’. Aanvankelijk zagen 
de Nagels er geen brood in: ‘We heb-
ben het spul te koop staan’. Gelukkig 
wisten de kinderen hun ouders ervan 
te overtuigen dat er veel was dat de 
moeite waard was om aan anderen 
te tonen. ‘Al is het maar voor een 
maand of zes…’. De kogel was door 
de kerk! In samenwerking met een 

bevriende ontwerper werd er een 
plannetje gemaakt en naar aanleiding 
daarvan werden er enige -beschei-
den- aanpassingen gedaan. Tevens 
werden er vitrines aangeschaft. 

Interessante collectie
Als ze in gedachten de collectie van 
‘het museum’ nagaat, beginnen de 
ogen van mevrouw Nagel te glim-
men: ‘We hebben een prachtige oude 
naaimachine (een erfstuk!), oude 
hemden, (je staat er versteld van 
waarmee ze vroeger liepen), kleding, 
kragen en een serie accessoires’. Een 
van de hoogtepunten is het corset 
dat, fraai uitgelicht, staat te pron-
ken. ‘Vergeet de foto’s niet, Gerda’, 
vult de heer Nagel zijn vrouw aan. 
Meteen komt hij aandragen met een 

drietal oude albums, die juist terug 
zijn van een bedrijf dat van de oude 
afbeeldingen scans heeft gemaakt die 
inmiddels op posterformaat tegen de 
achterkant van de winkel prijken.

Interessante collectie
Afgelopen zaterdag is het winkel-
inventaris opgehaald, dus heeft de 
familie Nagel nog vier dagen om de 

rest van het museum in te richten. 
Aanstaande vrijdag zal Koos Kolen-
brander de openingshandeling 
verrichten. Iedereen is van harte 
welkom. Het museum zal zowel 
op dinsdag- als op donderdagmid-
dag geopend zijn. Jan Nagel en zijn 
vrouw hebben er zin in! 'Zonder 
klanten is het hier vrij stil'.

 De Vierklank 9 30 maart 2011

De vereniging werd opgericht in 
1930 en kan bogen op een rijk verle-
den waarin een belangrijke bijdrage 
werd geleverd aan de ontwikkeling 
en emancipatie van (plattelands)vrou-
wen en aan de verbetering van hun 
positie in de samenleving. Bij de 
oprichting was de doelstelling nog: 
‘de bevordering van de belangen in 
den ruimste zin, van boerinnen en 
andere plattelandsvrouwen’ en voer-
den onderwerpen de boventoon, 
die betrekking hadden op de vrouw 
als moeder en huisvrouw. Vanaf de 
Tweede Wereldoorlog veranderde 
dat. Het motto werd voor en door 
leden en onderwerpen zoals maat-
schappelijk werk, emigratie en vrede 
kwamen aan bod. Vanaf 2001 stond 
vooral de verdere ontplooiing van de 
vrouw centraal. Men liet het specifie-
ke plattelandskarakter los en richtte 
zich ook op de belangen van vrouwen 
in de stad.

Leefomgeving
Inmiddels is het motto van de Vrou-
wen van Nu: actieve vrouwen met een 
hart voor de leefomgeving. De leden 
staan midden in de samenleving en 
maatschappelijke en sociale betrok-
kenheid zijn kernwaarden, die tot uit-
drukking komen in de onderwerpen 
die de afdelingen aan de orde stellen. 
Er is aandacht voor culturele, spor-

tieve en maatschappelijke activiteiten 
maar ook het sociale samenbindende 
element wordt als zeer waardevol 
ervaren en dus zeker niet vergeten. 

Groenekan
De afdeling Groenekan van Vrouwen 
van Nu is een levendige afdeling 
met een eigen rijke geschiedenis en 
traditie en zeventig actieve leden. 
Natuurlijk gaan de jaren ook aan 
Vrouwen van Nu niet voorbij en daar-

om zoeken zij naar enige verjonging 
in de vorm van nieuwe leden. Mocht 
u geïnteresseerd zijn in deelname 
aan een bruisende Groenekanse club 
vrouwen, waar veel interessante en 
relevante hedendaagse zaken aan de 
orde komen, en ook de gezelligheid 
soms geen tijd kent, neem dan contact 
op met Coby Merkens (voorzitter), 
tel. 0346 212653 of met Puschi de 
Bruijn (secretaris) tel. 0346 212322, 
e-mail: puschi@bruhin.speedlinq.nl.

Vrouwen van Nu, niet van Gisteren
door Frank Klok

In Groenekan bestaat van oudsher een grote en actieve afdeling van de vereniging Vrouwen van Nu. 
Voortgekomen uit de rijke traditie van de Plattelandsvrouwen heeft de vereniging zich ontwikkeld 

tot een moderne eigentijdse beweging die nu ook volop actief is in de stad. 
De Groenekanse afdeling is op zoek naar wat verjonging en dus naar nieuwe leden. 

Een deel van de Groenekanse Vrouwen van Nu: V.l.n.r.: Baldine van den 
Bosch, voorzitter Coby Merkens, Puschi de Bruijn (secretaris), Hennie Knake 
en penningmeester Lyda Brouwer 

Subsidie voor ‘Monniken in het moeras’
Het college van de gemeente De Bilt heeft besloten om aan de schrijfster en 
uitgeefster van het boek ‘Monniken in het moeras’, de historicus dr. Char-
lotte Broer, een waarderingssubsidie te verlenen van 1000 euro. Het boek 
behandelt de vroegste geschiedenis van het klooster Oostbroek en daarmee 
het ontstaan van De Bilt. Het klooster Oostbroek lag op het huidige land-
goed Oostbroek in De Bilt-Zuid.
De subsidie is een blijk van waardering voor het onderzoek dat verricht is 
naar een belangrijke periode uit de geschiedenis van De Bilt. Onderzoek 
naar en het verspreiden van informatie over de vroege geschiedenis van De 
Bilt is belangrijk. Informatie uit het boek kan ook weer als inspiratiebron 
dienen voor kunstuitingen (toneel, poëzie, muziek e.d.). Zo blijft de geschie-
denis van De Bilt in verschillende vormen bewaard voor de toekomst. 

Nagelmuseum biedt unieke kans!
Oude mode-artikelen overzichtelijk in beeld

Met een brede glimlach legt Jan Nagel een oude spaarkaart in de vitrine. 
‘Kijk eens, deze werd pas ingeleverd toen we aangaven hier aan de Molenweg 

met de winkel te gaan stoppen; nog uit het guldenstijdperk!’ 

Gerda Nagel met de naaimachine voor het museum.

Schitterende, oude kragen, nog met prijskaartje eraan!

Leuke, oude folders, oude knopen, 
oude ritsen, oude kragen…, maar een 
gloednieuw logo. Jan Nagel vult een 
van de vitrines. 

Metamorfosemassage als ontspanning
Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids: Marianne Linschoten

Coach, trainer, opvoedingsondersteuner, masseur, organisator van work-
shops en meer. Marianne Linschoten uit Groenekan, heeft in haar eigen 
praktijk een breed aanbod. Ze geeft daar onder andere klassieke ontspan-
ningsmassages en metamorfosemassages. 

Metamorfosemassage is gebaseerd op de voetzoolreflexologie. ‘Ik wrijf 
over een klein gedeelte van voeten, handen en hoofd. Ik stimuleer via een 
lichte aanraking de reflexzones. Dit stimuleert de energiestroom in het 
lichaam,’ zegt Marianne. ‘De massage is op zichzelf al ontspannend en 
duurt daarnaast ook anderhalf uur. Echt even tijd om te relaxen.’ 
De ontspanning komt vanuit die lichte aanraking, waarvoor ze altijd gerich-
te aandacht vraagt. ‘Als je iemand licht aanraakt dan voel je dat juist heel 
erg goed. En door het focussen op deze lichte aanraking ontstaat een totale 
ontspanning.’ Ook heeft de metamorfosemassage op langere termijn een 
effect. ‘Dat effect ligt helemaal aan het lichaam van de persoon.’
De metamorfosemassages zijn voor iedereen geschikt. Marianne raadt men-
sen vaak aan een sessie te doen van drie behandelingen in drie weken, drie 

weken rust en dan weer drie behan-
delingen in drie weken. ‘In de drie 
weken niets kan het lichaam laten 
gebeuren wat er moet gebeuren.’ 

Kijk voor meer informatie over klas-
sieke ontspanningsmassages, meta-
morfosemassages en overige activi-
teiten op www.mariannelinschoten.
nl of bel op 06-15095379.



Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur

 zaterdag  10.00 - 14.00 uur

 Tel.:  0346-210605

vrijdag 15 APRIL

Reserveren noodzakelijk:

Bel 0346-210605

Doe nu de gratis

HUIDECHO

IN UW APOTHEEK

voor

na

Hessenweg 9
3731 JC De Bilt
030-2746772

Gestalttherapie 
Den Dolder

Veel gebeurtenissen in uw leven kunt u niet 

beïnvloeden, hoe u ermee omgaat wel. 

In Gestalttherapie ontwikkelt u een eigen 

persoonlijk antwoord op b.v. rouw, depressie, 

ziekte en con� icten. 

U leert nieuwe contactuele vaardigheden en 

de kijk op uzelf zal veranderen.

Meer info: t. 06 54 27 10 60
 e. info@barbarapompe.nl
 w. www.barbarapompe.nl

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Stormbandset .................................€ 9,50
1-2-3 Clean shampoo pakket ........€ 11,95 

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

U kunt ook 
pinnen
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advertentie

Ook	 in	 de	 gemeente	De	Bilt	wonen	
mensen	 met	 een	 verstandelijke	
beperking.	 Zideris	 Bilthoven	 heeft	
drie	locaties,	daarnaast	zijn	er	Zideris	
Maartensdijk,	 De	 Reiger	 in	 Biltho-
ven	en	het	Thomashuis	Maartensdijk.	
In	 totaal	 wonen	 hier	 ongeveer	 85	
mensen.	Maar	er	wonen	ook	mensen	
nog	 gewoon	 bij	 hun	 ouders.	 Voor	
activiteiten	 in	 hun	 vrije	 tijd	 is	 er	
Sportstichting	 Samen	 Verder,	 waar	
45	 mensen	 wekelijks	 sporten.	 Voor	
andere	 activiteiten	 zijn	 ze	 aangewe-
zen	op	plekken	buiten	deze	gemeen-
te.

Samen lunchen
Mensen	met	een	verstandelijke	beper-
king	 hebben	 net	 als	 andere	 mensen	
ook	 de	 behoefte	 om	 zonder	 ouders	
of	 vaste	 begeleiders	 nieuwe	mensen	
te	 ontmoeten.	 Veelal	 is	 dat	 moei-
lijk	 te	 realiseren.	 Dennis	 van	 Mid-
delkoop	 woont	 als	 zorgondernemer	
van	 het	 Thomashuis	 Maartensdijk	
nu	 twee	 jaar	 in	 Maartensdijk.	 ‘Ook	
een	deel	van	onze	bewoners	zou	best	
hun	sociale	netwerk	willen	vergroten	
maar	zijn	niet	in	staat	om	dat	zelf	te	
regelen.	In	de	gemeente	De	Bilt	lijkt	
dit	toch	een	vergeten	doelgroep.	Ook	
voor	deze	mensen	wordt	hun	gevoel	
van	 welzijn	 namelijk	 verhoogd	 als	
dit	soort	uitdagingen	wordt	aangebo-
den.	In	Zilt	&	Zoet	vond	ik	een	goede	

partner	 om	 een	 culinaire	 middag	 te	
organiseren.	 Voor	 slechts	 10	 euro	
kunnen	 mensen	 met	 een	 verstande-
lijke	 beperking	 hier	 op	 zondag	 17	
april	 komen	 lunchen	 tussen	 12.00	
en	 15.00	 uur.	 De	 enige	 voorwaarde	
is	dat	ze	wel	in	staat	moeten	zijn	om	
zelfstandig	 te	 eten’.	 De	 begeleiding	
is	 goed	 geregeld:	 Dennis	 en	 Nat-
halie	 van	 Middelkoop	 hebben	 een	
jarenlange	 ervaring	 in	 het	 omgaan	
en	 begeleiden	 van	 mensen	 met	 een	
verstandelijke	 beperking.	De	bedoe-
ling	 is	 dat	 er	 ook	 nog	 een	 andere	
geschoolde	 medewerker	 aanwezig	
zal	zijn.

Gewoon onder elkaar
Rob	 en	 Monica	 Beckers,	 eigenaars	
van	 restaurant	 Zilt	 &	 Zoet	 aan	 de	
Dorpsweg	 153	 in	 Maartensdijk,		
waren	 gelijk	 enthousiast	 voor	 het	
initiatief	 om	 een	 exclusief	 driegan-
gen	 verrassingslunch	 te	 organiseren	
voor	 deze	mensen	 zonder	 hun	vaste	
begeleiding.	Rob	Beckers:	 ‘Op	deze	
zondag	kunnen	ze	echt	onder	elkaar	
zijn.	Geen	begeleiding	die	kijkt	wat	
ze	precies	doen	en	niet	doen.	Natuur-
lijk	letten	Dennis	en	Nathalie	wel	op	
maar	 voor	 hun	 gevoel	 zullen	 deze	
gasten	zelfstandig	uit	zijn.	Ze	krijgen	
bij	 binnenkomst,	 tussen	 12.00	 en	
12.30	 uur,	 een	 drankje	 aangeboden.	
Daarna	 volgt	 het	 voorgerecht,	 het	

hoofdgerecht	en	het	dessert.	Tot	slot	
nog	 een	 afsluitend	 kopje	 koffie	 of	
thee	met	wat	 lekkers	 en	dan	 zal	 het	
wel	 tussen	15.00	en	15.30	uur	zijn’.		
Er	is	in	restaurant	Zilt	&	Zoet	ruimte	
voor	 44	 gasten	 verdeeld	 over	 11	
tafeltjes.	 ‘Iedereen	 kan	 zelf	 bepalen	
aan	 welke	 tafel	 hij	 of	 zij	 plaats	 wil	
gaan	 nemen	 en	 de	 10	 euro	 kan	 bij	
binnenkomst	voldaan	worden’.	

Aanmelden
Dennis	 van	 Middelkoop:	 ‘Aanmel-
den	voor	de	lunch	kan	uitsluitend	per	
mail	 via	 Maartensdijk@thomashuis.
nl	 en	 gaat	 op	 volgorde	 van	 binnen-
komst.	Begeleiding	kan	dus	niet	mee	
lunchen	maar	er	zal	voldoende	bege-
leiding	 aanwezig	 zijn.	Bellen	 om	 te	
reserveren	is	niet	mogelijk,	maar	wel	
om	andere	vragen	te	stellen.	Als	alle	
plaatsen	 bezet	 zijn	 wordt	 een	 reser-
velijst	 gemaakt.	 We	 hopen	 op	 veel	
aanmeldingen	en	een	vol	 restaurant.	
Als	het	aanslaat	en	er	worden	spon-
sors	gevonden	dan	komt	er	wellicht	
een	vervolg’.	
Tot	slot	meldt	hij	nog	dat	als	er	men-
sen	zijn	die	nu	al	een	donatie	willen	
doen	 zij	 contact	 met	 hem	 kunnen	
opnemen.	 Ook	 voor	 andere	 vragen	
rond	 deze	 lunch	 is	 hij	 telefonisch	
en	 per	 mail	 te	 bereiken	 (telefoon	
06-51763414	 of	 Maartensdijk@tho-
mashuis.nl).

Culinaire middag voor mensen 
met een verstandelijke beperking

Zondag 17 april 2011 tussen 12.00 en 15.00 uur in restaurant Zilt & Zoet
door Marijke Drieenhuizen

Restaurant Zilt & Zoet en het Thomashuis Maartensdijk organiseren op zondag 17 april een drie-gangen 
lunch exclusief voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen in gemeente De Bilt. Begeleiders 

kunnen niet mee lunchen, er is wel voldoende deskundige begeleiding aanwezig.

Rob Beckers (links) en Dennis van Middelkoop bespreken samen de culinaire 
middag voor mensen met een verstandelijke beperking. 

In	 juni	 2010	 is	 ze	 open	 gegaan	 met	
haar	bedrijf	nadat	ze	samen	met	fami-
lie	en	vrienden	in	de	voorgaande	peri-
ode	 de	 boerderij	 grondig	 had	 opge-
knapt.	 Van	 de	 grond	 af	 heeft	 Phiel	
(37)	 haar	 onderneming	 opgebouwd.	
Daar	 heeft	 ze	 heel	 veel	 van	 geleerd,	
vertelt	ze.	

Al	heel	lang	was	er	op	het	terrein	van	
de	 gelijknamige	 manege	 een	 lokali-
teit	 waar	 party’s	 en	 bijeenkomsten	
konden	worden	gehouden.	Het	is	een	
oude	boerderij.	Waar	eens	de	koeien	
stonden	is	na	de	renovatie	een	mooie	
ruimte	ontstaan	met	een	dakconstruc-
tie	van	rustieke	houten	balken.	Com-
pleet	met	een	gezellige	open	haard	en	
verlicht	 door	 sfeervolle	 kroonluch-
ters.	 Onderneemster	 Phiel	 Plijnaar	
komt	 zelf	 uit	 de	 paardenwereld.	 In	
Groenekan	 heeft	 ze	 een	 paardenbe-
drijf	annex	pensionstal.	Zelf	is	ze	een	
ervaren	 amazone	 en	 heeft	 aan	 vele	
wedstrijden	 deelgenomen	 in	 binnen-	
en	buitenland.	Phiel	vond	het	leuk	om	
een	eigen	horecabedrijf	op	 te	 zetten.	
Ook	weer	niet	zo	vreemd	als	je	weet	
dat	 haar	 ouders	 eigenaar	 zijn	 van	
Mitland,	het	hotel-	en	horecacomplex	

niet	ver	van	Groenesteijn	verwijderd.	
Ze	 heeft	 daar	 acht	 jaar	 lang	 meege-
werkt	 als	 ambulant	 medewerkster.	
Dan	krijg	je	toch	wel	wat	mee	uit	de	
horecawereld,	weet	ze.

Onderzoek
Na	de	renovatie	van	de	wat	vervallen	
boerderij	 is	 ze	 van	 start	 gegaan.	 Ze	
wist	dat	er	aan	deze	kant	van	de	stad	
Utrecht	 niet	 zo	 veel	 pannenkoeken-
restaurants	 te	 vinden	 waren.	 Samen	
met	haar	zoon	van	vijf	als	deskundige	
bezocht	 ze	 vele	 pannenkoekenzaken	
in	de	regio	om	te	zien	hoe	het	er	toe	
ging	en	om	ideeën	op	 te	doen.	Maar	
ook	 om	 er	 achter	 te	 komen	 hoe	 een	
lekkere	pannenkoek	moet	smaken	en	
er	 uit	 moet	 zien.	 Zelf	 zorgde	 ze	 er	
voor	dat	haar	gloednieuwe	keuken	op	
een	doelmatige	manier	werd	ingericht	
volgens	haar	eigen	ideeën.	Uitgangs-
punt	 is	 dat	 er	 ambachtelijk	 pannen-
koeken	zullen	worden	geserveerd	met	
verse	ingrediënten.	Er	wordt	gewerkt	
met	 zo	weinig	mogelijk	 fabriekspro-
ducten.	 Het	 moeten	 pannenkoeken	
worden	 die	 ik	 zelf	 ook	 lekker	 vind,	
was	haar	uitgangspunt.	En	natuurlijk	
altijd	gebakken	in	echte	roomboter.
Leerproces
Openhartig	 vertelt	 Phiel	 hoe	 ze	 met	
vallen	 en	 opstaan	 haar	 bedrijf	 heeft	
opgezet	 en	 hoe	 het	 daarna	 is	 gaan	
lopen.	 ‘Het	 is	 een	 echt	 leerproces	
voor	 mij	 geweest’,	 vertelt	 ze.	 ‘Ik	

voelde	me	in	het	begin	net	een	brug-
klasser!	Alles	heb	ik	zelf	gedaan.	Van	
het	inrichten	van	het	restaurant	en	de	
keuken,	het	samenstellen	van	de	kaart	
tot	 het	 regelen	 van	 de	 promotie.	 Ik	
ben	best	 trots	op	het	 resultaat	 tot	 nu	
toe.’	Het	is	nog	niet	zo	eenvoudig	om	
een	 pannenkoek	 te	 bereiden	 die	 niet	
te	dik,	niet	te	dun,	niet	te	slap,	niet	te	
stijf,	niet	 te	 licht	en	niet	 te	doorbak-
ken	is.	De	koek	mag	ook	niet	te	klein	
zijn.	Phiel:	 ‘Een	doorsnee	van	30cm	
is	het	beste	formaat.’	Ze	ontwikkelde	
zelf	de	receptuur	van	alle	pannenkoe-
ken	op	de	kaart.	Overigens	blijkt	ook	
dat	 niet	 iedere	 gast	 dezelfde	 smaak	
heeft.	Maar	zo	 langzamerhand	 is	het	
allemaal	goed	gekomen.	Vol	trots	ver-
telt	 Phiel	 dat	 ze	 tegenwoordig	 zelfs	
complimenten	 krijgt	 van	 echte	 pan-
nenkoekenliefhebbers.	Die	blijken	er	
namelijk	 te	 zijn:	 mensen	 die	 verzot	
zijn	op	dit	gerecht	en	niets	anders	wil-
len	dan	overal	zo	veel	mogelijk	pan-
nenkoeken	 verorberen.	 Ze	 mikt	 met	
haar	bedrijf	echter	toch	het	meest	op	
families	met	kinderen	maar	ook	op	de	
groeiende	groep	senioren	die	er	graag	
op	 uit	 trekken	 en	 dan	 aan	 het	 einde	
van	hun	tocht	graag	een	pannenkoek	
willen	scoren.

Arrangementen
Op	de	kaart	staan	nu	dertig	verschil-
lende	pannenkoeken.	Die	kun	je	ove-
rigens	met	allerlei	extra’s	combineren	
zodat	de	mogelijkheden	in	werkelijk-
heid	nog	veel	groter	zijn.	Op	de	zwar-
te	 borden	 staan	 altijd	 nog	 wat	 extra	

keuzes	 en	 specialiteiten	 aangegeven.	
Daarnaast	is	er	een	kleine	lunchkaart	
met	 andere	 gerechten.	 Er	 staan	 ook	
verschillende	 arrangementen	 op	 de	
kaart	en	bij	goed	weer	is	er	een	gezel-
lig	 terras	met	uitzicht	op	de	bak	van	
de	manege.	Een	kinderspeeltuin	moet	
er	ook	nog	komen.	De	jongste	gasten	
kunnen	nu	al	terecht	in	de	speelhoek	
binnen	 die	 een	 groot	 succes	 is.	 In	
samenwerking	 met	 de	 gelijknamige	
manege	 wordt	 een	 arrangement	 met	
ponyrijden	aangeboden.

Verhuur 
Aan	mogelijkheden	dus	geen	gebrek.	
Wat	te	denken	van	een	wandeling	door	
de	 prachtige	 Voorveldse	 Polder	 met	
als	afsluiting	een	pannenkoek	of	 iets	
anders	bij	Groenesteijn.	Het	is	echter	
ook	nog	altijd	mogelijk	om	de	boer-
derij	af	te	huren	voor	een	feest	dat	de	
mensen	dan	verder	zelf	kunnen	orga-
niseren.	 In	 de	 verre	 toekomst	 denkt	
Phiel	 ook	 aan	 de	 mogelijkheid	 om	
haar	etablissement	een	bistro	element	
mee	 te	 geven.	 Voorlopig	 blijft	 het	
voornamelijk	 nog	 bij	 pannenkoeken.		

Meer	 informatie	 op	 www.pannen-
koekengroenesteijn.nl.	 De	 	 pannen-
koekenboerderij	 is	 te	 vinden	 aan	 de	
Biltsestraatweg	 88	 Utrecht	 en	 open	
van	woensdag	t/m	zondag	van	12.00	
tot	20.00	uur.	Er	 is	volop	parkeerge-
legenheid	maar	ze	zijn	ook	prima	met	
het	 openbaar	 vervoer	 bereikbaar.	 En	
wie	op	de	elektrische	fiets	wil	komen:	
er	is	een	oplaadpunt	beschikbaar!

Pannenkoekenliefhebbers gezocht! 
door Martijn Nekkers

‘Pannenkoeken zoals mijn moeder en grootmoeder die ook maakten. Die wil ik onze gasten voorzetten!’ 
Dat is de inzet van Philomeen ( zeg maar Phiel) Plijnaar, eigenaresse van pannenkoekenboerderij 

Groenesteijn aan de Biltsestraatweg in Utrecht vlakbij De Bilt.

Phiel Plijnaar bij de gezellige open 
haard van haar nieuwe pannenkoe-
kenrestaurant.
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Vergeten plekjes uit onze 
omgeving op het witte doek 
gaven vorige maand aan-
leiding tot het ophalen van 
herinneringen. Dia’s, die Cor 
Bouwman indertijd maakte, 
verbeeldden niet alleen het 
leven van weleer, maar zijn ook met gevoel voor sfeer 
gemaakt. Kunstig toonde hij de wereld gespiegeld in het 
wateroppervlak. Sommige plaatjes vormden grond tot dis-
cussie omdat ze zijn verdwenen of  onherkenbaar vanuit de 
positie van de fotograaf  op de trekker.

Nog één keer dit seizoen nodigen we u uit voor een presenta-
tie. Deze keer neemt boswachter Bert van Dijk van Staatsbos-
beheer ons mee de natuur in. De ligging van Westbroek in het 
Noorderpark maakt ons dorp uniek. Wat daarbij komt kijken 
voor bewoners, vooral de boeren, en natuurorganisaties komt 
Bert toelichten. Hij zal ons inwijden in het beheer van natuur-
terreinen met planten en dieren die daarbij horen. De orga-
nisatie met opzichters, boswachters en veldmedewerkers 
waarvan wij er ongetwijfeld een aantal kennen. Er gebeurt 
meer dan u denkt om onze omgeving in stand te houden

Komende dinsdag, 5 april, Ontmoet Westbroek u graag weer 
in het Dorpshuis aan de Prinses Christinastraat van 14.30 
tot 16.30 uur. De kosten zijn 2 euro, inclusief  een kop koffie 
of  thee. Ook wanneer u niet in Westbroek woont bent u van 
harte welkom.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar 
bewonersgroepen hun eigen berichten uit de wijken en 
dorpen kunnen plaatsen. 

Groengroep Anne Franklaan zet 

zich in voor de wijk!

Op woensdag 16 maart heeft Groengroep Anne Franklaan 
in het provinciehuis van Utrecht een aanmoedigingsprijs 
(€ 500,-) "Kern met Pit 2009-2011" gekregen van de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).

Groengroep Anne Franklaan zet zich al enkele jaren in voor 
een leefbare en groene wijk. Zij hebben een groenstrook 
gered van de kap. De zeer verwilderde tuin heeft de gemeente 
afgegraven en de Groengroep opnieuw beplant. Nu houden 
zij de tuin, groenstrook en speelpleintje bij, door o.a. het 
snoeien van struiken en het opruimen van zwerfafval. Ook 
hebben zij in de loop der jaren vogelnestkastjes en vogelvoe-
dersilo's opgehangen. 

De vrijwilligers van Groengroep Anne Franklaan zijn in 
contact met Inventum over een door Inventum te geven 
afscheidsgeschenk voor de woonwijk, hopelijk komt hier iets 
moois voor de wijk uit.

Aangezien wij met plezier in onze wijk wonen voelen wij ons 
ook mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze 
omgeving.

Contact
Groengroep Anne Franklaan, E-mail: w.r.linschoten@casema.nl

Is uw wijk of dorp ook een Kern met Pit?

Kan uw buurt, wijk of dorp wel wat pit gebruiken? Bijvoorbeeld door het opknappen van die 
oude gymzaal, of wordt het nu echt tijd voor een skatebaan, vindt je het eeuwig zonde als 
de unieke geschiedenis van jouw dorp verloren gaat, of wil je de toneelvereniging nieuw 
leven inblazen? Allemaal ideeën die passen binnen de wedstrijd Kern met Pit van het KNHM 
(Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).

Wat is Kern met Pit
Kern met Pit is een ‘wedstrijd’ tussen aanhalingstekens omdat de deelnemers min of  meer 
een weddenschap met zichzelf  aangaan: halen we onze doelstelling of  niet. Groepen burgers 
die zich voornemen iets te verbeteren in hun directe omgeving kunnen zich aanmelden voor 
Kern met Pit. Een jury bekijkt of  de plannen passen binnen het concept Kern met Pit en laat 
daarmee de groepen toe tot de wedstrijd. Bereikt de groep haar doelstelling, dan mag ze zich 
Kern met Pit noemen. Aan deze naam hangt ook nog een mooi geldbedrag. 

Waarom Kern met Pit
Kern met Pit heeft als doelstelling ‘het verbeteren van de leefomgeving’. De gemeente zet zich 
ook in voor uw leefomgeving, maar moedigt het vooral ook aan als inwoners daar zelf  iets in 
kunnen betekenen. Daarom ondersteunt de gemeente dergelijke initiatieven vanuit het wijk- en 
dorpsgericht werken. 

Winnaars
Op woensdag 16 maart zijn weer een aantal bewonersgroepen beloond met de titel ‘Kern 
met Pit’. Binnen gemeente De Bilt waren er twee winnaars. De Groengroep Anne Franklaan 
uit Bilthoven won de aanmoedigingsprijs voor het project ‘Natuurlijk samenwerken’. Stichting 
Dorpsplein Groenekan had haar doelstelling behaald met het digitale dorsplein. Beide initia-
tieven zijn ondersteund door een bijdrage van de gemeente. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het Kern met Pit programma kunt u terecht op www.knhm.nl onder 
‘realiseer je idee’. Als gemeente moedigen wij uw deelname aan en horen dus graag met welk 
initiatief  u een gooi doet naar de titel ‘Kern met Pit’. U kunt uw aanmelding doorgeven aan uw 
wijkcontactambtenaar.

Speeltuin Versteeglaan vernieuwd!

Eind januari 2011 was het dan zover. De nieuwe inrichting van de speeltuin aan de Ver-
steeglaan in Groenekan werd  voltooid! De speelplek is een duikelrek, een picknicktafel en een 
aantal fietsenklemmen rijker. Met dank aan de initiatiefnemers en meedenkers mw. Femke 
Bodegraven en  mw. Brigitte Hakkert. De gemeente wenst de bewoners van de Versteeglaan 
veel plezier van de nieuwe inrichting!

Meer informatie
Wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas, T. (030) 22 89 494, E. freitasm@debilt.nl 
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De	groep	bestaat	uit	Marilou	Boddé,	
Moira	 Lanters,	 Gilles	 Hagen,	 Linda	
van	 der	 Vaart,	 Jeffrey	 van	 Putten,	
Bas	Fürst	en	Anton	Moggré;	allemaal	
VWO-5	 leerlingen	 van	 Het	 Nieuwe	
Lyceum	 te	 Bilthoven.	 Docente	 Hel-
len	Dil-van	Apeldoorn	is	begeleidster	
van	de	geselecteerden.	

EYP
Het	 Europees	 jeugdparlement,	 ook	
wel	 European	 Youth	 Parliament	
genoemd	 (EYP),	 is	 een	 pan-	 Euro-
pese	 organisatie,	 die	 jongeren	 over	
heel	 Europa	 bij	 elkaar	 brengt	 om	 in	
het	Engels	te	discussiëren	over	Euro-
pese	problemen.	

Er	 gaat	 wel	 wat	 aan	 vooraf	 eer	 een	
school	 geselecteerd	 wordt	 door	 het	
EYP	 om	 naar	 een	 internationaal	
forum	 te	 gaan.	 Elk	 jaar	 vinden	 er	 6	
à	 7	 voorrondes	 plaats	 in	 Nederland	
waar	4	à	5	scholen	aan	mee	doen	en	
waar	 er	 slechts	 2	 worden	 toegelaten	
om	naar	de	nationals	te	mogen	gaan.	
De	nationals	vonden	plaats	in	februari	
in	 Zundert	 en	 Den	 Haag	 (Ministerie	
van	buitenlandse	zaken).	Uit	de	twaal	

deelnmende	 scholen	 werd	 o.a.	 het	
HNL	geselecteerd	voor	de	internatio-
nale	sessies.

In mei
Van	 16	 tot	 en	 met	 22	 mei	 a.s.	 vindt	
het	 internationale	 forum	 in	 Istanbul	
plaats.	 Hier	 doen	 zo’n	 125	 andere	
delegates	 mee	 uit	 15	 verschillende	
Europese	 landen.	 Kort	 samengevat	
draait	 het	 erom	 om	 een	 voorstel	 te	
maken	 met	 je	 comité	 en	 dat	 te	 pre-
senteren	aan	de	rest	van	de	delegaties,	
waar	 zij	 over	 mogen	 beslissen	 of	
ze	 ermee	 akkoord	 mee	 gaan	 of	 niet.	
Maar	naast	alleen	het	debatteren	vin-
den	nog	veel	meer	belangrijke	dingen	
plaats.	

Anton	 Moggré:	 ‘Te	 denken	 valt	 aan	
teambuilding	 en	 natuurlijk	 ook	 ple-
zier.	 Samenwerken	 is	 een	 belangrijk	
begrip	 binnen	 het	 EYP	 en	 zonder	
samen	 te	 werken	 zal	 men	 ook	 niet	
veel	 bereiken.	 Iets	 wat	 ook	 in	 het	
‘echte’	leven	zo	zal	zijn.	Daarnaast	is	
ook	 het	 contact	 met	 andere	 mensen	
uit	andere	landen	belangrijk,	om	ze	zo	
beter	te	begrijpen’.	

Uniek
Linda	van	der	Vaart:	‘Wat	wij	bereikt	
hebben	als	team	komt	niet	veel	voor.	
Slechts	 5	 andere	 scholen	 uit	 heel	
Nederland	zijn	geselecteerd	om	naar	
een	 internationale	 sessie	 te	 mogen	
gaan.	We	komen	 in	contact	met	heel	
veel	 onbekende	 mensen	 uit	 heel	
Europa,	wat	natuurlijk	ook	heel	 leuk	
is	en	dit	is	natuurlijk	ook	een	enorme	
stimulans	 voor	 onze	 algemene	 ont-
wikkeling	 en	 onze	 kennis	 van	 de	
Engelse	taal’.	

De	 groep	 vindt,	 dat	 dit	 een	 behoor-
lijke	 nieuwswaarde	 heeft,	 dat	 een	
school	 in	 deze	 regio	 geselecteerd	 is	
om	naar	Istanbul	te	gaan.	Moira	Lan-
ters:	‘Dit	gebeurt	niet	veel	en	hier	zijn	
wij	natuurlijk	ook	een	beetje	trots	op	
dat	 wij	 dit	 bereikt	 hebben	 als	 team.	
Daarnaast	 zijn	 we	 ook	 een	 hechte	
vriendengroep	geworden.	Wij	hebben	
dit	als	team	bereikt	en	samenwerking	
is	ontzettend	belangrijk	hiervoor.	De	
groep	wil	verder	ook	graag	duidelijk	
maken	 wat	 het	 EYP	 inhoudt	 en	 wat	
dit	 voor	 een	 geweldige	 organisatie	
is	voor	de	 jeugd.	Gilles	Hagen:	 ‘Wij	

hebben	dit	jaar	ook	de	finale	gehaald	
met	 het	 NK	 debat	 en	 wij	 zijn	 4e	
(van	 de	 18)	 geworden	 tijdens	 het	
‘Lagerhuis	 provinciale	 ronde.	 Ook	
met	de	vooruitblik	op	de	toekomst	dat	
Europese	landen	steeds	meer	moeten	
samenwerken,	 is	dit	 een	goede	basis	
voor	de	jeugd	die	dit	later	zullen	moe-
ten	gaan	uitvoeren.

School
Ook	Het	Nieuwe	Lyceum	draagt	haar	
steentje	bij	aan	het	welslagen	van	het	
project.	De	directie	was	aanvankelijk	

minder	 gevleid	 met	 de	 gedachte	 dat	
er	 een	 groep	 van	 zo’n	 omvang	mid-
den	 in	 een	 periode	 van	 toetsen	 naar	
Istanbul	zou	afreizen	maar	verleende	
toch	haar	medewerken	na	een	aantal	
goede	gesprekken	erover.	
Als	laatste	mag	volgens	de	groep	niet	
onvermeld	 blijven,	 dat	 men	 hard	 op	
zoek	is	naar	sponsors	voor	deze	reis:	
‘Want	er	hangt	zeker	een	prijskaartje	
aan.	Wij	hopen	op	deze	manier	spon-
sors	te	kunnen	bereiken’.	Belangstel-
lenden	kunnen	contact	opnemen	met	
anton942@live.nl	

Het Nieuwe Lyceum 
naar Internationaal Forum

door Henk van de Bunt

Een delegatie van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven is door het Europees Jeugdparlement geselecteerd 
om mee te doen aan een internationaal forum in Istanbul. Er zijn slechts vijf Nederlandse scholen die naar 

een sessie van het Europese Jeugdparlement mogen. Naast Istanbul zijn er ook sessies in bijvoorbeeld 
Zagreb en Athene. Het Nieuwe Lyceum is de (enige) Nederlandse afgevaardigde naar Istanbul. 

V.l.n.r. Jeffrey van Putten, Kiki Jansen, Bas Fürst, Laurien Reinalda, Linda 
van der Vaart, Moira Lanters, Anton Moggré en Gilles Hagen.

'Motivatie	is	uiteindelijk	dé	factor	die	
ervoor	 zorgt	 dat	 je	 afvalt	 of	 beter	 in	
conditie	raakt',	weet	Margreet	Vrieze,	
die	 er	 zichtbaar	 geen	 moeite	 mee	
heeft	om	de	‘curves’	in	tact	te	houden.	
'Het	moet	wel	uit	jezelf	komen.'	

Veel	vrouwen	hebben	de	ambitie	wel,	
maar	wellicht	niet	de	tijd	om	aan	het	
lichaam	te	werken,	zoals	de	46-jarige	
Biltse	 dat	 door	 haar	 professie	 zeker	
wel	heeft.	'Maar	met	twee	à	drie	keer	
per	week	een	half	uurtje	naar	Curves	
is	het	 al	mogelijk	 aan	 je	gezondheid	
te	 werken	 en	 -	 indien	 nodig	 -	 	 af	 te	
vallen',	 weet	 de	 instructrice.	 '	 Deze	
fitnessvorm	is	daar	speciaal	voor	ont-
worpen.'

Geen mannenhaters
Curves	 is	 er	 echt	 alleen	 voor	 vrou-
wen.	Niet	omdat	de	dames	een	hekel	
hebben	aan	het	andere	geslacht.	Inte-
gendeel	 zelfs,	 deze	 mannelijke	 jour-
nalist	 werd	 zelfs	 met	 open	 armen	
ontvangen.	'Wel	omdat	veel	vrouwen	
het	 prettig	 vinden	 om	 zonder	 man-
nen	 in	 de	 buurt	 aan	 hun	 lijf	 te	 wer-
ken.	 Sommigen	 voelen	 zich	 gauw	
onzeker	 of	 bekeken',	 weet	 Vrieze.	
Er	 zijn	 eveneens	 geen	 spiegels	 in	
de	 fitnessruimte.	 'Bij	 Curves	 voelen	
vrouwen	zich	daardoor	minder	gauw	
opgelaten',	vertelt	ze.	'Onze	apparaten	
zijn	bovendien	speciaal	gemaakt	voor	
vrouwen.'

De	 fitnessapparaten	 zijn	 hydrau-
lisch.	Vrieze:	 'Dat	betekent	dat	ze	op	
luchtdruk	 werken.'	 Van	 gesleep	 met	
gewichten	 en	 ingewikkelde	 instel-
lingen	 is	 geen	 sprake.	 'Het	 is	 zitten	
en	doen.	Wel	kun	je	zelf	bepalen	hoe-
veel	 weerstand	 je	 hebt.	 Hoe	 harder	
of	sneller	je	werkt,	hoe	zwaarder	het	
wordt.'	 Deze	 trainingsmethode	 voor	
vrouwen	 is	er	voor	alle	 leeftijden	en	
alle	niveaus.	'Het	instapniveau	is	laag.	
Voor	 iedereen	 is	 er	 een	 programma	
op	 maat.	 De	 Curves-medewerkers,	
waarvan	 er	 vijf	 zijn,	 begeleiden	 je	
daarbij.	 En	 mensen	 die	 graag	 ook	
hun	 voedingspatroon	 willen	 aanpas-
sen,	kan	ik	doorsturen	naar	voedings-

consulente	 Els	 van	 der	 Lans	 van	 La	
Couronne.	Daar	werk	ik	mee	samen.'

Flexibel
Op	 het	 moment	 dat	 de	 eigenares-
se	 enthousiast	 verder	 vertelt	 over	
het	 concept,	 loopt	 er	 een	 Zwitserse	
mevrouw	binnen	die	meteen	 aan	het	
werk	wordt	gezet.	 'Bij	Curves	kun	je	
op	elk	moment	dat	wij	open	zijn	bin-
nenstappen.	Je	kunt	zo	meedraaien	in	
het	 programma	 wanneer	 je	 dat	 wilt.	
Deze	mevrouw	heeft	een	abonnement	
in	 het	 buitenland.	 Hier	 wonen	 haar	
kinderen	 en	 kleinkinderen.	 Een	 lid-
maatschap	van	Curves	betekent	dat	je	
in	 elke	 Curves-school	 in	 binnen-	 en	
buitenland	 terecht	 kunt.	 Zo	 flexibel	
is	het	hier.'

Openingstijden Curves
•		Maandag-	tot	en	met	vrijdagochtend	

van	9.00	tot	12.00	uur
•		Maandag-	tot	en	met	woensdagmid-

dag	van	16.00	tot	19.30	uur
•		Donderdag-	 en	 vrijdagmiddag	 van	

16.00	tot	19.00	uur.
•		Zaterdag	van	10.00	tot	12.00	uur

Curves	 is	 tot	1	april	 te	vinden	op	de	
Burgemeester	de	Withstraat.	Vanaf	1	
april	wordt	er	verhuisd	naar	de	Hes-
senweg,	tel.	030-2746772.	Studenten	
en	 dochters	 van	 sportende	 moeders	
komen	 in	 aanmerking	 voor	 een	 kor-
ting	op	het	abonnement.

Curves: Fit zonder mannelijke pottenkijkers
door Ido Dijkstra

Werken aan gezondheid en de vrouwelijke lijnen in uw figuur, wanneer u dat wilt, in een gezellig omgeving 
met apparaten die zich naar het niveau van de gebruiker aanpassen. Dat is in een notendop waar 

'Curves' voor staat, vertelt Margreet Vrieze, de eigenaresse van het fitnessconcept voor dames in de De Bilt. 
'Het is een laagdrempelige fitnessprogramma ontworpen voor vrouwen van alle leeftijden.' 

U leest het goed: geen mannelijke pottenkijkers.

Fitnessen voor de Voedselbank
Curves	 doet	 mee	 aan	 de	 jaarlijkse	
wereldwijde	actie	ter	ondersteuning	
van	 de	 Voedselbank,	 'We	 zame-
len	 als	 Curves-vestigingen	 houd-
baar	eten	in.	Dat	wordt	vervolgens	
door	de	Voedselbank	opgehaald	en	
verdeeld	 onder	 mensen	 die	 er	 het	
meeste	 behoefte	 aan	 hebben',	 legt	
Vrieze	uit.	Deelname	aan	het	nobe-
le	 project	 is	 inmiddels	 een	 traditie	
aan	 het	 worden.	 De	 sportinstruc-
trice	nodigt	potentiële	nieuwe	leden	
uit	 een	 keer	 komen	 fitnessen	 bij	
Curves.	'In	plaats	van	de	eenmalige	
begeleidingskosten,	 kunnen	 men-
sen	lid	worden	in	ruil	voor	een	tas	
met	houdbaar	voedsel.'

Laagdrempelig werken aan gezondheid en vrouwelijke vormen zonder 
mannelijke pottenkijkers bij Curves.

Expositie

Zaterdag	2	en	zondag	3	april	van	11.00	tot	18.00	uur	is	er	weer	een	exposi-
tie	in	Atelier	Mi	op	de	Beethovenlaan	13	in	Bilthoven	bij	Mirande	Water-
laat	 (www.mirandewaterlaat).	 Haar	 inspiratiebron	 dit	 keer	 is	 de	 vrouw.	
Tevens	 heeft	 zij	 	 twee	 gastexposanten	 uitgenodigd.	Antoinette	 Wolthuis	
(www.beeldinbrons)		met	beelden	van	vrouwen	in	brons	en	Agnes	Kuipers	
(www.agneskeramiek.nl	)	met	keramische	beelden	van	vrouwen.	Publiek	is	
van	harte	welkom.
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In de verschillende lokalen werd een deel van het 
werk van Moessorgsky uitgevoerd door verschil-
lende kunstdisciplines. Zo kwam ik terecht bij de 
Tuilerieën. Een uitvoering met spelende kinderen 
in de bekende Parijse tuinen, begeleid door de 
muziek van Moessorgsky. Ik vond het aandoenlijk 
om die kinderen de spelletjes, die we vroeger ook 
op straat speelden, in een dans te zien uitbeelden. 
Mooi was de bijdrage van het Saxofoonensemble. 
Harmonische, viertonige klanken, met aan de wan-
den van de kamer de schilderijen met draaiende 
wielen van een Poolse ossenwagen. Het ballet van 
de kuikens in de dop was hartverwarmend. En dan, 
zo maar in een van de gangen, een intermezzo van 
2 zangeressen; sprookjesachtig mooi. Dat allemaal 
in een mêlee van mensen die een glimp van al dat 
moois probeerden op te vangen. Het is een greep 
van wat er allemaal te zien en te horen was.  Aan 
het einde een indrukwekkende afsluiting met 
ballet en orkest. 

Ik heb een bijzondere middag gehad, in een chaos 
die prettig was. In de Griekse mythologie ontston-
den de goden uit chaos. Zo kwam er weer orde. 
Deze middag was een afspiegeling van het Griek-
se verhaal, waarin de muzen duidelijk aanwezig 
waren. Een middag als deze bewees bovendien dat 
een zaal in het nieuw te bouwen Cultureel Educa-
tief Centrum een must is. 

Frans Poot

Schilderijententoonstelling 
van Moessorgsky

Toen ik zaterdagmiddag 26 maart de muziekschool probeerde binnen te gaan, kwam ik al snel in 
een lange rij te staan. Veel mensen met mij waren op het idee gekomen het samenwerkingsproject 

van de Biltse Muziekschool en de Werkschuit te bezoeken. De organisatie had kennelijk niet op 
zoveel bezoekers gerekend. Overal rijen wachtenden. 
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Boon Installatiebedrijf BV 

Dr. Letteplein 12a Tel. 030 220 0457
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Herenmaten 38 t/m 50 en damesmaten 33 t/m 44.

Finnamic maakt het bewegen
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rende dynamiek van de hiel naar de

tenen. Vanzelfsprekend kunt u het

superzachte FinnComfort voetbed

ook omwisselen voor uw eigen, op

maat gemaakte, voetbed.

De Finnamic rolzool, voor een

goede, rechte houding

Lopen op Finnamic gaat

makkelijker door de unieke

rolzool. Deze rolzool voor-

komt en verhelpt voorvoet-

klachten.

Finnamic

Pedicurebehandeling nodig? 

Graag ontmoet ik, Lydia van Vliet, u in de praktijkruimte van de

George In der Maur Beterlopenwinkel, tel 0346 - 25 94 59

George In der Maur Beterlopenwinkel

25% KORTING
op raamdecoratie*

*Aanbieding geldig t/m 16 april 2011, geldig op diverse merken raamdecoratie. Niet geldig 

op gordijnstoffen en shutters. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk
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Er	werd	uitgebreid	verteld	over	deze	
en	andere	kunstenaars,	over	hun	ver-
schillende	stijlen	en	de	materialen	die	
ze	 gebruikten.	 Om	 inspiratie	 op	 te	
doen	en	kunst	van	dichtbij	te	kunnen	
aanschouwen,	werd	tijdens	dit	kunst-
project	nauw	samengewerkt	met	J&B	
Art	Gallery	uit	Hollandsche	Rading.	
Alle	kinderen	van	de	Bosbergschool	
namen	 er	 een	 kijkje	 en	 gingen	 er	
ook	 ter	 plekke	 aan	 de	 slag,	 om	 te	
schilderen	 of	 om	 een	mooie	 collage	
te	 maken,	 samen	 met	 de	 eigenaars	
Jan	en	Betty	Timmer.	Ook	op	school	
werd	 er	 verder	 gewerkt	 aan	 diverse	
kunstvormen.	

Het	resultaat	werd	op	een	donderdag	
onder	grote	belangstelling	tentoonge-
steld	in	de	aula	van	de	school.	

Alle	 kunstwerken	 konden	 door	 de	
ouders	 worden	 aangeschaft;	 met	 de	
opbrengst	 wil	 de	 school	 graag	 een	

nieuw	speeltoestel	voor	op	het	plein	
kopen.	 De	 grote	 werken	 die	 ieder	
groep	 gezamenlijk	 heeft	 gemaakt,	
gingen	 aan	 het	 eind	 van	 de	 avond	
onder	 de	 hamer.	 Het	 nieuwe	 speel-
toestel	komt	in	zicht.

(Hilda Ritman)

Bosbergschool veilt eigen  
Kunst ‘Klassiekers’

‘Ken je klassiekers’. Karel Appel, Pablo Picasso, Piet Mondriaan. Het zijn namen die inmiddels niet meer 
onbekend zijn voor de leerlingen van de Bosbergschool in Hollandsche Rading. En ook hun werken niet. 

 De afgelopen weken stonden namelijk in het teken van deze klassiekers. 

Kinderen van groep 1 en 2 creëerden in de J&B Art Gallery hun eigen collage, 
die ter plekke werd ingelijst en zo een waar Kunstwerk werd.

Kunst met een grote ‘K’ werd vorige week donderdag geveild op de Bosberg-
school, de belangstelling was groot en er werd dus ook flink geboden.

De	leerlingen	van	groep	8	kregen	de	
opdracht	om	iets	te	bedenken	om	geld	
in	te	zamelen	voor	het	goede	doel.	Ze	
kregen	 letterlijk	de	 smaak	 te	pakken	
en	besloten	pannenkoeken	en	wafels	
te	bakken	en	te	verkopen.	Het	proces	
werd	 eerst	 beschreven;	 wat	 moeten	
we	allemaal	doen	om	dit	gerealiseerd	
te	krijgen?	Daarna	gingen	de	leerlin-
gen	 aan	 de	 slag:	 Zelfs	 de	 gemeente	
werd	 gebeld	 voor	 een	 verkoopver-
gunning	 en	 de	 klas	 nam	 contact	 op	
met	de	beheerder	van	de	Kwinkelier	
om	 te	 vragen	 of	 ze	 de	 zelfgebak-
ken	pannenkoeken	en	wafels	mochten	
verkopen	 aan	 een	 kraam.	 Zowel	 de	
gemeente	 als	 de	 beheerder	 van	 de	
Kwinkelier	 ondersteunden	 het	 initia-
tief	en	verleenden	hun	medewerking.	
De	 leerlingen	werkten	 zelf	 het	 start-
kapitaal	bij	elkaar	om	ingrediënten	te	
kunnen	kopen.	Ook	kozen	de	leerlin-
gen	democratisch	het	goede	doel.	Het	

geld	dat	ze	op	22	maart	jl.	verdienden	
gaat	 naar	 het	Dierenasiel	 in	Utrecht.	
Meester	 Ted	 (Berkhout)	 is	 uiteraard	

zeer	 tevreden	 over	 dit	 ondernemers-
talent	van	zijn	groep	8!

(Mirte van den Berg)

Ondernemerstalenten staan op de 
Kwinkelier

Voor het vak ‘Natuniek’ leren de kinderen op de van Everdingenschool niet alleen door te luisteren maar 
vooral door zelf iets te doen. Natuniek is een samenvoeging van Natuurkunde- & Techniekmethode en leert 

de kinderen processen te beschrijven hoe iets gemaakt kan worden en hoe het organiseren van die processen 
gaat. Hoe kan het beter geoefend worden dan het te doen?

Heeft u de leerlingen van de Everdingenschool gemist maar wilt u ze wel 
ondersteunen bij hun actie? U krijgt een herkansing: Op zaterdag 16 april 
staan ze weer met een kraam op de Kwinkelier. Deze keer wordt er geld inge-
zameld voor KiKa, de stichting die zich hard maakt voor kinderen met kanker.

Karin	Visser	stond	de	peuters	al	op	te	
wachten	 met	 Pien,	 het	 leplammetje.	
Daar	 werd	 ook	 allereerst	 even	 een	
kijkje	 genomen:	 bij	 de	 schapen	 met	
lammetjes.	 Er	 stonden	 ook	 kalfjes	
in	het	hok	en	Lieke	durfde	best	zo’n	
kalfje	te	aaien.	

Tractor
De	tractor	blijft	altijd	een	trekpleister	
en	niet	alleen	bij	de	jongens.	De	meis-
jes	vonden	dit	ook	wel	stoer.	
De	stal	waar	de	koeien	staan	was	wel	
heel	 groot	 en	 de	 koeien	 trouwens	
ook!	 De	 kinderen	 waren	 druk	 bezig	
om	 boer	 Jan	 te	 helpen	 met	 zoveel	
koeien	eten	te	geven.	Het	hooi	vloog	

door	 de	 stal	 en	 de	 brokken	 werden	
uit	de	kruiwagen	in	de	bakjes	gelegd.	
In	de	tuin	was	er	 limonade	en	koffie	

voor	 de	 papa’s	 en	 mama’s	 die	 mee	
waren.

(Ineke de Groot)

Stampertjes naar boerderij
Peuterspeelzaal de Stampertjes uit Westbroek is woensdag 23 maart op bezoek geweest bij de familie Visser. 

Het thema waar mee gewerkt wordt is ‘dieren van de boerderij’. Het kwam dus goed uit dat men een 
ochtendje mocht komen kijken, wat er allemaal op de boerderij zo gebeurt. 

Naast Pien ‘versierde’ ook de zon het 
peuterplezier.

Julianaschool speelde finale 
schoolschaakkampioenschap 

	
Op	12	en	19	maart	werd	het	regionale	kampioenschap	schaken	voor	basis-
scholen	gehouden	in	Amersfoort.	Het	team	van	de	Julianaschool	uit	Biltho-
ven	deed	mee,	omdat	het	in	2010	kampioen	van	de	gemeente	De	Bilt	was	
geworden.	Nadat	het	team	in	de	voorronde	bij	de	laatste	18	was	geëindigd,	
speelde	de	Julianaschool	ook	in	de	finale.	Na	zeven	spannende	ronden	met	
een	felle	strijd	van	de	witte	tegen	de	zwarte	stukken,	en	een	tikkende	klok	
op	 de	 achtergrond,	 bleken	 Jasper,	 Robert,	 Stijn,	 Pepijn,	 Tjeerd	 en	 Nick	
tiende	te	zijn	geworden.	Helaas	te	weinig	voor	een	plaats	bij	het	NK,	maar	
wel	een	uistekende	presentatie	op	de	64	velden!

Vrijdag 18 maart hebben 9 leerlingen van de Werkplaats in het kader 
van NL Doet de Speel-o-theek De Bilt geholpen met het rondbrengen 
van flyers. Doel van deze actie was om de speel-o-theek, die gevestigd 
is aan de Jachtlaan 19 in Bilthoven, meer naamsbekendheid te geven.  
De speel-o-theek heeft speelgoed te leen voor kinderen van 0-8 jaar en 
is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Meer info: www.debilt.org/speelotheek of e-mail: speelotheek@debilt.org.

(Martien Zigterman)

Speel-o-theek tijdens NL Doet

Tweedehands kinderkleding
Zaterdag	2	april	a.s.	wordt	er	weer	een	2e	hands	kinderkleding-	en	speel-
goedmarkt	gehouden	in	De	Bilt.	Het	erf	van	Zorgboerderij	Nieuw	Bureveld	
staat	weer	gezellig	vol	met	kramen	waar	men	een	groot	aanbod	vindt	van	
kinderkleding	en	 -speelgoed.	De	markt	wordt	gehouden	van	9.00	uur	 tot	
11.30	uur	op	de	Universiteitsweg	1	in	De	Bilt	(tegenover	tuincentrum	Euro-
patuin).	Zie	ook:	www.dehooierij.nl



Vergunningen 16-3-2011
Verleende ontheffing en bouwvergunning
•   Bilthoven, Acacialaan 19, veranderen bijgebouw (03-03-2011)
Omgevingsvergunning (wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 34, kappen 2 coniferenhagen en 

renoveren grafvak (03-03-2011)
•  Bilthoven, Beethovenlaan 25, kappen 6 dennen en 1 esdoorn 

(07-03-2011)
•  Bilthoven, Beethovenlaan 26, verbouwing en verwijderen schuur 

(07-03-2011)
•  Bilthoven, Jan van Eycklaan 6, wijziging brandscheiding (04-

03-2011)
•  Bilthoven, Noord Houdringelaan 32, slopen aantal binnenmuren 

(03-03-2011)
•  Bilthoven, Oranje Nassaulaan 52, kappen 1 vliegden en 1 berk 

(01-03-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 388, kappen 2 fijnsparren (01-

03-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 388, wijzigen rietkap naar 

pannendak, uitbreiden woning, oprichten garage, vernieuwen 
dakkapellen, verwijderen asbest en wijzigen gevel (01-03-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 89, kappen 1 grove den (04-03-2011)
•  Bilthoven, Wagnerlaan 15, uitbreiden berging en oprichten ber-

ging (04-03-2011)
•  De Bilt, De Mamuchetweg 17, plaatsen erker (03-03-2011)
•  De Bilt, Groenekanseweg 130, kappen 1 berk (07-03-2011)
•  De Bilt, Wilhelminalaan 10, verwijderen asbesthoudende materi-

alen (23-02-2011)
•  De Bilt, Wilhelminalaan 22, oprichten berging/schuur (07-03-

2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 42, oprichten kosterwoning met berging 

(07-03-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 50, kappen 1 Amerikaanse berk (08-

03-2011)
•  Maartensdijk, Havikskruid 10, kappen 1 berk (05-03-2011)
•  Maartensdijk, Merellaan 41, kappen 1 berk (04-03-2011)
•  Maartensdijk, Prinsenlaan 33, intern veranderen woning en wijzi-

gen achtergevel (03-03-2011)
•  Westbroek, Prinses Christinastraat 2, uitbreiden Dorpshuis en 

plaatsen straatmeubilair (01-03-2011)
Ontwerpbesluiten uitgebreide procedure
•  Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 6, plaatsen van een kozijn en deur 

rijksmonument
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Jan Steenlaan 41, kappen 1 naaldboom (08-03-2011)
•  Bilthoven, Kometenlaan 23, wijzigen van gevels (04-03-2011)
•  Bilthoven, Nimrodlaan 36, uitbreiden woning (04-03-2011)
•  Bilthoven, Obrechtlaan 52, kappen 4 grove dennen, 3 beuken, 1 

spar en 1 conifeer (04-03-2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 89, kappen 1 grove den (07-03-2011)
•  Bilthoven, Uilenpad 5, oprichten carport (04-03-2011)
•  Bilthoven, Weidmanlaan 9, kappen 3 coniferen en plaatsen erfaf-

scheiding (08-03-2011)
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 37, kappen 1 Amerikaanse eik, 1 

kastanje en 1 acacia (07-03-2011)
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 59, kappen 1 wilg (05-03-2011)
•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 25, kappen 2 coniferen en 6 taxus-

sen (07-03-2011)
•  Maartensdijk, Prins Bernhardlaan 23, oprichten dakopbouw (07-

03-2011)
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 35a, restaureren onderdorpels en stal-

deuren (04-03-2011)
 

Vergunningen De Bilt 23-3-2011
Aanvraag reguliere bouwvergunning tweede fase
•  Bilthoven, Nicolaïlaan naast 15, oprichten woning (09-03-2011)
Verleende binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 72, oprichten machineber-

ging en hooi en stro opslag (11-03-2011)
Omgevingsvergunning
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 9, kappen 3 beuken, 1 berk, 

3 populieren, 1 esdoorn, 7 Noorse esdoorns, 5 inlandse eiken, 
1 Amerikaanse eik, 4 vogelkers, 5 acacia’s, 1 veldesdoorn en 1 
hemelboom (14-03-2011)

•  Bilthoven, Berlagelaan 65, kappen 1 ceder (09-03-2011)
•  Bilthoven, Bildzigt 24, verwijderen asbest (10-03-2011)
•  Bilthoven, Bosuillaan 305, slopen bestaande serre en vergroten 

woning dmv uitbouw (14-03-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 57, verbouwing bestaande Rabobank (09-

03-2011)
•  Bilthoven, Koudelaan 27, kappen 2 dennen (10-03-2011)
•  Bilthoven, Laurillardlaan 14, kappen 1 larix en 1 taxus (09-03-

2011)
•  Bilthoven, Parklaan 73, kappen 1 conifeer (09-03-2011)
•  Bilthoven, Prins Hendriklaan 74, wijzigen gevel garage (08-03-

2011)
•  Bilthoven, Rubenslaan 1c, uitbreiden woning en sloop cv ruimte 

(01-03-2011)
•  Bilthoven, Van der Helstlaan 3, uitbreiden woning (10-03-2011)
•  Bilthoven, Van Ostadelaan 6, kappen 1 spar (09-03-2011)
•  De Bilt, Burgemeester De Withstraat 23-27, plaatsen kozijn, ver-

wijderen asbest en plaatsen reclame (10-03-2011)
•  De Bilt, Burgemeester de Withstraat 23-27, melding brandveilig 

gebruik t.b.v. verbouwing (10-03-2011)
•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 5, uitbreiden woning (14-03-

2011)
•  Maartensdijk, Boomklever 20, kappen 2 coniferen (11-03-2011)
•  Maartensdijk, Mercuriushof 14, kappen 1 eik (08-03-2011)
•  Maartensdijk, Tolakkerweg 215, slopen en vervangen gevelpuien 

i.v.m. renovatie (11-03-2011)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:
•  Bilthoven, Julianalaan 252, oprichten berging
•  Bilthoven, Sweelincklaan 78, oprichten woning en kappen diverse 

bomen.
•  Maartensdijk, Dorpsweg 147, uitbreiden vergaderruimte
•  Bilthoven, ten westen van Maartensdijkseweg 3, plaatsen loop-

brug en uitvoeren werkzaamheden.
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  De Bilt, Dr. Letteplein 17, oprichten dakkapel (16-03-2011)
•  De Bilt, Utrechtseweg 370, kappen 2 berken, 2 acacia’s, 1 

esdoorn, 1 Servische spar en 1 Amerikaanse eik (16-03-2011)
•  Maartensdijk, Boomklever 20, kappen 2 coniferen en 1 esdoorn 

(11-03-2011)
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid
•  Bilthoven, Haagbeuklaan 10, wijzigen gebruik bijgebouw (11-

03-2011)
•  De Bilt, Burgemeester de Withstraat 23-25-27, tijdelijk gebruik 

woonruimte als tandartspraktijk (16-03-2011)
[BRON: www.debilt.nl]

Tafeltennisvereniging 
MTTV en badmintonver-
eniging BC Reflex bie-
den iets nieuws in Maar-
tensdijk. Door samen in 
één zaal te gaan spor-
ten kunnen leden beide 
sporten beoefenen. Ga je 
tafeltennissen mag je dus 
ook badmintonnen en 
natuurlijk ook andersom. 
Hierdoor kun je dus voor 
de prijs van één sport 
zowel tafeltennissen als 
badmintonnen. 

Tafeltennisvereniging 
MTTV is met haar meer 
dan 60 jarig bestaan één 
van de oudste verenigin-

gen van Maartensdijk. 
Badmintonvereniging 
Reflex bestaat inmid-
dels ook al weer 39 jaar. 
De leeftijd van de spe-
lers varieert van 16 tot 
65+. Beide verenigingen 
bestaan dan ook uit een 
enthousiaste groep leden. 
Door samen in de ‘grote 
hal’ te spelen is de gezel-
ligheid alleen maar toe-
genomen. 

Beide verenigingen 
nodigen dan ook ieder-
een uit om eens te komen 
proberen hoe leuk de 
sporten zijn. Hiervoor 
hebben de verenigingen 

de rackets en batjes klaar 
liggen. Op een maan-
dagavond vanaf  19.30 
uur is iedereen vanaf 16 
jaar welkom in de sport-
hal van De Vierstee, om 
deze leuke mogelijkheid 
eens uit te proberen. Bij 
zowel tafeltennis als bij 
badminton staan enthou-
siaste leden klaar om je 
op te vangen en de spor-
ten toe te lichten. Kijk 
ook op www.badminton-
maartensdijk.nl en www.
mttv-maartensdijk.nl of 
bel met Willem van Ek 
0346 212757 of Frans de 
Wit 0346 214040.

(Frans de Wit)

Twee sporten voor de prijs van één
Dos D1 kampioen

De afgelopen week speelde de D1 van het 
Westbroekse DOS de laatste twee wedstrijden 
van het seizoen, beiden thuis in De Vierstee. 

Zaterdag werd gewonnen van nummer twee, 
Antilopen met 11-6. De uitwedstrijd ging net 
verloren en ook nu was het een spannende wed-
strijd maar dit keer was DOS de sterkste. 
De enige andere wedstrijd die dit seizoen verlo-
ren ging was tegen Spirit en dit was de tegenstan-
der in de laatste wedstrijd woensdagavond. 
DOS was nu duidelijk sterker en won met 7-3 
en werd door deze overwinningen ook kampioen 
van de 1e klasse.

Trainer/coach Rik Nap, Damiaan Hartevelt, Klaas 
Lam, Sam de Jong, Dirk-Jan Timmer, Bram Nap 
en trainer/coach Rowydy Hennipman. Voorste rij: 
Romy van Barneveld, Sanne Noordermeer, Rose-
marie van der Tol, Sara Nap en Mijke Boere.

20% bijtelling

Autobedrijf

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

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 16,1-23,8; liter/100 km: 4,2-6,2; CO

2
 gr/km: 109-144.

Start de nieuwe FOCUS. 

Start een nieuw tijdperk.

Nu in de showroom vanaf 19.745,-

De geheel nieuwe Focus. Start meer dan de auto.

De compleet nieuwe Focus. Boordevol ultramoderne techniek. Slim doordachte bedieningsfuncties. Innovatieve 

gadgets. Zuinig. Soepel. Geruisloos. Ervaar zelf zijn verslavend lekkere rijgedrag. Met het groenste energielabel 

en de gunstige bijtelling van maar 20%. Kom langs voor een proefrit. Maar let op: wie instapt, is verkocht.

De geheel nieuwe Ford Focus. Start meer dan de auto.

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.



Adel blijft coach Heren 1

Adel Fuentes (foto) zal ook in het seizoen 2011-2012 de trainer/coach van 
Heren 1 van hockeyclub SCHC in Bilthoven zijn. In het contract over het 
lopende seizoen stond de optie voor nog een jaar al opgenomen. Omdat 
zowel SCHC als Adel Fuentes tevreden is over de samenwerking, wordt 
deze voortgezet. Heren 1 van Stichtsche bezet op dit moment (20 maart 
2011) de 7de plaats in de hoofdklasse. [HvdB]
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Een	echte	wedstrijd	is	het	echter	nooit	
geworden.	Al	na	10	minuten	stond	het	
0-2	voor	de	bezoekers	uit	Den	Haag.	
Voordaan	kreeg	zelf	enkele	kansen	in	
de	openingsfase	maar	wist	deze	niet	te	
benutten.	Twee	vlijmscherpe	counters	
werden	 door	 Klein	 Zwitserland	 wel	
succesvol	afgerond.	Toen	ook	nog	de	
derde	kans	voor	KZ	er	in	ging	en	het	
via	een	strafcorner	voor	rust	zelfs	0-4	
werd	 was	 de	 wedstrijd	 gespeeld.	 Na	
rust	 speelde	Voordaan	nog	een	 lange	
periode	 sterk	 hockey	 en	 zocht	 wan-
hopig	naar	de	 aansluiting.	Pas	na	20	
minuten	 werd	 de	 eretreffer	 gemaakt	

door	 Tim	 Belderbos,	 de	 eerste	 com-
petitietreffer	 voor	 de	 Voordaan	 aan-
voerder.	 Even	 dacht	 het	 publiek	 dat	
het	 nog	 spannend	 kon	 worden	 maar	
Klein	 Zwitserland	 scoorde	 in	 korte	
tijd	nog	drie	maal	zodat	er	uiteindelijk	
na	 70	 minuten	 1-7	 op	 het	 scorebord	
stond.	Een	uitslag	die	je	niet	verwacht	
in	een	wedstrijd	tussen	nummer	2	en	
3.	Voordaan	 staat	 nog	 steeds	 2e	 met	
1	punt	voorsprong	op	Klein	Zwitser-
land	en	6	punten	achterstand	op	kop-
loper	 Hurley	 dat	 nummer	 5	 Almere	
ruim	versloeg	 (5-1).	Voordaan	coach	
Peter	Kalfsterman:	 ‘We	 hebben	 van-

daag	 een	 lesje	 in	 effectiviteit	 gehad	
van	 KZ	 en	 staan	 weer	 met	 beide	
benen	 op	 de	 grond.	 Het	 strijdplan	
wat	 we	 hadden	 konden	 we	 al	 na	 10	
minuten	weggooien.	Ik	vond	KZ	zeer	
sterk	spelen	en	in	deze	vorm	zelfs	de	
best	 hockeyende	 ploeg	 in	 de	 Over-
gangsklasse.	 Enfin,	 we	 staan	 nog	 2e	
en	 moeten	 zondag	 tegen	 koploper	
Hurley	dus	doen	nog	volop	mee.	Nu	
dinsdag	 snel	 weer	 de	 boel	 op	 de	 rit	
krijgen	met	elkaar!’
De	 dames	 van	 Voordaan	 liepen	
ook	 tegen	 puntverlies	 aan.	 Tegen	
U.S.H.C.	 werd	 het	 3-3.	 Voordaan	

speelde	 krampachtig	 en	 maakte	
teveel	 persoonlijke	 fouten	 waardoor	
de	 Utrechtse	 Studentes	 de	 koploper	
verassend	 op	 een	 gelijkspel	 konden	
houden.	Voordaan	staat	nog	riant	aan	
kop	 met	 8	 verliespunten	 voorsprong	
op	nummer	2	Alliance	uit	Heemstede	

waar	 ze	 volgende	 week	 op	 bezoek	
mogen.	 De	 stralende	 zondag	 in	 het	
Groenekanse	bos	werd	nog	afgesloten	
met	een	optreden	van	Dries	Roelvink.	
In	een	bomvol	clubhuis	ging	het	dak	
er	 bijna	 af.	 Zo	 werd	 het	 puntverlies	
van	de	beide	topteams	snel	vergeten.

Voordaan met beide benen  
weer op de grond

Zes wedstrijden op rij wonnen de heren van Voordaan na de winterstop. Het leverde ze een 2e plaats op in de 
competitie met uitstekend zicht op de play offs. Zondag stond de wedstrijd tegen nummer 3, hockeybolwerk 
Klein Zwitserland, op het programma. In een stralende lentezon met veel publiek langs de lijn was iedereen 

klaar voor een heuse topper.

Aanvoerder Tim Belderbos stuit op de verdediging van Klein Zwitserland

In	 de	 derde	 minuut	 ontstond	 er	 een	
grote	 kans	 voor	 SVM.	 Eric	 Röling	
kwam	 vrij	 voor	 de	 keeper,	 maar	 hij	
schoot	 te	 slap	 in.	 In	 de	 eerste	 helft	
combineerde	SVM	goed	mee	met	de	
koploper,	wat	resulteerde	in	een	goed	
schot	van	Ricardo	van	de	Goede,	die	
door	de	keeper	werd	overgetikt.	Even	
daarna	een	goede	combinatie	van	Roy	
Wijman	 met	 Mike	 de	 Kok,	 gevolgd	
door	een	goede	doelpoging.

In	 de	 20ste	 minuut	 werd	 er	 in	 de	
verdediging	 teveel	 ruimte	 weggege-
ven	 wat	 resulteerde	 in	 de	 1-0	 voor	
CJVV.	In	de	32ste	minuut	werd	Joey	
Engel	vervangen,	omdat	bij	hem	een	
blessure	 -	 opgelopen	 op	 de	 training	
-	 ging	 opspelen,	 door	 Jorgen	 Straal-
man.	Even	 later	 dreigde	Eric	Röling	

ook	uit	te	vallen		-	het	eeuwige	talent	
Frans	 van	 Eck	 liep	 zich	 al	 warm	 -,	
maar	 Eric	 redde	 het	 nog	 tot	 de	 rust.	
Het	voetbal	van	SVM	gaf	vertrouwen	
voor	de	tweede	helft,	maar	dat	pakte	
heel	anders	uit.	

SVM	 liet	 zich	 in	 de	 tweede	 helft	
wegzetten.	 Het	 werd	 een	 eenzijdige	
wedstrijd	 waarin	 SVM	 geen	 combi-
natie	 meer	 liet	 zien,	 wat	 leidde	 tot	
veel	balverlies	en	steeds	meer	kansen	
voor	CJVV.	Een	uitblinkende	Richard	
de	Groot	 redde	SVM	een	paar	maal.	
In	 de	 78ste	minuut	 verkeek	Michael	
Kemp	zich	volledig	op	een	lange	bal	
die	 over	 hem	 heen	 stuitterde	 en	 de	
aanvaller	 van	 CJVV	 in	 de	 gelegen-
heid	 stelde	 de	 2-0	 te	 scoren.	 Kort	
daarna	 brak	 een	 speler	 van	 CJVV	

door,	 Michael	 Kemp	 tikte	 hem	 aan	
en	 een	 strafschop	 was	 het	 terechte	
vervolg.	 De	 3	 -	 0	 was	 dus	 logisch	
evenals	 het	 naderende	 einde	 van	 de	
wedstrijd.	 Alleen	 Richard	 de	 Groot	
kon	zich	nog	in	de	schijnwerper	spe-
len	 en	 deed	 dat	 dan	 ook	 met	 verve.	
Tien	minuten	voor	tijd	viel	Frans	van	
Eck	 (toch)	 nog	 in	 voor	Tom	 Jansen,	
maar	de	wedstrijd	was	al	over.

Aanstaande	 zaterdag	 wacht	 Hees,	
thuis	op	het	F.J.H.	van	Eck	sportpark.	
Tegen	deze	degradatiekandidaat	moet	
SVM	in	staat	zijn	de	getoonde	vorm	
van	na	de	winterstop	om	kunnen	zet-
ten	 in	 een	 overwinning;	 belangrijk	
om	 zich	 blijvend	 in	 de	 veilige	 mid-
denmoot	te	vestigen.	

(Hans Voogt)

SVM verliest van koploper
SVM moest in Amersfoort op bezoek bij de koploper CJVV; dit na vorige week op de valreep verloren 
te hebben van nummer 2 Woudenberg. In de basis deze keer geen Kevin van Dronkelaar (vakantie) en 

Jorgen Straalman. Rob van Vulpen stond centraal in de defensie en Ricardo van de Goede was een linie 
doorgeschoven.

Wij,	 meiden	 van	 FC	 de	 Bilt	 MD1,	 zijn	 een	 gezellige	 groep	 meiden.	We	
zijn	11	en	12	jaar	oud	en	voetballen	is	onze	passie.	Behalve	gezellig	samen	
spelen,	kunnen	we	ook	best	leuk	voetballen,	(vinden	we	zelf,	duh..).	Afge-
lopen	jaar	zijn	we	zelfs	kampioen	geworden!	Natuurlijk	willen	we	dit	jaar	
opnieuw	kampioen	worden,	maar	hiervoor	zoeken	we	wel	naar	jou!	

Wanneer	 jij	keepen	 (erg)	 leuk	vind,	vinden	we	zeker	een	plekje	voor	 jou	
in	ons	elftal.	Want	een	vaste	keeper	hebben	we	nog	steeds	niet.	FC	de	Bilt	
zorgt	voor	een	goede	begeleiding	met	elke	2	weken	een	extra	keeperstrai-
ning.	 Dus	 aarzel	 niet	 en	 meld	 je	 vandaag	 nog	 aan	 in	 ons	 supergezellige	
meidenteam.	Dat	kan	heel	eenvoudig:	stuur	een	mailtje	naar	fcdebilt.mei-
denvoetbal@gmail.com	 of	 kom	 op	 woensdagavond	 eens	 kijken	 bij	 onze	
training.	

Word jij onze keepster?

Volgend	jaar	bestaat	deze	Biltse	ver-
eniging	 95	 jaar.	 Al	 voor	 de	 20ste	
keer	 organiseert	 de	 vereniging	 de	
vlaaienactie.	Dit	jaar	worden	de	extra	
feestelijke	vlaaien	op	vrijdag	22	april	
in	De	Bilt	bezorgd	door	bakker	Stee-
vens	uit	Stein.

De	komende	weken	kunnen	de	leden	
langskomen	 met	 hun	 groene	 bestel-

lijsten	om	uw	bestelling	op	te	nemen	
(betalen	op	22	april).	Bij	de	gymzaal	
aan	 de	 MarieCurie	 weg	 in	 De	 Bilt	
kunt	u	dan	uw	vlaai	en/of	paasbrood	
tussen	12.00	en	17.00	uur	afhalen.

Er	 is	 dit	 jaar	 keuze	 uit	 Romagnola-	
(appel),	 kersen-,	 gemengde	 vruch-
ten-,	 rijste-	 en	 de	 kruimelpudding	
vlaai.	Ook	het	fantastische	paasbrood	

behoort	weer	tot	de	keuze	evenals	de		
broodhaantjes.	 De	 vlaaien	 en	 paas-
broden	kosten	€	7,50.	De	broodhaan-
tjes	kosten	€	1,50.

U	 kunt	 ook	 telefonisch	 bestellen		
(tot	 19	 april)	 op	 werkdagen	 tussen	
17.00	 en	 20.00	 uur	 op	 nummer	 030	
2203164	 of	 mail	 naar	 fraternitas.
debilt@gmail.com.

Open  
jeugdtoernooi  
Tautenburg

Van 9 t/m 20 maart is bij TV Tauten-
burg het Open Jeugd Toernooi gehou-
den. Er waren 221 deelnemers van 
55 verschillende verenigingen uit de 
wijde omtrek. Tautenburg leverde zelf 
44 jeugdleden voor het toernooi aan. 
Opvallend waren de grote groepen 
met jongens t/m 12 jaar : 40 deel-
nemers en jongens t/m 18 jaar : 37 
deelnemers.

Vlaaienactie C.S.V. Fraternitas
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Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Ikea	 sultan	 L	 vormige	
BEDBANK	 (240X180),	
donkergrijs.	 €	 65.	 Ophalen:	
Bospark	 camping	 Bilthoven.	
Tel.	06-12195497

SKELTER	 zo	 goed	 als	 nieuw.	
€	65,-.	Tel.	0346-212950

Eikenhout	 uitschuif	 eettafel	
rond	120cm	uitschuif	naar	+40	
cm.	€	50,-.	Tel.	06-16276013

6	 cd	 set	 gesealed,	 Arthur	
Grumiaux,	 Philips	 Recordings	
’55-’78.	 Nieuw:	 €	 20,-.	 Tel.	
035-7852090	(na	18.00	uur)

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	 Café	
te	A’dam	 (4D	 film	 +	 drankje)	
Samen	€	20,-.	Tel.	06-16276013

Grt	wit	vierkant	(canvas)	Doek,	
sepia	print	van	Oosterse	dame.	
€	20,-.	Tel	06-16276013

2cd	 Knuffelduets	 (o.a.	 Lionel	
Richie)	 gesealed.	 €7,50.	 Tel.	
035-7852090	(na	18.00	uur).

Tri	 Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 Gesealed.	 €	
12,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

2	cd’s	:	Anthology	Vol.	1	Pierre	
Rapsat,	 beste	 v	 36	 chansons,	
gesealed.	 €	 12,50.	 Tel.	 035-
7852	090	(na	18.00	uur)

Cd	 placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 Musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

5	 Paalhouders,	 platte	 onder-
plaat	 dus	 geen	 punthouders,	
7x7.	 Totaalprijs	 €	 10,-.	 Tel.	
030-2614315	of	06-13511558

Boek	van	Rien	Poortvliet	 	 "Te	
Hooi	 en	Te	 Gras".	 €	 15,-.	Tel.	
030-2614315	of	06-13511558

Nieuwe	 Barbecue	 22	 x	 35	
cm.	 (elektrisch)	 voor	 binnen-	
en	 buitengebruik	 op	 statief.	 €	
12,50.	Tel.	035-5773080	

Klimtoren	met	schommel	Hoog	
3,5mtr,	 breed	 1,5mtr	 en	 lang	
3	 mtr	 demontabel	 d.m.v.	 RVS	
schroeven	 en	 bouten	 €	 50,-.	
Aanbouw-glijbaan	van	3	meter	
lang.	€	50,-.	Tel.	06-52578974

opklapbare	 tafeltennistafel		
compleet.	 €	 50,-.	 Tel.	
06-52578974

Gratis	af	te	halen,	rubber	tegels	
voor	 onder	 de	 schommel.	 Tel.	
0346-212832
2	 grenen	 nachtkastjes.	 €	 10,-	
per	stuk.	Tel.	0346-214649

Lerenjas	 met	 rits,	 maat	 large	
i.z.g.s.	 €	 20,-.	 Brunotti	 jas,	
maat	 large	 i.z.g.s.	 €	 25,-.	 Tel.	
06-29506849

Grenen	ledikant	1.60x2.00	zon-
der	 bodem.	 €	 50,-.	 Tel.	 0346-
214649

Nieuw	 boek:	 ‘Werken	 met	
brooddeeg’.	 €	 6,-.	 Nieuwe	

ovale	witte	rieten	mand	+	witte	
bekleding.	 €	 10,-.	 Tel.	 030-
2202996

Keukentafel	 met	 formica	 blad	
80x50x75	 op	 chroompoten.	 €	
10,-.	 2	 handwerkboeken	 van	
‘Ondori’	 Knuffeldieren	 /	 lap-
pen	poppen.	€	5,-	per	stuk.	Tel.	
030-2202996

Blauwe	trolley	op	wieltjes	met	
uitrekbaar	 handvat	 +	 cijferslot	
kan	 als	 handbagage.	 €	 15,-.	
Blauwe	 bijpassende	 beauty-
case,	 merk	 Oakman.	 €	 7,50.	
Tel.	030-2202996

Nieuwe	 attachékoffer	 zwart	
+	 codeslot,	 merk	 Berghoff.	 €	
15,-.	8	Nieuwe	gebreide	pakjes	
voor	 de	 Baby	 Born	 poppen.	 €	
5,-	per	stuk.	Tel.	030-2202996

GAZELLE	 E-Bike	 Energie	
Dames	fiets	model	N8	maat	46	
cm.	 Prijs	 €	 1.500,-	 	 277	 KM.	
Tel.	030-2290390

Wij	 zoeken	 m.i.v.	 16/6	 een	
NANNY	(Bilthoven)	op	ma,	di	
en	vrijdag	voor	onze	2	kinderen	
(6	 en	 8).	 Voor	 meer	 info	 bel	
06-54781387

Welke	 jongen	 wil	 wat	 verdie-
nen	 met	 KLUSJES	 in	 huis	 en	
tuin,	 geen	 vaste	 werktijden.	
Kom	naar	Tolakkerweg	250!

Zilt	&	Zoet	zoekt	zelf-
standig	werkend	kok	/	

aankomend	 Souschef.	 Kijk	 op	
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	 Kijk	 op	

www.lokalebedrijvendebilt.nl

George	In	der	Maur,	Groenekan	
zoekt	 een	 schoentechnisch	
medewerker.	Zie	pag.	10

REPARATIE	 Luxaflex,	 lamel-
len,	 rolluiken	 en	 zonnescher-
men,	 ook	 elektrisch.	 Hans	
06-26604779	Groenekan

Project-,	 &	 OFFICE-
MANAGEMENT.	 Tijdelijk	
hoge	werkdruk?	Bel	Annemieke	
Kolman	 op	 06-10887000	 of	
kijk	op	www.akprojecten.nl

Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.

Kom	 naar	 BETTY’S	
CORNER!	 Altijd	 gezellig!	
Elke	 vrijdag	 en	 zaterdag	 of	
woensdag	 bij	 kapper	 Hans	 in	
Maartensdijk.	 Bel	 voor	 een	
afspraak:	 06-33722022	 Zorg	
voor	uw	haar!

Te	 HUUR	 Hessenweg	 De	
Bilt	 ruimte	 voor	 vergadering,	
workshop,	 training,	 cursus.	
06-18733340

Fietsen/Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

De Nieuwe Bakker:

GESPECIALISEERD IN BRUIDS- 

TAARTEN, FOTO TAARTEN .

SPELT PRODUCTEN VOOR MENSEN 

MET EEN TARWE ALLERGIE.
 

Nw. Loosdrechtsedijk 117
tegenover kasteel Sypesteyn

tel. nr. 035-5823651

Diversen

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt	u	ons	gerust	bellen,	ook	’s	avonds	en	in	het	weekend.	
Voor	meer	info	over	onze	service	en	tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl
Tel:	0346-795104	/	06-24807945	KvK	51273888
FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK	
Gruttolaan	18.	Tel.	0346-212267.	Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen	 uit	 voorraad	 leverbaar	 90%		
reparaties	 in	 een	dag	klaar.	Levering	alle	merken	NIEUWE	en	
gebruikte	fietsen.
Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen	
voor	al	uw	beplanting,	tuinaanleg	en	-onderhoud,	sierbestrating,	
afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrijblijvende	
prijsopgave.	Groenekanseweg	78,	Groenekan.	Tel.	0346-212787
Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985
Voor dames en heren kunt u bij ons terecht voor:	 knip-
pen,	 verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	etc.	Voor	aantrekkelijke	prijzen	belt	u	gerust	Emy	
030-2290395	(Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	B’hoven)
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.	
Saus-	 en	 schilderwerk	 binnen	 mogelijk;	 bezemschoon	 opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62
Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296.	Elke	vrijdag	en	
zaterdag	verkoop:Nw.	Weteringseweg	34,	Groenekan.	Groente-,	
vaste-,	 tuinplanten/laan-,	 sier-,	 fruitbomen	 en	 kleinfruit.	
Coniferen,	Taxus,	Buxus	etc.	etc.	Nu	o.a.	Beukenhaag	±	80	cm.	à	
€	0,75	Buxus	±	25	cm.	à	€	0,90.	Thuja	Brabant		±	1,75	à	€	10,-.	
Taxus	60/80	à	€	8,50.	Mestkorrels	25	kg	à	€	15,-.	Zand,	grond,	
stalmest,	houtsnippers,	grind	los	gestort	of	in	zakjes.	
10e penning administraties.	 Verzorgt	 ook	 bij	 u	 thuis	 uw	
aangifte	 inkomstenbelasting.	 Vanaf	 €	 60,-.	 Tel.	 0346-822255	
www.10epenning.nl	info@10epenning.nl
Woensdag	 6	 april	 gaat	 de	 Ambachtelijke IJsboerderij in 
Westbroek weer open. Kerkdijk	141.	Tel.	0346-281288.	Open:	
woensdag	 t/m	 vrijdag	 van	 11.00-16.30	 uur,	 's	 zaterdags	 van	
13.00-17.00	uur.	Nieuw:	kokos	roomijs.

Vakantie	 en	 cursus	 in	 een	 kasteel	 in	 een	 van	 de	 mooiste	
natuurgebieden	van	NO	Frankrijk.	Natuur	bekijken	en	beleven.	
Houtbewerking,	 wandelen,	 waarnemingsoefeningen,	 schilderen	
en	 natuurbeleving	 wisselen	 elkaar	 af.	Vier	 professionals	 geven	
u	 een	 week	 lang	 een	 verfrissende	 en	 inspirerende	 kijk	 op	 de	
natuur.	Meer	 info	 op	www.onderdethuja.nl	 of	 bij	Jørn Copijn 
(0346-211256). Veel	 vakantiegeluk!	Voor	 eigen	boekingen	kijk	
op	www.verhuurchateauchemilly.nl
Slim, maar toch lage cijfers op school?	 “Help	
Onderpresteerders!”	-	cursus	voor	ouders	en	hun	(hoog)begaafde	
maar	 onderpresterende	 kind,	 o.l.v.	 coach	 gespecialiseerd	 in	
(hoog)begaafd	 leren.	 Start	 1	 april	 2011	 in	 Bilthoven.	 Vijf	 zit-
tingen	 van	 90	 minuten	 in	 een	 periode	 van	 acht	 schoolweken.	
Kinderen	leren	hoe	ze	beter	kunnen	presteren,	ouders	leren	hoe	
ze	hun	kind	daarbij	effectiever	begeleiden.	www.MPGcoaching.
nl	-	(Hoog)begaafd	leren	presteren.
Spaans voor beginners,	mensen	met		basiskennis	en	gevorder-
den.	Met	name	mensen	die	naar	Spanje	of	Latijns	Amerika	op	
vakantie	gaan	of	werken,	zullen	hun	voordeel	kunnen	doen	met	
deze	 cursussen.	De	 cursus	 bestaat	 uit	 lessen	 van	 anderhalf	 uur	
per	 week.	 Eerste	 lessen	 beginnen	 op	 woensdag	 20	 april.	 Voor	
meer	 info:	Stichting	Casa	Latina	030-8781582	/	06-22627767	/	
spaansopmaat@casalatina.nl	/	www.casalatina.nl
Cursus intuïtieve ontwikkeling.	 Je	maakt	kennis	met	energie,	
aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gronden,	 aanwe-
zig	 zijn.	 Wat	 zijn	 invloeden	 van	 anderen	 en	 hoe	 herken	 je	
deze?	Ook	het	vergroten	van	 je	vitaliteit	en	het	stromen	van	 je		
levensenergie.	Op	10	maandagen	van	19.30	-	22.00	uur.	Start	4	
april.	Vervolgcursus	start	dinsdag	5	april.	Nieuw	Licht,	centrum	
voor	 Inspiratie	&	 Intuïtie	 in	Bilthoven.	 Info:	www.nieuw-licht.
nl	of	06-46736993

Cursussen

Openingstijden: dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur

Molenweg 30 • 3738 DE Maartensdijk

Opening 
Nagelmuseum

Aanstaande vrijdag is het zover! Na een beperkte periode 
van voorbereiding willen we het Nagelmuseum feestelijk 
openen. De winnaar van de ‘Mathildeprijs’, de bekende 
Maartensdijkse historicus Koos Kolenbrander, zal vrijdag-
ochtend om 10.00 uur de openingshandeling verrichten.

We nodigen u graag uit om dit feestelijke gebeuren mee te  
maken en de collectie met historische kleding en accessoires te 
komen bekijken.

Voor de eerste 50 bezoekers is er een leuke attentie!

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92



	De	Vierklank	 19	 30	maart	2011

Gerekend	 naar	 balbezit	 leek	 er	 een	
evenwichtige	 strijd	 aan	de	gang.	Het	
eerste	 halfuur	 was	 lichtjes	 voor	 De	
Bilt.	 Die	 periode	 werd	 wreed	 ver-
stoord	 door	 de	 0-1.	 De	 0-2	 viel	 op	
een	voor	De	Bilt	vervelend	moment,	
pal	voor	rust	namelijk.	Co	Adriaanse	
zei	het	ooit:	“Miep	dekt	Toos	en	Jan	
dekt	Klaas”.	Hij	had	het	over	korfbal.	
Hij	verweet	zijn	spelers	dat	ze	veel	te	
ver	 van	 hun	 tegenstanders	 stonden.	
Dat	was	ook	zo	bij	De	Bilt.	Over	het	
hele	veld,	maar	vooral	in	verdedigend	
opzicht	werd	veel	ruimte	weggegeven.		

In	 de	 tweede	 helft	 kon	 Soest	 zich	
helemaal	 uitleven	 in	 de	 speeltuin.	 In	
de	 eerste	 minuut	 kon	 een	 ongedekt	
staande	 speler	 op	 zijn	 gemak	 uitha-

len	 van	 buiten	 het	 strafschopgebied.	
Onderweg	 werd	 de	 bal	 van	 richting	
veranderd	 en	 zo	 was	 ook	 de	 derde	
bal	die	 richting	het	doel	van	De	Bilt	
ging,	 een	 doelpunt.	 Koen	 Musters	
schoot	in	de	53ste	minuut	binnen,	en	
deze	1-3	gaf	weer	wat	hoop	voor	de	
roodbroeken.	 Toen	 kwam	 de	 vierde	
bal	 de	 kant	 op	 van	 Mark.	 Een	 vrije	
trap	 op	 de	 linkerhoek	 van	 het	 straf-
schopgebied.	 Een	 muurtje	 dekte	 de	
korte	 hoek	 af,	 mark	 posteerde	 zich	
in	 de	 verre	 hoek.	 De	 Soester-speler	
mikte	de	bal	net	over	het	muurtje	heen	
in	 de	 korte	 hoek,	 en	 weer	 bolde	 het	
net.	Dat	was	in	minuut	67.	In	de	74ste	
minuut	was	er	een	snelle	uitbraak	over	
rechts	en	een	passje	naar	een	volledig	
vrijstaande	 speler	 midden	 voor	 doel.	

Die	schoof	rustig	de	1-5	binnen.	In	de	
extra	tijd	werden	opnieuw	de	korfbal-
regels	 niet	 gevolgd	 	 en	 was	 het	 1-6.	
Het	 Biltse	 team	 kreeg	 vandaag	 van	
Soest	niet	de	kans	het	positiespel	van	
de	laatste	tijd	te	spelen.	Soest	komt	de	
eer	 toe	 de	 tegenstander	 ontregeld	 te	
hebben.	De	voorhoede	kon	nauwelijks	
iets	 creëren,	 het	 middenveld	 liep	 te	
zwemmen	en	de	verdediging	werd	uit	
elkaar	gespeeld.	De	ploeg	verloor	zich	
in	kansloze	lange	en	hoge	ballen.	Wie	
wast	die	shirtjes	nou	eigenlijk?	

Volgende	 wedstrijden	 voor	 FC	 De	
Bilt1:	zondag	3	april:	Hoofddorp	-	FC	
De	Bilt,	dinsdag	5	april	19.30	uur:	FC	
De	Bilt	–	FC	Oss	(vriendschappelijk)

Luc Hermie (FC De Bilt)

FC De Bilt richt speeltuin in voor SO Soest
Het begon er al mee dat De Bilt voor shirtjes zorgde voor Soest. Het was het begin van een lange reeks 

speeltuigen die De Bilt gratis opzette. De streekgenoot kreeg in de volle zon een leuke middag. 
Zeven keer ging de bal richting doel van Mark Hillen; zes keer was het raak en de zevende keer, 

in de laatste seconde, spatte de bal via de kruising naast.

FC De Bilt heeft met 1-6 verloren van SO Soest. [foto Jeroen Kemp]

Bij	 het	 Kraaienveld	 kun	 je	 zomers	
en	 ’s	 winters	 terecht	 op	 de	 kunst-
grasbanen.	 Om	 optimaal	 gebruik	 te	
maken	van	de	banen	worden	er	vanaf	
december	 winterkampioenschappen	
gespeeld	voor	dubbels.	Zowel	dames-
,	heren-	als	gemengd	dubbels	kunnen	
zich	inschrijven.	

Gedurende	de	winter	maken	de	teams	
afspraken	 met	 elkaar	 om	 de	 poule-
wedstrijden	 te	 spelen.	 Op	 27	 maart	
werden	 drie	 finales	 gespeeld.	 De	
herendubbelfinale	 werd	 gewonnen	
door	Jan	Overeem	en	Rob	Fokker.	Zij	
versloegen	 de	 broers	 Co	 en	 Rick	 de	
Groot	met	6-0	en	7-5.
De	dames	dubbelfinale	werd,	na	een	
spannende	 wedstrijd,	 een	 zege	 voor	
Agaath	van	Klaren	en	Monique	Nep-
pelenbroek.	 Zij	 versloegen	 Maaike	
de	 Groot	 en	 Diana	 Steenaert	 met	
6-3,	4-6	en	6-0.	In	het	gemengd	dub-
bel	verloren	Charlotte	Verbunt	en	Ad	
Verhoef,	 de	winnaars	van	vorig	 jaar,	
op	een	ongelukkige	manier	de	beker.	
Verhoef	 moest	 opgeven	 wegens	 een	
zweepslag.	 Daarom	 werd	 de	 beker	

reglementair	toegekend	aan	Monique	
Neppelenbroek	en	Diederik	Blankert.
Het	 aansluitende	 openingstoernooi	
mocht	 zich	 in	 een	 grote	 belangstel-
ling	verheugen.	De	deelnemers	speel-
den	onder	het	voorjaarszonnetje	heel	
wat	mooie	partijen.	De	deelname	was	
voor	 mannen	 en	 vrouwen,	 maar	 de	
dames	 kaapten	 dit	 keer	 alle	 prijzen	
weg.	 Marjolein	 Bannink	 vergaarde	
de	meeste	punten,	gevolgd	door	Irma	

Sinke	 en	 Jannie	 van	 der	 Baan.	 De	
aanmoedigingsprijs	 ging	 naar	 José	
Stortelder.	
Het	 Kraaienveld	 heeft	 veel	 jeugdle-
den.	 Zij	 krijgen	 verplicht	 twee	 jaar	
tennisles.	Ook	voor	volwassenen	zijn	
er	mogelijkheden	voor	tennisles	door	
gediplomeerde	 tennisleraren.	 Het	 is	
voor	nieuwe	leden	nog	niet	te	laat	om	
zich	aan	te	melden,	want	het	seizoen	
duurt	nog	lang.

‘Ladies Day’ bij seizoenopening van 
TV Het Kraaienveld 

Tennisvereniging Het Kraaienveld in Westbroek heeft op zondag 27 maart jl. het voorjaar ingeluid 
met de finales van de winterkampioenschappen en een zonnig openingstoernooi.

Prijsuitreiking van het openingstoernooi: v.l.n.r. Jannie van der Baan, José 
Stortelder en Marjolein Bannink.

Het	 doel	 van	 TZ4	 bij	 de	 zaalcom-
petitie	was	 net	 als	 op	 het	 veld	 kam-
pioen	 worden.	 Week	 na	 week	 wer-
den	de	 tegenstanders	aan	de	zegekar	
gebonden.	Met	2	gelijke	spelen	tegen	
OVVO,	 waaronder	 een	 gestaakte	
wedstrijd	kon	de	balans	worden	opge-
maakt	 na	 14	wedstrijden:	OVVO	en	
TZ	deden	in	de	stand	niet	voor	elkaar	
onder.	Afgelopen	zaterdag	in	de	pro-
motiewedstrijd	 overtuigde	 TZ	 4	 van	
minuut	 1	 tot	 het	 eind.	 OVVO	 werd	
bij	 vlagen	 weggespeeld	 getuige	 hun	
4	 wissels	 al	 voor	 rust!	 Onder	 lei-
ding	van	good	old	Paul,	buffel	Timo,	
reboundqueen	Brenda,	pitbull	Anouk,	
tijgertje	 Diana,	 dokter	 Bas,	 rendier	
Ruud,	 juf	 en	 vriendin	 van	 rendier	
Bertine,	 turbo	 Rick,	 sniper	 Roel	 en	
niet	te	vergeten	de	stewardess	van	al	

deze	inzittenden	Ilona	werd	er	prach-
tig	gespeeld	en	via	10-3	bij	rust	werd	
een	 eindstand	 van	 16-9	 bereikt.	 ‘Op	

naar	 de	 dubbel,	 oftewel	 ook	 de	 titel	
op	het	veld’,	volgens	de	trotse	trainer	
Maarten	van	Brenk.

TZ4 kampioen

Op zoek naar een vlaai?
Op TV is dit jaar iedereen op zoek: Holland zoekt naar ‘The Voice’, 

juryleden zoeken naar talenten, boeren zoeken naar vrouwen, ijs 
zoekt naar schaatstalent en Joop van de Ende zoekt naar Zorro. 

Traditioneel	 zoeken	 inwoners	 van	 Maartensdijk,	 Groenekan,	 Westbroek	
en	Hollandsche	Rading	rondom	de	paasdagen	naar	de	lekkerste	vlaaien.	In	
2011	vinden	we	een	nieuwe	vlaai;	de	Boeren	Abrikozenvlaai.	Vooral	‘Boer	
Erwin’	is	hier	erg	blij	mee.	Abrikozen	zijn	een	paar	jaar	weggeweest,	maar	
ze	zijn	nu	in	een	nieuw	jasje	weer	bij	ons	terug.

Scouts
De	scouts	van	de	Agger	Martini	Groep	in	Maartensdijk	komen	ook	dit	jaar	
langs	de	deur	om	uw	bestelling	op	 te	nemen.	Er	 is	keuze	uit	de	bekende	
kersen-,	 rijst-,	 gemende	 vruchten-	 en	 appeldeluxe-vlaai.	 En	 dit	 jaar	 dus	
voor	het	eerst	een	echte	boerenvlaai.	De	vlaaien	kosten	9	euro	per	stuk.	U	
hoeft	ze	dan	niet	zelf	te	zoeken;	de	bestelde	vlaaien	worden	vrijdag	22	april	
‘bezorgd’.	Bestellen	kan	met	bijgaand	 formulier,	 bij	 één	van	onze	 scouts	
aan	de	deur,	telefonisch	(0346-214074)	of	per	e-mail	op	vlaaienactie.amg@
gmail.com	tot	en	met	19	april	a.s.	

Bestelformulier Vlaaienactie 2011* Soort Vlaai Aantal

Naam: Kersen

Adres: Boeren-abrikoos

Huisnr.: Rijst

Postcode: Gemende	vruchten

Plaats: Appel	de	Luxe

* Deze lijst inleveren bij Kapper Stevens of de Stomerij op het Maertensplein

Salvodames weer naar de winst
Het eerste damesteam van Salvo heeft optimaal gepresteerd en een 

4-0 overwinning geboekt op het bezoekende ALLVO uit Almere. 
Hierdoor blijft de 2e plaats stevig in handen. De Salvo beloften 
wonnen eveneens hun wedstrijd tegen het bezoekende Gemini 

uit Hilversum met 3-1.

De	dames	moesten	de	volle	winst	pakken	om	de	2e	plaats	veilig	te	stellen.	
Zeker	 omdat	 ook	 	 de	 nummers	 3	 en	 4	 tegen	 elkaar	 speelden.	Salvo	was	
voor	eerst	bijna	helemaal	compleet.	Alleen	Rianne	Diepeveen	ontbrak	nog	
wegens	 een	 langdurige	 (knie)	 blessure.	Alle	 posities	 buiten	 en	 diagonaal	
zijn	nu	dubbel	bezet,	waardoor	er	tijdens	de	4	sets	2	verschillende	teams	het	
veld	in	werden	gestuurd.	Zo	startte	zaterdag	op	de	buiten	positie	Marleen	
Nieuwenhuize	 en	Annely	 van	 Overeem,	 op	 de	 diagonaal	 begon	 José	 de	
Groot.	Het	team	begon	met	een	overtuigende	service	druk	en	kwam	snel	op	
een	ruime	voorsprong.	ALLVO	die	in	hun	thuiswedstrijd	Salvo	met	3-2	de	
baas	waren,	kregen	in	het	2e	gedeelte	wat	meer	grip.	De	1e	set	werd	echter	
makkelijk	 gewonnen	 met	 25-12.	 In	 de	 2e	 set	 leek	 de	 tegenstander	 beter	
in	de	wedstrijd	 te	zitten,	maar	de	dames	van	Salvo	speelden	zo	gedreven	
dat	de	set	snel	werd	afgemaakt	met	25-17.	In	de	3e	set	kwamen	de	andere	
speelsters	Stefanie	van	Ginkel,	Karin	Nieuwenhuize	en	Maike	Asbreuk	in	
het	veld.	Dit	zorgde	voor	wat	onzekerheden,	waardoor	de	tegenstander	lek-
ker	mee	kon	doen.	Maar	bij	een	stand	van	15-15	gaven	de	dames	weer	even	
gas	en	werd	de	set	mede	door	het	goede	serveren	van	Karin	Nieuwenhuize		
met	25-16	gewonnen.	De	laatste	set	werd	een	walk-over	met	25-8.	Door	dit	
resultaat	en	het	puntenverlies	van	de	nummer	3,	is	de	voorsprong	op	Prima	
Donna	nu	10	punten.	Donderdag	kan	de	beslissing	vallen,	dan	 spelen	de	
dames	tegen	Keizer	Otto,	de	nummer	vier	van	de	ranglijst.	
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Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Op woensdag patat met mayonaise voor € 1,-

Hamburger compleet menu
Gebakken champignons + uitjes + saus 

+ bolletje rundvleessalade  voor € 5,95
 
Koffie appelgebak met slagroom
 nu voor € 3,10

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

Vanuit	 de	 verte	 waren	 de	 kleurige	
ballonnen	 al	 te	 zien.	Er	was	 feest	 in	
het	 dorp.	Ondanks	het	 koude,	 ietwat	
sombere	weer	was	de	opkomst	bij	de	
TVHR	 hartverwarmend.	 Beter	 kon-
den	 de	 aanwezigen	 het	 belang	 van	
het	park	niet	op	de	kaart	zetten.	Hol-
landsche	Rading	is	trots	op	zijn	nieu-
we	 tennispark.	 Gemeente	 en	 bestuur	
hebben	zich	de	afgelopen	jaren	sterk	
gemaakt	 voor	 een	 renovatieslag	 met	
als	 uiteindelijke	 doel	 de	 overdracht	
van	het	park	aan	de	40-jarige	vereni-
ging.	Een	privatisering	waarbij	alleen	
winnaars	 te	 bekennen	 waren,	 met	
name	 door	 de	 genereuze	 opstelling	
van	de	gemeente	De	Bilt.	

Opknapbeurt
Het	 bestuur	 is	 heel	 tevreden	 over	
het	 resultaat	 van	 de	 onderhandelin-
gen.	De	timing	voor	privatisering	was	
goed:	het	park	was	dringend	 toe	aan	
een	 opknapbeurt.	 Het	 resultaat	 van	
de	onderhandelingen,	waarbij	ook	de	
Biltse	Sport	Federatie	een	ondersteu-
nende	 rol	 heeft	 gespeeld,	 was	 dan	
ook	 een	 volledige	 renovatie	 van	 het	

tennispark,	 waarbij	 de	 gemeente	 het	
opknappen	 van	 de	 basisvoorzienin-
gen	voor	haar	rekening	nam.	De	over-
stap	 van	 het	 vertrouwde	 gravel	 op	
smashcourt	zal	voor	de	meeste	tennis-
sers	wel	even	wennen	zijn	omdat	de	
baan	voorlopig	nog	vrij	traag	is.	Maar	
dat	 is	 een	 tijdelijk	probleem	dat	niet	

opweegt	 tegen	 het	 grote	 voordeel,	
dat	 er	 het	 hele	 jaar	 op	 kan	 worden	
gespeeld.	 Iets	 wat	 de	 leden	 van	 de	
vereniging	zeer	aanspreekt.

Vijfde baan
Ook	de	sponsors	 lieten	zich	van	hun	
beste	zijde	zien.	Door	een	genereuze	

bijdrage	 van	 het	 Rabo	 Coöperatie-
fonds	 kwam	 de	 aanleg	 van	 de	 zo	
gewenste	minibaan	in	zicht.	Met	hulp	
van	 de	 leden,	 die	 stukjes	 minibaan	
konden	aankopen	en	de	opbrengst	van	
de	 veiling	 van	 het	 40-jarig	 bestaan	
kon	 de	 minibaan	 voor	 de	 jeugd	 als	
vijfde	 baan	 worden	 toegevoegd	 aan	
het	park.	De	jeugd	was	er	deze	zater-
dag	al	direct	niet	weg	te	slaan.

Symbolische opening
De	 opening	 door	 wethouder	 Mitten-
dorff	werd	verricht	met	een	symboli-
sche	handeling.	Met	een	enorm	groot	
racket	sloeg	de	wethouder	een	even-
eens	supergrote	tennisbal,	gevuld	met	
kleine	 geluksballetjes	 over	 het	 net.	
Hiermee	werd	de	overdracht	een	feit,	
maar	werd	ook,	als	vanouds,	het	ten-
nisseizoen	 geopend,	 dat	 zich	 echter	
niet	 langer	 van	 begin	 april	 tot	 eind	

september	 uitstrekt,	 maar	 het	 hele	
jaar	 door	 beslaat.	 De	 dag	 werd	 ver-
volgens	 feestelijk	 ingevuld	 met	 een	
super	Tiebreak	door	de	sterkste	leden	
van	de	club,	waaronder	Daniël	Floor	
en	 Amo	 van	 Ham	 en	 een	 geweldig	
spel	 voor	 de	 jongeren	 die	 mochten	
‘prijsslaan’.	Dit	door	de	enthousiaste	
medewerking	 van	 tennisleraar	 Kaj	
Moojen.	Daarna	volgde	nog	een	kort	
toernooitje	voor	iedereen,	waarna	het	
rond	5	uur	handenwrijvend	tijd	werd	
voor	een	verwarmend	drankje.

Hollandsche	 Rading	 beschikt	 de	
komende	 jaren	 over	 een	 prachtige	
tennisaccommodatie	die	aan	alle	eisen	
van	 de	 tennisbond	 en	 NOC*NSF	
voldoet.	 Een	 accommodatie	 die	 een	
sportgemeente	waardig	 is.	Een	 spor-
tief	 ontmoetingscentrum	 voor	 alle	
Radingers.	

Aan	 al	 deze	 voorwaarden	 moeten	
Kees	en	Tony	Baars	gedacht	hebben,	
toen	zij	besloten	de	bij	hen	‘levende’	
ooievaars	 een	 handje	 te	 helpen.	 De	
beide	‘Baarsjes’	hebben	wel	 iets	met	
dieren;	 veel	 meer	 dan	 alleen	 maar	
een	verwijzing	naar	hun	achternaam.	
Wanneer	 wij	 het	 echtpaar	 in	 West-
broek	bezoeken	om	een	foto	te	nemen	
van	 het	 nieuwe	 onderkomen	 van	 de	
twee	 ooievaars,	 zijn	 we	 gelijk	 ook	
getuige	 van	 de	 geboorte	 van	 twee	
lammetjes.

Behulpzaam
Kees	 en	 Tony	 Baars	 doen,	 vooral	
nadat	 Kees	 met	 werken	 stopte,	 veel	
met	schapen.	Ze	hebben	er	de	ruimte	

voor,	 maar	 kunnen	 er	 ook	 eindeloos	
over	vertellen.	En	dat	is	nog	niet	eens	
de	 aanleiding	 hen	 in	 Westbroek	 op	
te	 zoeken.	 Kees	 had	 voor	 zijn	 ooie-
vaars	een	nest	 in	gedachte;	 een	oude	
hondenmand	deed	toch	al	geen	dienst	
meer	 dus	 waarom	 niet	 ten	 dienste	
gesteld	van	de	twee	eibers.	Kees	Baars	
bouwde	een	onderstel	voor	de	stevig-
heid	en	plaatse	het	gehele	bouwsel	op	
een	 afgeknotte	 boom:	 ‘De	 honden-
mand	krijgt	hierdoor	een	tweede	leven	
voor	en	door	de	ooienvaars,	die	er	een	
nest	aan	het	bouwen	zijn.	En	zij	zijn	
er	 dankbaar	 voor,	want	 ook	wanneer	
wij	 ze	 op	 korte	 afstand	 benaderen,	
blijven	ze	rustig	en	dankbaar	en	gaan	
onverdroten	door’.	

Schapen
Het	 is	 echt	 lammetjestijd.	 Het	 echt-
paar	 Baars	 heeft	 nogal	 wat	 schapen	
rondlopen	 en	 Kees	 en	 Tony	 Baars	
weten	feilloos	op	te	noemen	hoeveel	
jaar	ze	zijn	en	hoeveel	lammetje	er	al	
‘geworpen’	 zijn.	 De	 voorbije	 nacht	
waren	 er	weer	 diverse	 nieuwgebore-
nen	en	op	het	moment	van	het	maken	
van	 de	 ooievaarsfoto’s	 kondigden	
zich	er	weer	nieuwe	bevallingen	aan.	
Ervaren	 vertelt	 Tony	 Baars	 hoe	 dit	
allemaal	 gaat	 en	 daaruit	 blijkt	 over-
duidelijk,	 dat	 deze	 geboortegolf	 een	

bijna	 jaarlijks	 ritueel	 is.	 Ondertus-
sen	 begeeft	 Kees	 Baars	 zich	 bij	 de	
aanstaande	 moeder	 in	 het	 hok;	 ‘Het	
is	 voor	 dit	 schaap	 de	 eerste	 keer	
en	 dan	 kan	 het	 gebeuren,	 dat	 enige	
assistentie	nodig	is’.	De	Baarsjes	zijn	
duidelijk	ervaringsdeskundigen,	want	

gezamenlijk	 wordt	 de	 strategie	 vast-
gesteld.	 Met	 enige	 hulp	 van	 Kees	
Baars	wordt	de	moeder	van	twee	lam-
metjes	 verlost.	Al	 heel	 snel	 zijn	 wij	
getuige	van	een	moeder,	die	liefdevol	
haar	nieuwe	kleintjes	begroet.	

Gerenoveerd tennispark 
feestelijk heropend

door Annemieke van Zanten

De opening van het tennispark in Hollandsche Rading zaterdag 26 maart was een op-en-top feestelijke 
gebeurtenis. Jong en oud, actief of slapend lid, relatie of omwonende, bijna iedereen had gehoor gegeven aan 

de uitnodiging van het bestuur om deze nieuwe fase in de geschiedenis van het tennispark in te luiden. 
Wethouder Herman Mittendorff onderstreepte het belang van het centraal gelegen tennispark door 

hoogstpersoonlijk de opening te verrichten.

Wethouder Mittendorff sloeg ‘geluk’ tijdens de openingshandeling. (foto Duty 
de Jong)

Bij de entree van het tennispark konden de genodigden plantjes kopen om 
deze vervolgens te planten in de hoepels die de lege plekken rond het park 
markeerden. Zo hoopt de TVHR er zo snel mogelijk weer een prachtig natuur-
lijk park met veel bloemen te realiseren.

Ooievaars in de hondenmand
door Henk van de Bunt

Ooievaars leven vooral in gebieden die open en uitgestrekt zijn. Hun voorkeur gaat uit naar een gebied waar 
veel voedsel voorkomt. Het ideale leefgebied voor een ooievaar wordt gevormd door een open landschap, met 

hier en daar bomen en niet al te hoge begroeiing. Het liefste in combinatie met goed slootbeheer en niet te 
intensief grasgebruik. Hierdoor ontstaan voor de ooievaars betere voedselomstandigheden.

Je	ziet	het	aan	bomen	en	struiken
de	natuur	is	weer	aan	het	ontluiken
met	de	klok	weer	vooruit
en	veel	vogelgefluit
is	de	lente	in	kannen	en	kruiken

Guus Geebel Limerick

Een moeder, die liefdevol haar nieuwe kleintjes begroet. 

De ooievaars zijn al helemaal gewend. 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
07-04

Woe.
06-04

Vrij.
08-04

Do.
31-03

Vrij.
01-04

11,00

11,00

Woe.
30-03

Beenham met cumberlandsaus 
en aspergesalade

of
Tilapiafilet 

met mexicaanse salsa en salade

Schotse zalmfilet 
met Hollandaise saus

of
Lamsstoverij 

met voorjaarsgroente


