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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 12

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Kijk voor de 

Koninginnedag

programma's 

op pagina 13!

Voorjaar 2011 begonnen ambtena-

ren van de gemeente De Bilt, SWO, 

Animo en WVT onder leiding en 

begeleiding van het externe bureau 

BMC-groep, dat door de gemeente 

was ingehuurd met als opdracht een 

toekomstbestendig welzijnswerk te 

realiseren, met gesprekken over een 

nauwere samenwerking tussen de 

drie welzijnsorganisaties. Na enkele 

maanden bereikten deze partijen een 

overeenstemming over de visie en 

de missie van het gemeentelijke wel-

zijnswerk. Die werden vastgelegd in 

een eerste intentieverklaring. Hugo 

van Dis, voorzitter van de coördina-

tiegroep van WVT, legt uit: ‘In de dis-

cussie naar deze verklaring is in twee 

fases gesproken over vormen van 

samenwerking.’ De eerste fase be-

trof een eventuele fusie. ‘Toen we het 

over de invulling kregen, was het ons 

al snel duidelijk dat het voor WVT 

een onbegaanbaar pad was, omdat we 

de condities niet acceptabel vonden. 

Er was geen duidelijkheid over de 

taken en verantwoordelijkheden van 

de nieuw te vormen stichting voor 

Maatschappelijke Ondersteuning De 

Bilt, en de eigenheid van WVT zou in 

gevaar komen wat betreft de rol van 

de vrijwilligers en de structuur van 

onze vereniging. Ook verschilt onze 

werkwijze van die van de andere 

twee organisaties. En over de inanci-
ele consequenties was ook nog geen 

duidelijkheid.’

Mittendorff

December 2011 kwam na vervolg-

gesprekken een concept voor een 

tweede intentieverklaring ter tafel, 

waarin nog geen inanciële paragraaf 
stond. SWO en Animo zouden fuse-

ren en WVT zou zelfstandig blijven, 

maar wel met de andere instanties sa-

menwerken. ‘In januari 2012 was een 

nieuwe bijeenkomst gepland’, aldus 

Van Dis. ‘De dag daarvoor kregen we 

bericht dat wethouder Mittendorff het 

overleg zou bijwonen.’ En die liet de 

bom barsten: ‘Hij wees de constructie 

af waarin wij als volwaardige partner 

verantwoordelijk zouden zijn voor 

het welzijnsbeleid. Wij hebben toen 

een apart gesprek met de wethouder 

aangevraagd en te horen gekregen 

dat de gesprekken onder leiding van 

BMC zouden worden gestopt. Hij 

zei namens het College dat we als 

we gelijkwaardige gesprekspartners 

hadden willen zijn, we met de fusie 

hadden moeten meegaan.’ Ook met 

SWO en Animo nam WVT nog infor-

meel contact op. ‘Wij vroegen of er 

toch niet een manier om was een stap 

terug te doen en het opnieuw te pro-

beren. De gesprekken waren immers 

een hele tijd lang gunstig verlopen.’ 

Animo en WVT wezen een nieuwe 

poging af: ‘Ze zeiden dat ze nu op 

een spoor zaten waar ze volledig ach-

terstonden.’ 

Financiële toekomst

WVT blijft dus een zelfstandige ver-

eniging, maar hoe het inancieel ver-
der gaat, is nog in nevelen gehuld. 

Van Dis meldt: ‘De gemeente kan ons 

geen waterdichte garanties geven. De 

inanciële stroom zou voor twee jaar 
geoormerkt blijven, heeft Mittendorff 

toegezegd. Maar een van de twee ge-

sprekspartners heeft ons verteld dat 

de transitie van welzijnsvormen van 

invloed zou kunnen zijn op de inan-

ciën. Met andere woorden: onze soci-
aal-culturele werkzaamheden zouden 

ter discussie staan.’ Ook is nog niet 

duidelijk wat de uitkomst zal zijn van 

de gesprekken over welzijn die op dit 

moment in het Catshuys worden ge-

voerd. ‘Die zouden tot extra bezuini-

gingen kunnen leiden.’ 

WVT haakt af bij fusie met welzijnsorganisaties De Bilt

‘Wij vonden de condities niet acceptabel’
door Lilian van Dijk

Omdat de Bilthovense Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT als zelfstandige partner 

wil samenwerken met de gemeentelijke organisaties SWO en stichting Animo, die op korte termijn 

gaan fuseren, wil de gemeente niet meer met WVT praten. Ook SWO en Animo hebben bericht

geen heil meer te zien in gesprekken met WVT. WVT betreurt dat: ‘Wij willen de relatie 

met de andere partners niet verbreken.’

Ruud Jansen en Hugo van Dis vinden het jammer dat de gemeente WVT niet 

langer als volwaardige gesprekspartner accepteert.

De gemeente De Bilt reageert bij monde van wethouder Herman Mitten-

dorff van Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning: ‘De komen-

de jaren staat de gemeente De Bilt voor grote uitdagingen om nieuwe taken 

die door de rijksoverheid aan gemeentes worden overgedragen met minder 

geld uit te voeren. Het gaat dan om jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en de Wet 

Werken naar Vermogen. Met deze decentralisaties wordt de gemeente eerst-

verantwoordelijk voor goede zorg aan nieuwe doelgroepen van kwetsbare 

inwoners, zoals mensen met psychische problemen, mensen met een ver-

standelijk handicap en dementerende thuiswonende ouderen, doelgroepen 

die nu onder verantwoordelijkheid van AWBZ en jeugdzorg vallen. Het is 

onze ambitie de zorg voor deze nieuwe doelgroepen op een goede manier te 

organiseren. Dit kunnen en willen we als gemeente niet alleen. Daarom zijn 

we samen met onze grootste welzijnsorganisaties Animo, SWO en WVT het 

gesprek aangegaan om te bekijken of we stappen kunnen zetten op weg naar 

een nieuwe organisatie voor De Bilt, die een deel van de ondersteuning 

en zorg voor deze groepen op zich kan nemen. Dit traject is begeleid door 

een extern adviesbureau. WVT heeft tijdens dat traject besloten niet op te 

willen gaan in de nieuwe organisatie. Wij respecteren dat besluit van WVT. 

Van gedwongen fusie is dus geen sprake. Gezien het feit dat nieuwe taken 

met ingang van 1 januari 2013 al aan de gemeente worden overgedragen, 

gaan wij wel met Animo en SWO voortvarend op de ingeslagen weg verder. 

Dit betekent voor alle duidelijkheid niet dat wij WVT niet als volwaardige 

gesprekspartner zien. WVT is en blijft voor de gemeente een belangrijke 

uitvoerende partner op het gebied van welzijn. We willen dan ook graag 

met ze in gesprek blijven over ontwikkelingen op het gebied van welzijn. 

Wel is het zo dat WVT niet meer aan tafel zit bij het fusieproces. Dat is de 

consequentie van de keuze van WVT.’

Oud Roest knapt spuit op

Leden van de brandweervereniging Bilthoven hebben zich gespecialiseerd 

in het opknappen van oude voertuigen. ‘Oud Roest’ werkte mee aan het 

opknappen van de in zeer slechte staat verkerende handspuit van Westbroek. 

Afgelopen zaterdag werd de gerestaureerde handspuit op gepaste wijze in 

Westbroek gepresenteerd en naar zijn thuisplaats bij de kerk gebracht. Lees 

meer op pag. 20.
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 Barbershopkoor in Dijckstate

Lake District Sound zingt met 

ongeveer 30 mannen Close har-

mony in de barbershopstijl; een 

stijl die uit de Verenigde Staten is 

overgekomen en door ongeveer 15 

koren in Nederland wordt gezon-

gen. Barbershop zingen is een ver-

haal overbrengen. Dat doe je niet 

alleen met je stem, maar ook met je 

gezicht, je ogen, je handen en met 

je hele lijf. Barbershoppen moet 

je dus ook zien. Dat kan op vrij-

dag 27 april a.s. om 19.45 uur in 

de recreatiezaal van Dijckstate aan 

het Maertensplein in Maartensdijk. 

Meer informatie: SWO Maartens-

dijk, tel. 0346 214161.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 27 april 

eindavond klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereni-

ging aan de Dierenriem in Maar-

tensdijk bent u van harte welkom. 

Het klaverjassen begint om 20.00 

uur en meedoen kost 3 euro. Er is 

ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 

een lot kopen.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 29 april om 15.30 uur 

vindt in Schutsmantel, Gregorius-

laan 35 te Bilthoven een concert 

plaats, dat in nauwe samenwer-

king met Stichting Muziek In Huis 

wordt georganiseerd. Het ensemble 

Frühling Trio, bestaande uit Nancy 

Braithwaite - klarinet, Angela Ste-

venson - cello, Vaughan Schlepp 

- piano, zal een gevarieerd klassiek 

programma brengen met werken 

van o.a. Mendelssohn, Glinka en 

Juon. Het programma duurt één 

uur, zonder pauze. De toegang is 

gratis. Zie ook www.smih.nl 

Soefibijeenkomst

 

Op zondag 29 april verzorgt het 

Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 

een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 

25, Bilthoven, aanvang 11.00 uur. 

Het thema is: ‘a torch in the dark-

ness’. Het Soefisme is een religi-

euze levensbenadering, gebaseerd 

op geestelijke vrijheid, respect voor 

alle religies en het bewust ervaren 

van het dagelijks leven als bron van 

spirituele groei. (www.soefi.nl) 

Filmgroep Centrum

De  bijeenkomst  van de Filmgroep 

Centrum van dinsdag 1 mei staat 

in het teken van de serie ‘Leden 

voor Leden’. In deze serie vertelt 

telkens een clublid welke ontwik-

kelingen op het gebied van video-

filmen hij of zij heeft doorgemaakt 

en  laat daarbij door hem gemaakte 

films zien. Op de avond van 1 mei 

komen bijzondere reisfilms aan de 

orde. De bijeenkomst wordt gehou-

den in De Duiventil, Jasmijnstraat 

26, De Bilt en begint om 20.00 

uur. Voor meer informatie zie film-

groepcentrum.nl

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt verga-

dert woensdag 2 mei, om 14.00 uur in 

de Coesfeldzaal in het gemeentehuis 

(Soestdijkseweg Zuid 173 te Biltho-

ven). De Ouderenraad behartigt de 

belangen van oudere bewoners in 

de gemeente en adviseert daarover 

het College en de Gemeenteraad. 

Een week voor de vergadering wordt 

de definitieve agenda gepubliceerd 

op de website van de Ouderenraad: 

www.ouderenraad-debilt.nl. De ver-

gaderingen zijn openbaar.

MeeBus in De Bilt

De MeeBus staat vrijdag 4 mei 

van 10.00 tot 12.00 uur bij winkel-

centrum Planetenbaan in De Bilt. 

Iedereen met een beperking han-

dicap of chronische ziekte kan in 

de bus terecht voor informatie en 

advies. De kracht van de bus is een 

gratis gesprek met een professio-

nele consulent E. Mensen kunnen 

in de bus terecht met vragen over 

bijvoorbeeld vakantie, vrije tijds-

besteding, wonen of dagbesteding.

Opbrengst collecte 

De opbrengst in de gemeente De 

Bilt van de collecte 2012 voor 

het Fonds Gehandicaptensport, 

welke in de afgelopen periode werd 

gehouden, is € 4319,06. Alle gevers 

en geefster en de collectanten wordt 

hartelijk dank gezegd.

‘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
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

29/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

29/4 • 09.00u - Ds. J. Prins
29/4 • 18.30u - Kand. J.W.J. Gus

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

29/4 • 10.30u - 
Mw. H. van Remmen-Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

29/4 • 10.00u - Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

29/4 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

29/4 • 09.30u - Ds. M. Wielhouder
29/4 • 10.15u - Ds. G. Riemer

29/4 • 16.30u - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/4 • 10.00u - Ds. W. v.d. Top
29/4 • 19.00u - Ds. A. Vastenhoud

Pr. Gem. Immanuelkerk

29/4 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

29/4 • 10.00u - Prof. Dr. V. Brümmer

R.K. St. Michaelkerk

29/4 • 10.00u - Eucharistieviering Priester: 
R. Loozekoot

Volle Evangelie Gemeente

29/4 • 10.00u - Dhr. Bert van der Molen

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/4 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

29/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
29/4 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk

29/4 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk Blauwkapel

29/4 • 10.30 - Ds. N. Meynen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

29/4 • 11.00u - Ds. J. Huttenga

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

29/4 • 10.00u - Ds. W. van den Hul
29/4 • 18.30u - Drs. J.W. Hooydonk

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

29/4 • 9.30u - Ds. J. Huttenga

St. Maartenskerk

28/4 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
29/4 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

29/4 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
29/4 • 18.30u - Ds. P. Busstra

PKN - Herv. Kerk

29/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
29/4 • 18.30u - Ds. J.D. van Roest

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

Zij die wij liefhebben en verliezen,
zijn niet meer waar zij waren,
maar altijd waar wij zijn.

Verdrietig dat zij niet meer bij ons is, maar dankbaar voor de fijne 
jaren die wij samen mochten zijn, geven wij u kennis van het 
heengaan van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en onze 
fantastische oma

Bernardina Ditmar - van Overhagen
weduwe van Johan Ditmar

* Utrecht, 1 december 1920 † Maartensdijk, 18 april 2012

Johan en Jenny
   Annemiek
   Floortje
   Johan en Lenka

Marianne en Edo
   Brigit en Bart
   Dannique
   Cindy en Ard
   Indra
   Wessel

Correspondentieadres:
Familie Ditmar
p/a Wolter Heukelslaan 50
3581 ST Utrecht

De crematieplechtigheid zal vandaag plaatsvinden.

Annemiek
 Floortje

 Johan en Lenka
 
Marianne en Edo

 Brigit en Bart
 Dannique
 
 Cindy en Ard
 Indra
 Wessel

Zo plotseling is ze van ons heengegaan. Mijn
fantastische vrouw en onze geweldige moeder,
die altijd voor ons heeft klaargestaan

NNNNNel Bel Bel Bel Bel Baas-Eaas-Eaas-Eaas-Eaas-Elderslderslderslderslders

* 12 februari 1946 † 17 april 2012

Dankbaar voor al haar liefde,
humor en zorgzaamheid!

Zullen we je missen,
voor altijd.

Westbroek: Gijs Baas

Petra

Truus

Co

De begrafenis heeft op 23 april jl. plaatsgevonden
op de R.K. begraafplaats te Maarssen.

Oud papier

Hollandsche Rading

Zaterdag 28 april wordt door mu-

ziekvereniging Kunst & Genoegen 

oud papier in Hollandsche Rading 

ingezameld. De wagen vertrekt 

om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 

U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Geboren

22 april 2012

Jesse

Zoon van Jan Wouter en Christina 

Hennipman

Wolkammerweg 27

Westbroek
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advertentie

Bij de samenvoeging van de voorma-

lige gemeenten De Bilt en Maartens-

dijk tot het nieuwe De Bilt zijn vol-

gens Klaassen en Plug duidelijke en 

voor iedereen heldere beloften aan de 

inwoners gedaan. Er zou in Maartens-

dijk een gemeentelijk servicepunt ko-

men en blijven. Met de opening van 

het servicepunt in het oude gemeente-

huis in 2004 en de verhuizing naar het 

Maertensplein werden de gemaakte 

afspraken tot volle tevredenheid na-

gekomen. Zo’n 3.000 inwoners uit 

voornamelijk Maartensdijk, West-

broek en Hollandsche Rading vinden 

jaarlijks de weg naar het servicepunt. 

Belofte

Edwin Plug: ‘Toen destijds bij de 

voorlichting over de samenvoeging 

in De Vierstee de suggestie geopperd 

werd, dat na een aantal jaren de belof-

te voor behoud van een servicepunt 

door nieuwe bestuurders wel eens te-

niet zou kunnen worden gedaan, werd 

verontwaardigd gereageerd. ‘Beloofd 

is beloofd’ werd er door alle betrok-

ken bestuurders en de gemeenteraad 

volmondig uitgeroepen. Nu wordt 

duidelijk wat die toen gedane belof-

ten waard zijn: Er ligt een voorstel om 

het gemeentelijk servicepunt, in het 

kader van een bezuiniging van 50.000 

euro op te heffen. Er wordt hiermee 

een bedrag van 50.000 euro verdiend. 

Overigens een bedrag van niets afge-

zet tegen de grote sommen geld die 

in het kader van het 900 jarig-bestaan 

van De Bilt worden gespendeerd, 

waar niemand wijzer van wordt’. Rob 

Klaassen: ‘Hoeveel extra autoritten 

en kilometers moeten er niet gemaakt 

gaan worden om naar het nauwelijks 

met het openbaar vervoer bereikbare 

gemeentehuis Jagtlust te komen? 

Hoeveel gaat dit de burgers niet aan 

extra tijd, geld en moeite kosten? Hoe 

valt dit te rijmen met het uitgangspunt 

van een gemeente, die  zegt duurzaam 

te willen zijn’?

Teleurgesteld

Het burgerinitiatief ‘Waarom Maar-

tensdijk boos is’ uit 2004-2005 is 

grotendeels geboren uit het feit dat de 

Maartensdijkers teleurgesteld waren 

over de achteruitgang van de service 

en de communicatie van hun nieuwe 

gemeente. Eén van de thema’s welke 

toen ook speelde was ook het ge-

meentelijke servicepunt. Edwin Plug: 

‘Wederom werd ons en de bevolking 

beloofd dat het servicepunt open 

zou blijven. Wij zien geen reden om 

deze afspraak, bezuiniging of niet, te 

schenden. Welke conclusies moeten 

wij als burgers trekken als onze be-

stuurders zo maar beloften breken? 

Waarom worden, zonder echt goede 

redenen, beloften gebroken? Waar is 

het integere bestuur dat ooit het ada-

gium ‘Beloofd is beloofd’ hoog in 

haar vaandel voerde’?

Scepsis

De scepsis die er toch al heerst over 

de politiek wordt er volgens Klaassen 

en Plug door het breken van beloften 

alleen maar groter. Beiden in koor 

‘Om Rein Munniksma, vertrouwens-

persoon bij het Burgerinitiatief die de 

gemeente kwam helpen de contacten 

tussen de bevolking en de gemeente 

te verbeteren, te citeren: ‘Vertrouwen 

komt te voet en gaat te paard’. Het is 

duidelijk dat het gemeentebestuur met 

de voorgestelde sluiting haar eerder 

gedane beloften schendt. We kunnen 

ons, na het hele pijnlijke proces van 

het Burgerinitiatief en alle beloften 

die er liggen, dan ook niet voorstel-

len dat de gemeenteraad akkoord gaat 

met het sluiten van het servicepunt’.

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’
door Henk van de Bunt

Al enige tijd volgen Rob Klaassen en Edwin Plug de discussie, die speelt rond de sluiting van het 

gemeentelijke servicepunt in Maartensdijk. Tot nu toe hielden zij zich afzijdig. Nooit hebben 

zij gedacht, dat het zover zou komen. Maar nu het wel realiteit dreigt te worden voelen deze 

initiatiefnemers van het Burgerinitiatief zich geroepen hun gedachten en gevoelens hierover te uiten. 

V.l.n.r. Edwin Plug en Rob Klaassen: ‘Bij de samenvoeging van de voormalige 

gemeenten De Bilt en Maartensdijk is toegezegd, dat er in Maartensdijk een 

gemeentelijk servicepunt zou komen en blijven’.

Burgerinitiatief 
Centrumplannen

Op donderdag 12 april is in de gemeentelijke commissie het 

burgerinitiatief betere communicatie door de gemeente naar haar 

(centrum)inwoners toe, behandeld. Op 26 januari zijn daartoe 

1111 handtekeningen overhandigd aan burgermeester Gerritsen.

Namens het comité burgerinitiatief betere communicatie voerde ondergete-

kende het woord. Gemeente is verzocht zo frequent mogelijk de inwoners te 

informeren hoe de actuele stand van zaken is m.b.t. de renovatie en nieuw-

bouw in het centrum, maar het accent voor een betere communicatie ligt 

vooral op de ontwikkelingen rondom en in De Kwinkelier. Waarom heeft 

de gemeente nooit gebruik gemaakt van de wettelijke aanschrijfprocedure? 

Daarmee kun je eigenaren van panden dwingen achterstallig onderhoud te 

plegen. Heeft de gemeente een crisisanalyse gemaakt?Is er een plan B? 

Welke nieuwbouw wordt wel uitgevoerd en welke niet? Waaruit worden de 

op korte termijn te realiseren plannen geinancierd nu er geen opbrengsten 
uit nieuwbouw zijn te verwachten? Veel vragen waarop geen antwoorden 

zijn gegeven.

Hoe kan het dat de huurders in De Kwinkelier na renovatie zelf de aanpas-

sing van hun pand moeten betalen? We spreken over bedragen tussen de 

20.000 en 30.000,-! En na renovatie moeten de winkeliers een hogere huur 

gaan betalen. Winkeliers worden gebruikt als melkkoe door de eigenaar, die 

jarenlang winsten heeft geboekt door geen onderhoud uit te voeren. 

Zo zijn er tal van vragen, ook over de jaren die verstreken zijn en alle dure 

deskundigen die ingeschakeld zijn. Het heeft allemaal niet mogen baten. 

Tot heden is er weinig te zien van alle grootse plannen die ooit onze harten 

sneller deden kloppen.

Wellicht is het verstandig  terug te keren naar de basis van die verlangens: 

geen hoog- en nieuwbouw, maar opknappen c.q. restyling van het centrum-

gebied en vooral De Kwinkelier. Nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair, 

parkeergarage grondig opknappen, meer veiligheid door camera’s, mooie 

verlichting en een grondige verfbeurt. Bij de huidige tijd hoort een ander 

uitgavenpatroon.

Enin, op 26 april hopen wij tijdens de raadsvergadering tekenen van nieu-

we hoop te krijgen.

Hermie Engelbertink

KOPERWIEKLAAN 1   BILTHOVENKOPERWIEKLAAN 1   BILTHOVEN

Geopend van 10 tot 16.00 uur

Burgemeester Arjen Gerritsen zegt 

het vervelend te vinden als de dis-

cussie over een op zich verstandig 

besluit om het servicecentrum te slui-

ten, nodeloos breed wordt gemaakt. 

‘De gemeenteraad heeft er tot twee-

maal toe op een zodanige manier over 

gesproken, dat er een opdracht voor 

het college ligt om het sluiten van het 

servicecentrum uit te gaan werken. 

In die zin vind ik het initiatiefvoor-

stel van het CDA heel laat komen. 

Het bredere verband wat ik ook zie is 

dat er een bepaald sentiment aange-

sproken wordt in Maartensdijk. Dat 

is begrijpelijk omdat het gaat om een 

voorziening die verdwijnt. Ik denk 

dat het goed is dat in het juiste per-

spectief te plaatsen en niet uit het oog 

te verliezen wat er in het afgelopen 

decennium opgebouwd is. Het besluit 

is genomen omdat het niet te betalen 

is en andere voorzieningen beschik-

baar zijn.’ 

 

Sociale functie

‘Het is niet zo dat we gauw even 

100.000 euro wilden verdienen door 

dat servicecentrum te sluiten. We 

hebben ook heel nadrukkelijk geke-

ken naar de producten die we daar 

bieden, het gebruik dat ervan gemaakt 

wordt en de alternatieven die er zijn. 

Die laten op objectieve gronden toe 

dat je dat servicecentrum kunt sluiten 

voor voorzieningen als paspoorten, 

rijbewijzen en identiteitskaarten, die 

overigens binnenkort tien jaar geldig 

zijn.’ Gerritsen kan zich voorstellen 

dat in de Maartensdijkse gemeen-

schap het gevoel leeft van wat blijft 

er nu aan voorzieningen voor ons 

over. Hij stelt vast dat een dergelijk 

gemeentelijk servicecentrum niet 

zo’n sociale functie heeft. ‘Dat ser-

vicecentrum brengt natuurlijk wel 

mensen op de been die dan misschien 

ook terloops even hun boodschap-

pen doen, maar als je het hebt over 

de sociale- en de signaleringsfunctie 

van de gemeentelijke aanwezigheid 

daar, dan vind je die op het vlak van 

zorg en welzijn. Dat blijft allemaal 

beschikbaar in Dijckstate. Daarnaast 

zullen we voor de gehele gemeente 

sterk gaan inzetten op versterking van 

de dienstverlening via onze website.’ 

Economie

De burgemeester wil de bewering dat 

het voorzieningenniveau in Maar-

tensdijk uitgekleed wordt, afzetten 

tegen de investeringen die de afge-

lopen jaren gedaan zijn op het vlak 

van woningbouw, behoud van het 

oude gemeentehuis, de vernieuw-

bouw daarachter en sportfaciliteiten. 

‘Op het vlak van economie proberen 

we heel stevig te investeren in het 

beschikbaar houden van het Maer-

tensplein. We hebben een aantal jaren 

geleden de koopstromen onderzocht 

in het kader van de Nota economisch 

beleid en constateren dat het af en 

toe zorgelijk is en er wat aan gedaan 

moet worden. Dat doen we deels via 

woningbouw en ook door het de on-

dernemers makkelijker te maken. Dat 

is het kader dat ik mee zou willen ge-

ven aan de discussie over de sluiting 

van het servicecentrum. Als het ser-

vicecentrum open zou blijven moet 

er fors geïnvesteerd worden in een 

aantal beveiligde verbindingen. Dat 

is simpelweg niet meer te betalen. Bij 

de behandeling van een motie over 

de sluiting van het servicecentrum op 

16 juni vorig jaar gaf de burgemees-

ter aan dat wanneer mensen echt niet 

zelf naar het gemeentehuis kunnen 

komen, service aan huis mogelijk is.

Burgemeester wil sluiting servicecentrum
in breder perspectief zien

door Guus Geebel

Op donderdag 26 april bespreekt de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van het CDA over het 

openhouden van het servicecentrum Maartensdijk. De gemeenteraad besloot vorig jaar tweemaal met 

ruime meerderheid tot de sluiting van het servicecentrum. In december kreeg burgemeester Gerritsen 

ruim vijftienhonderd handtekeningen aangeboden van bewoners die het steunpunt open willen houden.

Burgemeester Arjen Gerritsen.
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6.-

Denkt u aan onze gewijzigde openingstijden?
Maandag 30 april zijn 
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150 gram

•  Vispotje
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•  Mihoen 
MET KIP

PER PORTIE ________________ 4,95

•  Pasta
MET ASPERGES EN ZALM

__________________ 100 GRAM  1,25

Alle soorten kleine

Tomaatjes
500 gram

2,49 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen

Spinazie
_________________________  300 GRAM  0,75

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Aspergeschotel
_________________________  100 GRAM  0,99
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_____________________ 100 GRAM  0,60
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scherpe dagprijzen

Groot assortiment 
Dutch Specials!!!

Nieuwe soorten
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advertentie

Bijna Zeist maar toch echt in De Bilt: het Fraterhuis Sint Jozef aan de 

Schorteldoeksesteeg. De 83-jarige Pastor de Wit van de Maartenskerk 

in Maartensdijk woont er sinds kort met veel genoegen. 

‘Toen ik 18 jaar geleden naar Maartensdijk kwam, voelde het als thuisko-

men. Maartensdijkers zijn doe-mensen, ook de 500 parochianen uit Maar-

tensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading die sinds 1995 de 

Parochie Sint Maarten vormen, deel van de grotere parochie HH Martha en 

Maria. Onder deze doe-mensen zijn vele stille middelpunten, mensen waar 

je misschien weinig van hoort maar die veel werk verzetten. De kracht van 

zo’n lokale gemeenschap is de kleinheid en de onderlinge verbondenheid.

Ik wilde en wil niet het risico lopen dat jongeren zouden denken: aan die 

man hebben we niks. Ik realiseer me goed dat de tradities van de kerk 

veelal niet aansluiten bij het leven van jongeren nu. Met hun weekendritme 

kunnen ze niet op zondagochtend voor elven al in de kerk zitten. Jongeren 

betrokken houden bij onze parochie is bovendien al moeilijk omdat ze 

nauwelijks woningen kunnen vinden in hun eigen dorp. Noodgedwongen 

trekken ze weg. Toch zie ik ze terug bij de kerstviering, of ze komen hun 

kind hier laten dopen, dat zijn signalen dat ze zich nog verbonden voelen.

De snelste weg naar jongeren zijn de ouders. Door hen te betrekken bij 

de godsdienstige vorming, bijvoorbeeld de voorbereidingen op de Eerste 

Communie, hebben we groepjes kinderen gevormd die onderling contact 

bleven houden. Tegen kerst 2011 stapte ik de zaal van de Mantel binnen 

waar zo’n groep jongeren, alweer bijna volwassen, bijeen was om te pra-

ten, een ilm te kijken. We raakten in gesprek en ik heb die jongeren uitge-

daagd en gezegd: “Als er iets is dat jullie belangrijk vinden om te doen in 

de kerk, dan staat de kerk open voor jullie”. Ze zijn  er op doorgegaan en 

ontwikkelden het idee van de Kruiswake. Een nacht lang stilstaan bij het 

kruis, in de nacht van Goede Vrijdag op Stille Zaterdag.

Het was een bijzonder idee, dat ze zelf helemaal invulden. Organisato-

risch had het nogal wat voeten in de aarde: een programma van bezinning, 

er moest altijd iemand in de kerk zijn, activiteiten voor in de Mantel. Ze 

pakten het gestructureerd aan, zochten de juiste mensen erbij. Ik hoefde 

alleen op afstand te ondersteunen en werd gevraagd de meditatie van mid-

dernacht te doen. De jongeren verzorgden de publiciteit, de boekjes, de 

posters. Een geweldige prestatie. Mogelijk zijn ze wat teleurgesteld omdat 

er niet zo veel collega jongeren kwamen, maar ze kunnen zeer trots zijn op 

de respons. Zo kwamen er meer dan 80 mensen naar de Taizé Viering en 

werd in de Mantel door deelnemers 

een blijvend kruis gemaakt van mo-

zaïek. Dit kruis wordt in de zijin-

gang van de kerk gehangen.

Hoe mooi ik de kerkelijke tradi-

ties ook vind, over de toekomst 

maak ik me weleens zorgen. Maar 

als we, zoals hier in Maartensdijk, 

open staan voor de wensen van de 

jeugd, zie ik een mooie toekomst, 

ook voor de kerk. Dankzij dit initi-

atief van onderaf, is een nieuwe tra-

ditie geboren. De jeugd spreekt nu 

al over een Kruiswake in 2013! Het 

hart van  alle gebeurtenissen in deze 

wake was voor mij en voor velen het 

feit dat gedurende de hele nacht, dus 

van 23.00 uur tot 06.00 uur, mensen 

elkaar afwisselden en aan weerszij-

den van het centrale kruis de wacht 

hielden met een brandende kaars in 

de hand.’

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop 

naar de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op 

zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Schrijfthema 

van de maand april is Geloof & Spiritualiteit. Dit keer het verhaal van 

pastor De Wit. José Hoppenbrouwer ging bij hem op bezoek om zijn 

verhaal op te tekenen.

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u 

nog meer verhalen bij het thema Geloof & spiritualiteit, onder meer 

van dominee Tina Geels van de Woudkapel in Bilthoven. Uw eigen 

levensverhaal – over  het huidige of een ander thema - kunt u sturen 

naar info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling om begin 2013 een 

boek met levensverhalen van 

mensen uit de gemeente De Bilt 

te publiceren. Mogelijk wordt 

uw verhaal daarin opgenomen. 

Maar u kunt uw verhaal ook 

laten optekenen. Neem dan 

contact op het Petra Cremers 

(0346-573040) of Wilma van der 

Laan (0346-591062) van De Bilt 

Schrijft.

Pastor de Wit leidt de meditatie 

tijdens de Kruiswake, Pasen 2012 

(foto Vierklank)

Prof. dr. Hans Gerding (64) doet ilo-

soisch en experimenteel wetenschap-

pelijk onderzoek naar grensover-

schrijdende ervaringen. Hij werkt 

al meer dan 25 jaar bij het Parapsy-

chologisch Instituut in Utrecht en is 

er ruim tien jaar directeur. Ook is hij 

bijzonder hoogleraar aan de Faculteit 

der Geesteswetenschappen van de 

Universiteit Leiden. Gerding noemt 

zichzelf een ongebonden spiritueel. 

Onderwerp leeft

In zijn lezing zal Gerding ingaan op 

wonderlijke toevalligheden die men-

sen in het dagelijks leven overko-

men. Ook gaat hij wat vertellen over 

ilosofen en wetenschappers die zich 
ermee hebben beziggehouden en die 

rekening houden met de mogelijkheid 

dat er wel eens meer aan de hand is 

dan puur toeval alleen. Hans Gerding 

zal aangeven dat er goede redenen 

zijn om soms iets meer achter toeval 

te zoeken. Het begrip toeval heeft een 

plek in bijna alle culturen en komt in 

heel veel verschillende vormen voor. 

’Het onderwerp leeft en tijdens de 

lezing vind ik het altijd prettig om 

ruimte te maken voor een dialoog. 

Mensen komen dan dikwijls met per-

soonlijke ervaringen en hebben daar 

ook allerlei vragen over. Dat vind 

ik vaak nog boeiender dan de lezing 

zelf. Ik ben er heel benieuwd naar en 

wil wel wat oogsten van mooie erva-

ringen van mensen.’

Scarabee

‘Heel veel dingen die je in je leven 

meemaakt zijn gewoon toevallig. 

Maar daar gaat het niet over. Het gaat 

om bijzondere ervaringen van toeval, 

toevallige gebeurtenissen die zo in 

het oog lopen dat je er niet omheen 

kan.’ Professor Gerding noemt een 

beroemd voorbeeld dat wordt be-

schreven door de Zwitserse psychia-

ter Carl Gustav Jung. ‘Dat voorbeeld 

gaat als volgt: Een vrouw is bij Jung 

in therapie en heeft een droom over 

een scarabee die naar het licht vliegt. 

Het was een verlichte, opluchtende 

droom van die vrouw. Zij was daar-

door zo getroffen dat ze in haar en-

thousiasme meteen de volgende dag 

naar Jung gaat en hem die droom ver-

telt. Terwijl zij dat doet hoort Jung ge-

tik tegen het raam. Hij opent het raam 

en er vliegt een tor naar binnen die 

lijkt op die scarabee. Jung vangt hem 

en zegt hier is je scarabee. Hij noemt 

dit een geval van synchroniciteit, wat 

letterlijk gelijktijdigheid betekent. In 

dit geval de gelijktijdigheid van twee 

gebeurtenissen. Een droom over een 

scarabee en een binnenvliegende sca-

rabee. Die twee gebeurtenissen heb-

ben niets met elkaar te maken. Het is 

toeval en toch is het als het je over-

komt een heel toevallige belangrijke 

gebeurtenis.’

Betekenisvol toeval

‘Het gaat dus om betekenisvol toeval. 

Zeg dat die droom over die scarabee 

in Nederland is. Er wonen 16 miljoen 

mensen, die dromen vier dromen per 

nacht, dus je hebt al gauw tussen de 

60 en 70 miljoen dromen elk etmaal. 

Het zou wel heel raar zijn als er niet 

eens een keer iemand iets droomt dat 

de volgende dag ook echt gebeurt. 

Dan is het gewoon toeval. Bij bete-

kenisvol toeval is de claim, er zit iets 

achter. In de parapsychologie doe je 

onderzoek naar wat bij betekenisvol 

toeval steeds het geval is. Aan de ene 

kant iets psychisch en aan de andere 

kant iets fysisch. De scarabee in de 

droom is psychisch en de binnenvlie-

gende tor is fysisch. Die twee hebben 

ogenschijnlijk niet met elkaar te ma-

ken en toch doet het zich tegelijker-

tijd voor.’  

Filosoie
Professor Gerding is van huis uit i-

losoof met een specialisatie in de pa-

rapsychologie. ‘Als ilosoof ben ik 
altijd al getroffen geweest door wat 

‘buitengewone ervaringen’ wordt 

genoemd. Dat zijn ervaringen met te-

lepathie, helderziendheid, bijna dood-

ervaringen, dromen over mensen die 

gaan overlijden, mystieke ervaringen 

of ongewone ervaringen die je niet 

dagelijks hebt. Daar kleven heel veel 

ilosoische vragen aan. Als iemand 
droomt over iets dat in de toekomst 

gebeurt, dan heb je de ilosoische 
vraag, staat de toekomst vast of niet. 

Als iemand telepathisch contact heeft 

met een medemens, dan heb je de 

vraag is onze psyche omheind of niet. 

Er zijn dus altijd ilosoische vragen 
rond die buitengewone ervaringen. 

Het is daarom ilosoisch interessant, 
maar wat ik zelf net zo belangrijk en 

interessant vind is dat die buitenge-

wone ervaringen massaal in de sa-

menleving worden gerapporteerd en 

ook door mensen belangrijk gevon-

den worden. Hoe je in het leven staat 

wordt mede bepaald door wat je op 

dit gebied hebt meegemaakt. Je ziet 

in de ilosoie vaak dat mensen daar 
de ogen voor sluiten en dat is ook nog 

eens erg interessant.’

Parapsychologie

Het Parapsychologisch Instituut is in 

1953 opgericht en was 25 jaar lang 

een onderdeel van de Utrechtse uni-

versiteit. Het is nu een zelfstandig 

instituut zonder formele band met de 

universiteit. ‘Het instituut doet drie 

dingen’, aldus Gerding. ‘We geven 

voorlichting, bieden hulpverlening en 

doen onderzoek. Vroeger deden we 

veel telepathieonderzoek. De laatste 

jaren bewegen we ons meer op het 

terrein van inventariserend onderzoek 

naar buitengewone ervaringen bin-

nen de Nederlandse bevolking. We 

hebben onderzoek gedaan naar erva-

ringen bij contact met overledenen. 

Het blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders 

een ervaring heeft die ze als zodanig 

interpreteren. Of er werkelijk contact 

geweest is kun je niet bewijzen, maar 

je kunt het ook niet weerleggen. We 

inventariseren hoe mensen daar mee 

omgaan.’

Professor Gerding 
over bijzondere ervaringen van toeval

door Guus Geebel

Toevallige gebeurtenissen in het dagelijks leven: echt toeval of soms toch niet? Onder deze titel 

houdt professor Hans Gerding op vrijdag 27 april een lezing over het verschijnsel toeval en wat daar 

mogelijk nog achter kan zitten. De lezing vindt plaats in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 Bilthoven 

en begint om 20.00 uur. De avond wordt georganiseerd door de Bilthovense vrijmetselaarsloge 

De Ster in het Oosten en is voor geïnteresseerden vrij toegankelijk.

Professor Gerding is bij de lezing 

benieuwd naar persoonlijke 

ervaringen.

Kunst bij SWO

Zoals elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur houdt de SWO-cursus 

tekenen-schilderen haar wekelijkse lessen in Dijckstate in Maartensdijk. 

Een tiental leerlingen, vooral dames, werkt met volle aandacht onder 

leiding van de heer Gerrit van Esterik uit Bilthoven. Er hangt echter een 

schaduw over de lessen want deze cursus dreigt door SWO gestopt te 

worden. ‘Maar’, vertellen ze, ‘als dat doorgaat zullen we zelf proberen de 

cursus voort te zetten.’ [KP]
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Masha 
      Trebukova

Heleen 
     Levano

www.arttraverse.nl

Gemengde technieken

Sculpturen

Op tafel staat een grote schaal met 

kroepoek, waaruit af en toe een greep 

wordt gedaan door de zangers. Diri-

gent Robby zit achter de elektrische 

piano en probeert op een vrolijke ma-

nier iedereen zo goed mogelijk door 

de liedjes te leiden. Soms zingt hij 

eerst mee met de sopranen, switcht 

dan naar de alten en tenoren en ein-

digt bij de bassen, want elke groep 

heeft zijn eigen partij en het lukt niet 

iedereen om die te pakken en ook vast 

te houden. Maar lukt het niet, dan is er 

geen man overboord: er wordt alleen 

maar hartelijk gelachen door degene 

die even in de fout gaat. Volgende lied 

beter. Het plezier straalt van koorle-

den en dirigent af. ‘Op een gegeven 

moment zegt Robby: ‘Nu allemaal 

sopraan.’ Een van de bassen bromt: 

‘Wij toch niet?’ Grote hilariteit. Seni 

Suara betekent zangkunst in het In-

donesisch. Het koor heeft als hoofd-

doel het zingen van een repertoire 

van voornamelijk Indische volkslied-

jes (krontjong) in het Maleis, maar 

ook Nederlandse en Engelse liedjes, 

die door de gerenommeerde dirigent 

Rubijanto (Robby) Soetanto meer-

stemmig zijn gearrangeerd. Robby 

is onder meer bij verschillende grote 

musicalproducties in Nederland be-

trokken geweest en werkt tegenwoor-

dig als pianist in musicalorkesten van 

Joop van den Ende. 

Hij is zeer ervaren met koren en goed 

bekend met het gekozen repertoire. 

‘Ik heb ook nog een gospelgroep in 

Zeist en een seniorenkoor in Voor-

burg’, vertelt hij na de repetitie. Hij 

heeft gestudeerd aan het conservato-

rium van Utrecht met als hoofdvak 

piano en als bijvak zang. ‘Ik zong al 

sopraan in de kerk toen ik zes jaar 

was’, herinnert hij zich. De volgende 

maand gaat hij naar Indonesië. ‘Om 

pianoleraren te adviseren. Daar is 

geen conservatorium. Er zijn wel heel 

veel muzikanten, maar te weinig be-

kwame leerkrachten.’ 

Indische gevoel

Seni Suara bestaat uit meerdere gene-

raties Indo’s - mensen van gemengd 

bloed, die zijn opgegroeid in of af-

stammen van mensen die zijn opge-

groeid in voormalig Nederlands Indië 

-en leden die de Nederlands-Indische 

cultuur en historie een warm hart 

toedragen. De meesten van hen ko-

men uit de directe omgeving, vooral 

uit Bilthoven, maar het koor telt ook 

leden uit bijvoorbeeld Diemen en 

Amersfoort. ‘Wij hebben het zes jaar 

geleden opgericht’, vertellen Vera 

Boot, Yola Geldtmeijer en Nancy 

Echter. ‘In Bilthoven speelden ze al-

leen Engelse liederen tijdens onze 

herdenking op 15 augustus en de ma-

nier waarop dat gebeurde, past niet bij 

ons. Wij zingen met emotie, ook bij-

voorbeeld de Indische versie van het 

Onze Vader. Indische mensen zingen 

veel en velen van hen bespelen in-

strumenten, vooral met verjaardagen. 

Het maakt niet uit of je vals zingt, het 

gaat om het gevoel.’ De drie opricht-

sters vinden het leuk dat ook de derde 

generatie Indo’s dol is op zingen en 

muziek maken. ‘Ze zijn zich er sterk 

van bewust dat ze Indisch zijn. Mu-

ziek verbindt en is niet gebonden 

aan grenzen.’ De koorleden hebben 

inspraak in de keuze van het reper-

toire. Het gaat vooral om gezamenlijk 

zingen en het “Indische gevoel” dat 

de leden eraan beleven. Het plezier 

en de gezelligheid staan voorop. Het 

koor heeft nog ruim plaats voor nieu-

we leden. Vooral echtparen, bas- en 

tenorzangers zijn bijzonder welkom. 

Ga gerust eens langs op een repetitie 

avond om de sfeer te proeven en mee 

te zingen. De eerste twee avonden 

zijn gratis. Iedereen is vanaf 19.00 uur 

welkom voor een kopje kofie of thee 

te drinken en om gezellig bij te pra-

ten. Het koor repeteert eens per twee 

weken op maandagavond van 20.00 

tot 21.30 uur. In de maanden juli en 

augustus zijn er geen repetities. Voor 

contact bellen: 06-16062091, of mai-

len naar secretaris@senisuara.nl. Het 

adres van het station is Dolderseweg 

148a, Den Dolder.

Ontmoeting en gezelligheid staan 
voorop bij Indisch koor Seni Suara 

door Lilian van Dijk

Het eerste wat je hoort als je de locatie van het Indisch koor Seni Suara nadert, is gezang, 

regelmatig doorspekt met gelach. Het is een gezellige en vrolijke boel in het gebouwtje 

op het station van Den Dolder. Op deze maandagavond repeteert een groep van negen vrouwen 

en zes mannen meerstemmig liedjes van vijftig, zestig jaar geleden.

De leden van het Indisch koor zingen met veel gevoel en inzet. Dirigent Robby 

probeert iedereen in het juiste spoor te krijgen en begeleidt de zangers op de 

piano.

Op 21 april begint de avond met 

een workshop singledansen van drie 

kwartier. Beijen legt uit: ‘Gemiddeld 

komen op onze avond zo’n zeventig 

paren. De mensen die voor de work-

shop komen, vinden het leuk om sin-

gledansen te doen, maar we willen 

het ook een ontmoetingsplek laten 

zijn voor singles.’ En dat blijft heel 

moeilijk: ‘Nederland telt heel veel 

singles en die gaan ook uit, met name 

de dames. Die willen dansen en zoe-

ken een partner. Maar bij De Danssa-

lon, kunnen ze die niet vinden. Hier 

komen geen alleenstaande heren.’ 

Beijen zou dat graag anders zien. 

‘In december vieren we ons twintig-

jarig bestaan. Het zou geweldig zijn 

als groepen singles uit de regio zich 

formeren en naar de dansavonden ko-

men, dan krijg je een soort vermen-

ging. Het kristalliseert zich altijd uit 

tot stelletjes. Dat is de kracht van De 

Danssalon.’ 

Lijndans

Dan begint de singledansles onder 

leiding van Arnold en Wouta Tho-

mas. Deze avond is een groepje sin-

gles gekomen die elkaar kennen via 

de website single-event, bestaande uit 

twee vrouwen en drie mannen. Een 

van de mannen, Fred uit Amersfoort, 

gaat aan de kant zitten. ‘Het is dertig 

jaar geleden dat heb gedanst’, vertelt 

hij. Ik vind het best wel spannend, 

maar dat lijndansen dat ze nu doen, is 

niets voor mij. Ik had gedacht dat het 

een workshop stijldansen voor singles 

zou zijn. Dan dans je met zijn twee-

en.’ Hij overweegt toch maar weer op 

stijldansles te gaan. ‘Ik ben twee keer 

op dansles geweest. De eerste keer 

hield ik er een relatie aan over van an-

derhalf jaar, de tweede keer dat ik op 

dansles ging kwam ik iemand tegen 

met wie ik vijfendertig jaar een rela-

tie heb gehad, maar die is nu voorbij.’ 

Er komt een vrouw bij staan die zich 

voorstelt als Eef. Trots toont ze de 

achterkant van haar blouse. Jovo Line 

Dancers staat erop. ‘Ik kom uit Aals-

meer en ben vanavond met een vrien-

din meegekomen’, vertelt ze. ‘We 

hebben hier jaren geleden een de-

monstratie gegeven met de Jovo Line 

Dancers, zo ken ik deze activiteit. Ik 

ben met lijndansen begonnen na het 

overlijden van mijn man en ik vond 

het erg leuk. Ik danste wel vier keer 

per week.’ Tegenwoordig niet meer: 

‘Ik kan het fysiek niet meer volhou-

den. En stijldansen kan ik niet, dus de 

rest van deze avond blijf ik meestal 

aan de kant.’ Er wordt namelijk de 

rest van de avond geen les gegeven. 

Die is bedoeld voor stellen die van 

parendansen houden, met af en toe 

singledansen ertussendoor. ‘Dan doe 

ik wel mee’, vertelt Eef. ‘Ik kan het 

iedereen aanraden. Maar je moet wel 

een beetje ritmegevoel hebben.’ Zie 

verder www.de-danssalon.nl. [LvD]

Workshop singledansen bij De Danssalon 

Teun de Leng en Maya Beijen uit Gorinchem en Sonja van der Leur uit Breukelen 

richtten bijna twintig jaar geleden De Danssalon op, die zich richt op 

stijl- en lijndansavonden voor paren op diverse locaties. De vierde zaterdag van de maand 

zijn ze te vinden in het H.F. Witte Centrum in De Bilt.

Bij de singledansen lukte het niet iedereen direct om de juiste passen te maken 

en de goede kant op te draaien, maar dansleraar Arnold Thomas legde het 

steeds weer geduldig uit.

Dagen stationchefswoning geteld

Sloop van de stationschefswoning bij station Bilthoven komt 

in zicht. De sleuteloverdracht staat gepland voor 26 april, 

de verwachting is dat niet lang daarna wordt gestart met de 

sloop. De exacte datum is echter nog niet bekend.

Babet Verstappen, woordvoerster van ProRail, vertelt: ‘Vanaf 23 april wordt 

het eerste deel van het P+R terrein bij station Bilthoven ingericht als werk-

terrein. Dit betekent dat reizigers verder op het terrein moeten parkeren 

en daardoor iets langer moeten lopen naar het perron. Er blijft voldoende 

parkeergelegenheid beschikbaar. Eind juni/begin juli wordt een nieuwe 

voetgangersbrug in gebruik genomen die het perron verbindt met het P+R 

terrein. Verder voert aannemer Heijmans de komende periode diverse voor-

bereidende werkzaamheden uit in het stationsgebied Bilthoven, zoals dus 

het demonteren en slopen van het 

spoorwachtershuisje bij de over-

weg en waarvan dus de waardevol-

le onderdelen worden opgeslagen. 

Verder zullen er werkzaamheden 

zijn in het kader van aanpassingen 

aan de bovenleiding van het spoor’.

Nacht

‘Niet alleen overdag maar ook ’s 

nachts wordt regelmatig gewerkt. 

Omwonenden kunnen geluids-

overlast ondervinden door het ge-

bruik van diverse bouwmachines 

en eventueel ook hinder van ver-

lichting van het bouwterrein. Zij 

ontvangen hierover een bewoners-

brief.’ [HvdB]

De voormalige stationchefswoning verdwijnt binnenkort.

advertentie



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

30 APRIL 

KONINGINNEDAG

BIJ ONS VERKRIJGBAAR:

ROOD / WIT /  BLAUW 

EN ORANJE LINT

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

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

06 - 53 14 67 33

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

2 bossen chrysanten 

á € 4.95

 2 bossen tulpen 

á € 4.95

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 308 1.6 16V XS VTI

2008, 45.000 GRIJS MET, CLIMATE 

C, CRUISE C, LMV,ABS, ER, CV, SB, 

SCHUIFDAK, RAD/CD

€ 11.950,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

(AUTOMAAT) CLIMATE C, ESP, ER, CV, SB, AIRBAGS  € 5.900,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.6 16V HDIF 2006 170.000 GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, LMV, 

AUTOMAAT 7 PERS MLV, RAD/CD, ABS, ESP,  € 9.950,00 

CITROEN C5 TOURER 2.0 HDIF AUT 2008 111.000 ZWART MET, RAD/CD/NAV, CLIMATE C, LMV, ABS, 

CRUISE C, PARKEERHULP, REGENS, ABS, ESP,  € 19.500,00 

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

REGENS, RAD/CD,  € 5.450,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT 2006 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C,  € 8.500,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS. SUBLIME 2010 40.000 ORANJE MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.500,00 

PEUGEOT 307 1,6 16V 5DRS 2002 142.000 GOUD MET, ER, CV, RAD/CD, CLIMATE C, SB  € 4.500,00 

RENAULT CLIO 1.2 5DRS 1997 220.000 WIT, 5DRS, RAD/CD, NIEUWE APK,  € 850,00 

RENAULT SCENIC 1.6 16V AUTOMAAT 2002 110.000 D GROEN MET, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, ESP, LMV,  € 3.950,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 176.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV,RAD/CD/NAV,PARKEERS,TREKH,XENON  € 18.750,00 

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Witte bollen 
2e zak ½ prijs!!!

4 Oranje 
tompoucen

5,95

Winkel Maertensplein 
op Koninginnedag 

geopend van 8 - 12 uur

Winkel Maertensplein 
op Koninginnedag 

geopend van 8 - 12 uur

11 april 1972 
begon kapper Hans stiekem 
te knippen

27 april 1972 
was de oficiële opening door 
burgemeester Schuller

a.s. vrijdag dus 40 jaar 
geleden (vrienden en familie doen verdacht)

Nieuwsgierig?
Kom effe langs 

want er staat wat 
te gebeuren!
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Op zaterdag 21 april is het in het ver-

enigingsgebouw aan de Talinglaan 

bij aanvang al een drukte van be-

lang. Bijna alle stands zijn bezet en 

het aanbod is bijzonder gevarieerd. 

Schilderijen, keramiek, kunst- en de-

coratievoorwerpen van stof, kinder-

artikelen, kleding, gehaakte tassen, 

mozaïeken, wenskaarten, noem maar 

op. Zo exposeren Rinus Alberti van 

de Bilthovense fotoclub en Lisanne 

Doop, zijn voormalige buurmeisje, 

hun gezamenlijke kunstwerken, fo-

derijen, zoals Rinus ze noemt. Hij 

legt uit: ‘Ik druk een halve foto af op 

canvas en Lisanne schildert erbij wat 

zij denkt dat erbij hoort. Het leuke 

is dat we er samen aan werken.’ Dat 

kan een voortzetting van de foto zijn 

of iets wat uit haar fantasie voorts-

pruit. Erg goed gelukt is een foderij 

waar je links een straat ziet (Rinus’ 

aandeel) en rechts een soort abstracte 

voortzetting van het concrete deel in 

gekleurde vlakken (Lisannes toevoe-

ging). Lisanne demonstreert ter plek-

ke hoe zij een foto van Rinus aanvult. 

Rita Cazemier uit Amersfoort en haar 

moeder Ans uit Bilthoven staan bij 

een kraam met allerlei producten van 

wol. Rita, die zit te spinnen, vertelt: 

‘Deze wol is van een schaap die wit 

is met wat zwart erdoor, vandaar deze 

bijzondere kleur. Als de wol van het 

schaap komt, wordt hij eerst gewas-

sen en dan gekaard. Daarmee wordt 

het gekamd en ontdaan van takjes en 

dergelijke. Dan pak je een pluk, die 

je tot een draad spint. Daarna ga je 

twijnen: van twee dunne draden een 

dikke draad maken door ze om el-

kaar heen te wikkelen. Je kunt de wol 

eventueel ook nog kleuren voordat je 

ermee gaat breien.’ 

Het hele proces heeft haar interesse: 

‘Ik kon al breien, maar ik wilde meer: 

alles doen, van schaap tot kleding-

stuk.’ Haar ouders kunnen ook alle-

bei spinnen, dus die bewerking heeft 

ze thuis al geleerd. Een leverancier 

heeft ze ook gevonden. ‘De vachten 

komen van een boer. ‘Hij vertelde dat 

hij die na het schapenscheren gewoon 

in de wei gooide. Ik heb gevraagd of 

hij ze in een schuur wil opslaan. Ik 

mag ze van hem zo meenemen, het 

kost me niets.’ Heel origineel zijn de 

kunstvoorwerpen van Wil Woudstra 

uit Bilthoven, die ze vervaardigt van 

rubberen ietsbanden, zoals een hoed, 
een schoen en een tas met bloeiende 

planten erin, een bakje voor een waxi-

nelichtje en halskettingen in com-

binatie met kralen. Nell Verbeek uit 

Utrecht verkoopt onder meer uilen op 

staken, beelden, en miniatuurschilde-

rijtjes van metaal. ‘Dat zijn leuke pre-

sentjes. Ze zijn niet duur en ze blijven 

mooi,’ verzekert ze. [LvD].

Nadat de plaatselijke reisorganisato-

ren Henk en Hennie Broekhuizen met 

hun mooie reizen na al die jaren zijn 

gestopt, dreigde er voor altijd iets te 

verdwijnen waar heel veel mensen 

mooie herinneringen aan overhouden. 

Wilfried Schwarte vertelt: ‘Je kunt 

merken dat de mensen die mooie rei-

zen missen en daarom heb ik besloten 

een aantal malen per jaar door te gaan 

met dagtochten. Bij voorkeur op de 

zaterdagen. Henk en Hennie gaan dan 

mee als reisleiders. 

Op 26 april gaan we voor de eerste 

maal met de bus naar de bollen en 

daarna ook naar De Floriade in Venlo. 

Er zijn daarvoor nog enkele plaatsen 

vrij. Wat we nog meer gaan doen 

wordt later bekend gemaakt.’

 

Volwaardig 

Maar de goedlachse Wilfried heeft 

nog meer nieuws. ‘Samen met de 

mensen van de bewonerscommis-

sie die zich hebben aangeboden om 

te helpen, is geregeld dat hier op de 

zaterdag- en zondagmiddagen het ter-

ras open gaat. Per 1 mei gaan nu ook 

de vrije middagmaaltijden naar de 

avond. Iedereen kan zo binnenlopen 

tenzij men met een groepje komt. Dan 

is het natuurlijk verstandig om vooraf 

te bespreken.’ Wilfried, die van jongs 

af aan in diverse restaurants als kok 

heeft gewerkt en daarnaast ook feest-

jes en ietstochten organiseerde, is 
van nature een vrolijke man die an-

deren graag met zijn vakkennis wil 

verwennen.  

Oranjebingo

We kijken nog even in de kraakhel-

dere keuken waar hij benadrukt: ‘Je 

kunt hier dus als bewoner van Maar-

tensdijk maar ook als iemand van bui-

ten met familie, voor een goede maal-

tijd zo naar binnen lopen. Wij zijn een 

volwaardig restaurant, zoals onlangs 

een bezoeker na aloop zei: ‘Dit is 
ouderwets goed. Jij weet tenminste 

wat mensen lekker vinden.’ Kok en 

restaurantregelaar Wilfried wijst ook 

nog even op het komende Oranjefeest 

op Koninginnedag want dan worden 

de mensen weer voor de kofie met 
oranje tompoezen verwacht en tij-

dens de middag is er voor iedereen 

een Oranjebingo georganiseerd. Daar 

verheugt Wilfried zich op. 

Wilfried Schwarte vertelt goed nieuws in Dijckstate
door Kees Pijpers

Een gesprek met Wilfried Schwarte die al vanaf 2003 in Dijckstate zowel een prima kok is als 

restaurantregelaar zoals hij dat noemt, brengt goed nieuws voor Maartensdijk en wijde omgeving. 

Hij blijkt ook nog een reisorganisator te zijn die met ondersteuning van Henk en Hennie Broekhuizen 

toch weer mooie dagtochten gaat maken. 

Wilfried in de kraakheldere keuken.

Lente-bridge-drive in 

Parklat Houdringe
door Henk van de Bunt

‘Het is hier goed wonen’, vertellen de aanwezigen. ‘We wonen 

hier niet alleen, maar leven ook in een bepaalde gemeenschap. 

Voor vertier hoeven we de deur niet uit. Er is veel te doen en 

dat wordt door de bewoners zelf georganiseerd.’

Parklat Houdringe is gelegen aan de rand van het Panbos en de bebouwing 
van Bilthoven en grenst aan de golfclub ‘De Biltse Duinen. Bewoners zijn 

slechts een paar honderd meter verwijderd van winkelcentrum ‘De Kwinke-

lier’, de winkelstraten, het N.S. station en de bushalte. De servicelat biedt 
naast service, veiligheid en privacy, ook de mogelijkheid sociale contacten 

te onderhouden, mede door de diverse gezamenlijke activiteiten. Zondag 22 

april vond de zgn. Lente-bridge-drive plaats; met een drankje en een hapje 

en prijzen voor de beste bridgers van die dag. Bewoners van 37 van de 133 

appartementen van Parklat Houdringe in Bilthoven zijn lid van de bridge-

club. Elke woensdagmiddag wordt er gespeeld; meestal met 6 á 7 tafels 

(24 - 28) deelnemers en 5 speelronden. 

Toeven

Aan de kerst- en de lentedrive wordt altijd veel aandacht geschonken. Naast 

het bridgen kan men in huis ook biljarten, koersballen en deelnemen aan 

gymnastiek. In de zomer wordt er ook ‘jeu de boules ‘ gespeeld. 8 keer per 

jaar wordt er een avondvullend programma gepresenteerd. Om de dag kan 

men ’s ochtends gezamenlijk een kopje kofie drinken en tegen de avond 
een glaasje. Er is een bibliotheek met een zgn. wisselcollectie van de bi-

bliotheek van Bilthoven. Daarnaast is het voor de kinderen en andere fa-

milieleden, die op een grotere afstand wonen, een voordeel dat ze tegen 

een geringe vergoeding kunnen logeren; kamers met gedekte bedden, eigen 

douche en toilet. ‘Het is er goed toeven in Houdringe’.

Zondag 22 april vond de zgn. Lente-bridge-drive in parklat Houdringe plaats. 

Boottocht voor Zonnebloem
Zaterdag 21 april deed De Zonnebloem De Bilt/Bilthoven de 

aftrap voor het jaar 2012 met een boottocht vanuit Harderwijk 

op het Veluwemeer. 41 gasten stonden de bus van Eemland 

Reizen op te wachten bij de tehuizen Schutsmantel, Bremhorst 

en Weltevreden. Chauffeurs (eveneens vrijwilligers) van De 

Zonnebloem brachten de gasten naar deze opstapplaatsen en 

haalden hen later weer op om thuis te brengen. 

De heen- en terugreis naar Harderwijk ging deels door bekend gebied, de 

eigen omgeving, maar toch weer bijzonder. Een stukje snelweg is onvermij-

delijk en al snel wordt de haven van Harderwijk bereikt. De kapitein en zijn 

personeel van de 2-deks salonboot heet de groep welkom en de trossen gaan 

los. Het schip stevent af op het Veluwemeer en af en toe priemt een schraal 

zonnetje door de wolken. Weers-

voorspellingen zoals onweer en ha-

gel blijven uit. Na twee uur varen 

is de haven van Harderwijk al weer 

in zicht en is de boottocht achter de 

rug. Juist door de inzet van vrijwilli-

gers en chauffeurs verloopt deze dag 

planmatig en goed georganiseerd. 

Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers en chauffeurs 

zijn nog steeds hard nodig om te vol-

doen aan de gewenste doelstelling; 

het onverminderd blijven entertai-

nen van Zonnebloemgasten. Wie 

vrijwilliger of chauffeur wil worden 

of eerst wat informatie of een ge-

sprek wil kan een e-mailbericht zen-

den aan klaas80@casema.nl 

(Klaas Rem)

Leuke en originele cadeautjes bij 
Creatiefbeurs WVT

Wat de Creatiefbeurs van de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT zo gezellig maakt, 

is dat de deelnemers niet alleen hun producten aan de man of vrouw kunnen brengen, 

maar ook door naar elkaars werk te kijken nieuwe ideeën kunnen opdoen.

Iedere deelnemer aan de Creatiefbeurs bij WVT kon een goed verhaal vertellen 

over de totstandkoming van het meegebrachte of ter plekke tot stand komende 

werk.

De Zonnebloemgasten hebben na een 

prachtige tocht op het Veluwemeer 

weer vaste grond onder hun voeten.



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.

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen 

• pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket 

• huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde 

• ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • 

trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-

woord • trouwkaarten 

• gemeentehuis • 

• liefde • ringen • 

huwelijksreis • ja-woord • 

pak • gemeentehuis • kerk • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak 

• gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • 

huwelijksreis • ja-woord • trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk 

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 

• trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis • kerk • bruidstaart • liefde • 

T R O U W K A A R T E N

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

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

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Ford Ka
1.3 8V Cool & Sound Airco

september 2007

100.313 km

€ 4.250

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Looydijk 113, De Bilt        www.boutiquerianne.nl

Maat 40/42 t/m 54 24 - 28 april 
Koninginnedag Actie:

1 = 10%, 2 = 15%, 3 = 20%
excl. sieraden, lingerie

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Raaijen Interieurs
Actie - Farstrup ergonomisch zitcomfort

Deense relaxfauteuil op

maat leverbaar - Actie -

Bij aankoop van een 

fauteuil een bijpassend 

voetenbankje met 50% 

korting. Geldig t/m 31.5.2012

Diverse modellen leverbaar, deskundig advies. 

Bezoek onze winkel en showroom.

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, sinds 1931

030-2202012, www.raaijeninterieurs

Bijzonder vlees: Bavette!!Een vergeten stukje “werkvlees” dat gebakken 

en gegeten kan worden als biefstuk. Iets grof 
van draad, mager maar vol van pure vlees 
smaak! Gewoon kort aanzetten, stevig bakken, 

even laten rusten en smullen maar. Vooraf iets 

olie, peper en zout is voldoende. Kom kijken, 
kom proeven en laat u verrassend overtuigen! 

100 gram € 1,75

Voor in de pan of op de barbecue; iets aparts, 

kort bakken, met een stuk entrecote en ossenhaas

T-BONE STEAKS

 100 GRAM € 1,75

Bakken als biefstuk; om en om; 

lekker gemarineerd en gekruid, puur genieten

KONINGINNESTEAKS

 4 STUKS € 7,00

Lekker gekruid en speciaal gepaneerd, 

om kort te braden 

ORANJE SCHNITZELS

 4 STUKS  € 6,00

Met o.a. kipfilet, pancetta, tomaat en rode ui… 

Ca. 20 min. in de oven op 160°C

ORANJE SLEETJE 100 GRAM € 1,25

Lekker gemarineerd met iets knoflook, 

kort bakken in de pan, gril, oven of barbecue…

LAMSRIBKOTELETJES

 100 GRAM € 2,25

Voor de liefhebbers; met o.a. gesneden 

lamsbiefstuk, kruiden, aubergine en gesneden 

rode ui; even kort stevig roerbakken!

LAMSGYROSVLEES

 100 GRAM € 2,25

Voor in de oven, pan of op de barbecue 

(wel zelf even rijgen…)

GEMARINEERD SATÉVLEES

 500 GRAM € 4,99

Ca. 20 min. op 180°C in de oven; makkelijk 

op Koninginnedag, lekker gevuld met kip, taugé, etc.

OVENKLARE KIPLOEMPIA’S

 4 STUKS NU € 6,00

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. varkensfilet, 

kruidenolie, gebakken uitjes; even kort braden

ZWIEBELROSTBRATEN

 100 GRAM € 1,45

Om zelf even te braden om in de stemming 

te komen; lekker gekruid en gepaneerd

ORANJE BALLEN (GEHAKT)

 3 STUKS € 3,30

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 28 april. Zetfouten voorbehouden.

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per juni zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 
-  Acacialaan, Eikenlaan, 

Esdoornlaan, Haagbeuklaan, 
Iepenlaan, Kastanjelaan, 
Lindelaan, Berlagelaan noord
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advertentie

column

De plek waar de tunnel moet komen

wordt beveiligd door halve bomen

maar bomen op het perron

zijn voor het graven begon

opeens aan het dorpsbeeld ontnomen

Guus Geebel Limerick

Vlĳ tig Liesje, Lobelia 

of Surfi nia. 

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor 

1,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Perkplanten

Zondag en Koninginnedag geopend

Glasvezel! En Nu?
In deze 10-delige wekelijkse column nemen Johan Datema van 

glasvezelprovider Wisper (www.wisper.nl) en Bob Huussen van Huussen 

Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 9.

Waarom moet ik vóór 13 mei a.s. een beslissing 

hebben genomen?

We kunnen ons voorstellen dat  u zich gedwongen voelt 

om over te stappen. Bedenk echter dat het aanleggen 

van een glasvezelnetwerk vele miljoenen euro’s kost. 

Dat netwerk legt Reggeiber voor de bewoners koste-

loos aan en wordt middels een klein deel van de abon-

nementsgelden via de aanbieders, zoals Wisper, in een 

aantal jaren door hen terugverdiend. 

Reggeiber wil dan wel zeker weten dat er ook daad-

werkelijk gebruik wordt gemaakt van de glasvezelve-

zels. Het gaat immers om bijzonder veel geld. De grens 

is daarom dat minimaal 30% van het netwerk actief 

wordt gebruikt. Deze zekerheid wordt bereikt middels 

de voorinschrijvingen van bewoners bij de diverse aan-

bieders zoals Wisper.  

Bewoners hebben meer dan 4 maanden de tijd om zich 

te laten informeren en een bewuste keuze te maken. De 

campagne is begonnen in januari en de deadline is 13 mei a.s.. De ervaring 

is dat nóg meer bedenktijd u geen beter doordachte beslissing oplevert. Bo-

vendien kost een nog langere campagne meer tijd, personeel en geld. En dat 

kan ook worden besteed aan andere plaatsen die enthousiast zijn. 

Veel aanbieders hanteren agressieve verkoopmethoden om u over te halen. 

Daar doet Wisper niet aan mee. Wij van Wisper hopen u enthousiast te ma-

ken voor glasvezel en onze diensten door u ontspannen te informeren via 

deze column, via de lokale radio en via lokale verenigingen als FC de Bilt 

en SCHC.

Bevalt de methode van Wisper u en bent u het ook eens met de voordelen 

van glasvezel? Zorg dan dat u vóór 13 mei a.s. een abonnement heeft ge-

kozen! Hoe? Kijk op www.wisper.nl en bestel online of bel ons via 088-

0120300.

Volgende week in deel 10: 

‘Erop of eronder voor De Bilt en Bilthoven!’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.

Voorzitter Hugo van Dis van de co-

ordinatiegroep vertelt: ‘Deze verga-

dering was een combinatie van een 

jaarvergadering en een discussie over 

de toekomst van WVT. Wij hebben 

op dit moment 1769 leden, maar daar 

zijn ook gezinnen bij. Dat betekent 

dat ruim 4000 mensen uit de gemeen-

te De Bilt bij WVT betrokken zijn.’ 

De opkomst was veel groter dan an-

dere jaren. 

‘De zaak was geheel gevuld. Er is op 

een heel positieve, maar ook kritische 

manier gesproken over hoe het nu ver-

der moet. We hebben gediscussieerd 

over wel of niet meegaan in een fu-

sie. De leden waren het met ons eens, 

maar ze drongen er wel op aan dat de 

relatie met de andere partijen niet zou 

worden verbroken.’ Van Dis verklaart 

nader: ‘We willen het goede blijven 

houden en onze verantwoordelijkheid 

nemen voor het welzijnsbeleid in 

deze gemeente. Als goede kanten van 

WVT ziet hij: ‘Onze accommodatie, 

de verenigingsstructuur, onze stabiele 

inanciële situatie, en het feit dat we 
een vrijwilligersorganisatie zijn.’ 

Luisteren

WVT-vrijwilligers hebben een andere 

functie in de organisatie dan die van 

vergelijkbare organisaties: ‘Wij zijn 

ook een ontmoetingsplek. Voor ons 

zijn vrijwilligers niet alleen goedkope 

arbeidskrachten. Ze doen hun werk 

mede in het belang van de eigen situ-

atie. Het doel dat we willen bereiken 

is mensen op een volwaardige manier 

langer betrokken te laten zijn bij de 

maatschappij.’ WVT houdt rekening 

met de wensen van haar leden. ‘Wij 

werken “bottom up”, niet “top down”. 

Dat houdt in dat we activiteiten in het 

leven roepen als mensen naar ons toe-

komen en vertellen dat ze er belang-

stelling voor hebben. Wij verzinnen 

geen activiteiten, maar luisteren naar 

wat mensen willen. En als we iets 

nieuws willen uitproberen, gebeurt 

dat onder duidelijke inanciële con-

dities.’ Ook op bestuurlijk niveau on-

derscheidt WVT zich als vereniging 

van andere welzijnsorganisaties. ‘Wij 

hebben geen bestuur dat op basis van 

CV’s is samengesteld, maar mensen 

komen op beleidsbepalende functies 

als ze hun sporen op vrijwilligersge-

bied binnen onze organisatie hebben 

verdiend. Onze coördinatiegroep is 

niet alleen betrokken bij het beleid, 

maar ook bij de uitvoering.’

Risicogroepen

Van Dis en Janssen vatten samen: ‘De 

essentie van het fusieverhaal is dat de 

gemeente vindt dat het welzijnsbeleid 

zich moet richten op de kwetsbare 

risicogroepen.’ Naar het oordeel van 

WVT een te beperkt uitgangspunt. 

‘Wij hebben gezegd dat werken aan 

welzijn eerder begint, als mensen nog 

niet tot de kwetsbare risicogroepen 

behoren. Wij willen voorkomen dat 

mensen vereenzamen. Dat neemt niet 

weg dat we ook met risicogroepen 

bezig zijn.’ WVT hanteert een eigen 

beleid: ‘We werken voor de sociale 

cohesie binnen ons werkgebied. We 

zijn niet alleen geograisch gezien 
uitgedijd, maar ook aan de zorgkant.’ 

WVT liep in feite al vooruit op de 

huidige ontwikkelingen: ‘We zijn 

allang bezig met allerlei elementen 

zoals die beschreven zijn in “Welzijn 

Nieuwe Stijl”, de nieuwe visie op 

het welzijnsbeleid die in 2009 werd 

gepresenteerd door de voormalige 

staatssecretaris Jet Bussemaker.’ 

Er zal na de oprichting van de stich-

ting voor Maatschappelijke Onder-

steuning De Bilt voor veel meer 

zorgtaken geld beschikbaar komen, 

hebben Van Dis en Jansen begrepen. 

‘We moeten dus zorgen dat we dingen 

doen waarvoor we subsidie krijgen.’

Ledenvergadering WVT spreekt zich uit 
over beleid ten aanzien van de gemeente

door Lilian van Dijk

De coördinatiegroep – het bestuur – van de welzijnsorganisatie voor samenlevingsopbouw 

WVT heeft na een jaar overleg met de gemeente, SWO en de stichting Animo geconcludeerd 

dat een fusie met beide welzijnsorganisaties geen optie is. In de ledenvergadering van 

17 april is uitleg gegeven over de gang van zaken en over de toekomst gesproken. 

Het peuterwerk is een goeddraaiende activiteit in de accommodatie van WVT.

Een bijzondere groente telen vraagt 

vooral passie van een teler. De wil 

om iets te telen dat niet in bij andere 

telers te vinden is, de overtuiging om 

de ijnproever te verrassen. Als exclu-

sieve groente op tafel of als verleide-

lijke snack tussendoor. 

Vanaf april zijn deze delicatessen ook 

of in meerdere mate weer verkrijg-

baar bij groentespeciaalzaken.

Best Partners

Met ingang van deze maand zijn 

deze exclusieve groenten en gezonde 
snacks van Dutch Specials in alle 

winkels van de Best Partners in Fresh 

verkrijgbaar. De consument wordt in 

staat gesteld om kennis te maken met 

deze bijzondere, verse en gezonde 

producten van Hollandse bodem.

Onbekende delicatessen
door Henk van de Bunt

Nederlandse telers hebben zóveel meer te bieden dan de groenten die u kent 

van de supermarkt. Het zijn de ‘Dutch Specials’. Vaak zijn er maar enkele telers die zo’n 

soort telen. En bijna altijd is er wel een bijzonder verhaal over te vertellen. Over de herkomst, 

over de smaak, over de groei. En over de telers zélf. En ook over de zaken, die dergelijke 

delicatessen verkopen. Zoals Landwaart aan het Maertensplein in Maartensdijk.

v.l.n.r. van bovenaf verkrijgbaar: AA asperges, superior Queens asperges, 

asperge tips, courgette leur, gele courgette, div soorten/kleuren aubergine, 
vita pep zoete paprikaatjes, div paprika’s soorten, Q&me smaak komkommers, 

mini komkommertjes, div. cressen, roodlof, en nog veel meer...
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Energiezuinig dorpshuis voor Hollandsche Rading

Het definitieve ontwerp voor het dorpshuis in Hollandsche Rading is gereed. Het ontwerp is tot 

stand gekomen met inbreng van gebruikers en omwonenden. Daarbij is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met ieders wensen. Uiteindelijk ligt er een ontwerp waar de betrokken partijen blij 

mee zijn. Met het plan dat er nu ligt krijgt Hollandsche Rading, na lange tijd, weer een mooi en 

volwaardig dorpshuis!

Ontwerp dorpshuis

Architectenbureau Mulders van den 

Berk, dat mede door gebruikers van 

het dorpshuis en omwonenden in het 

voorjaar van 2011 is geselecteerd, 

heeft het ontwerp opgesteld. Het 

nieuwe dorpshuis krijgt één grote 

zaal van 113 m2 die opgedeeld kan 

worden in twee kleinere ruimtes. Ook 

komen er een kleine kantoorruimte, 

een keuken en voldoende bergruimte. 

Het dorpshuis krijgt een duurzaam en 

energiezuinig dak. Het dak wordt voorzien van een sedumvegetatie. Dit betekent dat er kleine vetplantjes op 

het dak aangebracht worden. Deze plantjes verbeteren de luchtkwaliteit en de isolatie van het gebouw. Daar-

naast vertragen en verminderen ze de afvoer van regenwater naar het riool. Daarbovenop krijgt het dorpshuis 

voldoende zonnepanelen op het dak om in de eigen energiebehoefte te voorzien. 

Ontwerp buitenruimte

Gelijktijdig met het opstellen van het ontwerp voor het dorpshuis is, ook met inbreng van gebruikers en 

omwonenden, een inrichtingsplan tot stand gekomen voor de ruimte rondom het dorpshuis. Daarbij is er voor 

gekozen om ook het Adri Pieckplein direct te herinrichten. Hierdoor ontstaat ruimtelijk één geheel, samen 

met het dorpshuis en de Bosbergschool. Het bestaande groen blijft zoveel mogelijk behouden en het plein 

blijft een speelplein. Voor het dorpshuis worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en het Vuursche Pad zal 

verlegd worden. Verkeersveiligheid, voor onder meer de kinderen die naar de Bosbergschool gaan en op 

het plein spelen, is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van het ontwerp. Het plan voor de 

buitenruimte moet nog wel vastgesteld worden.

Realisatie

Nu het ontwerp definitief is vastgesteld kunnen we starten met de realisatie van het dorpshuis. De omgevings-

vergunning voor de bouw van het dorpshuis zelf is aangevraagd. Als de vergunning verleend wordt kunnen we 

het werk voor de bouw van het dorpshuis en de inrichting van de openbare ruimte aanbesteden. 

U kunt het hele proces volgen op de gemeentelijke website www.debilt.nl  Wonen en Leven  Projecten. 

Het definitieve ontwerp voor het dorpshuis is hier in te zien evenals het concept definitief ontwerp voor de 

openbare ruimte. 

Opening recreatiegebied Ruigenhoek

Inwoners van Groenekan en omliggende plaatsen kunnen dichtbij huis recreëren in het groen, in 

het recreatiegebied Ruigenhoek. De ontwikkeling van het gebied is een initiatief van de gemeenten 

De Bilt en Utrecht, de landinrichtingscommissie Noorderpark en het recreatieschap Stichtse 

Groenlanden. Nu de laatste werkzaamheden zijn afgerond is het tijd voor een feestelijke opening. 

Deze vindt plaats op dinsdag 8 mei aanstaande. U bent hierbij van harte welkom! 

 

Veel voorzieningen

De Ruigenhoekse Polder is in de afgelopen jaren omgetoverd tot een prachtig recreatiegebied. Er zijn veel 

voorzieningen aangelegd, zoals: wandel- en struinpaden, ligweiden, picknickbanken, een visvijver en een dag-

camping. Jongeren kunnen kiezen uit een divers speelaanbod in de vorm van een skatepark, een skeelerbaan, 

en een voetbal- en basketveld. Voor de kleinere kinderen is er een groot klimtoestel, en in het noordelijke 

deel, tegen fort Ruigenhoek aan, is een waterpark met speelse wateroverbruggingen gemaakt. In het paviljoen 

van de visvijver kan men drinken een broodje kopen en er is een openbaar toilet. Wie van fietsen, wandelen, 

skaten, spelen, paardrijden of gewoon luieren houdt: in Ruigenhoek valt veel te beleven!

Aanmelden

Als u bij de feestelijk opening wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via e-mail (smitp@debilt.nl), of telefonisch 

bij de heer P. Smit van de gemeente De Bilt, T. (030) 22 89 439

De opening vindt plaats om dinsdag 8 mei om 15.30 in het paviljoen aan de visvijver, St. Anthoniedijk 120 in 

Utrecht. Het programma is als volgt:

15.30 uur:  Inloop en koffie (plaats: paviljoen van de visvijver, St. Anthoniedijk 120 in Utrecht).

15.45 uur:  Welkomstwoord door de heer Verkroost, voorzitter van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

16.00 uur:  Toespraak en openingshandeling door de heer Ditewig, wethouder gemeente De Bilt, mevrouw 

De Rijk, wethouder gemeente Utrecht, de heer Groen, voorzitter van de Landinrichtingscommissie 

Noorderpark en de heer Verkroost (plaats: basket- en voetbalveld).

17.00 uur:  Afsluiting en borrel.

 

Realisatie

Nu het definitieve ontwerp gereed is, kunnen we starten met de realisatie van het dorpshuis. 

Kijk voor meer informatie over het gebied

www.recreatiemiddennederland.nl/terreinen/ruigenhoekse-polder.html

Eerste steen nieuwe 
dorpshuis Westbroek gelegd

door Kees Pijpers

Vorige week zaterdagmiddag 14 april was er in Westbroek

een gedenkwaardige gebeurtenis. Om 13.20 uur werd, 

in de juist gereedgekomen hal van het in aanbouw zijnde 

vernieuwde Westbroekse dorpshuis, door mevrouw 

Geertje Hoogendoorn triomfantelijk een doek weggetrokken 

die de eerste steen blootlegde. 

Zij deed dat voor haar overleden man Henk Hoogendoorn die vele jaren vrij-

williger was en ook het begin van de verbouwing nog heeft meegemaakt. In 

de fraai gedekte en aangeklede volle sportzaal genoten de vele belangstel-

lenden vooraf van de kofie en het lekkers. Voorzitter Cornel Boere opende 
de bijeenkomst, verwelkomde allen en in het bijzonder Geertje Hoogendoorn 

met de woorden: ‘Want we zijn er voor jou’, en vervolgde: ’op 14 of 15 sep-

tember, rond het begin van het nieuwe seizoen, zal het dorpshuis opnieuw en 

oficieel worden geopend plus een bijeenkomst met de gebruikers. We zullen 
er een mooi feest van maken.’ Geertje wees er op dat de nieuwbouw ook ten 

gunste is van het hele dorp waarna allen haar volgden om getuige te zijn van 

haar oficiële daad. En tussentijds hebben we vernomen dat ook het afgebro-

ken bankje ter ere van dokter Smitt weer terugkomt.

Geertje legt de eerste steen bloot.

Oranjeconcert in feesttent
De aftrap van het 90-jarig jubileum van de Westbroekse muziekvereniging 

Vriendenkring is bijzonder. Geen voorjaarsconcert in het Dorpshuis dit 
keer, maar in de feesttent van de Oranjevereniging. Daarvoor wordt de tent 

speciaal voor deze gelegenheid een dag eerder opgebouwd.  

Westbroek staat bekend om zijn dagenlange Oranjefeesten. Dit jaar komt 

er nog een avond bij. Want de dag vóór de traditionele opening met het 

heroïsche trekkerringrijden, gaat het dak van de feesttent er al af met een 
gezamenlijk concert van Vriendenkring en het Maarssens Blaasorkest, dat 
in 2012 ook jubileert en 110 jaar bestaat. Het gezamenlijke Oranjeconcert 
begint op donderdag 26 april a.s. om 20.00 uur en staat in het teken van 

kastelen en ridders, met nummers als King Arthur, Robin Hood, Tales of 

Ireland en Rapunzel. Maar ook moderne stukken als Killing me softly ont-
breken niet. Het concert staat – om en om - onder leiding van dirigent Chris-

tian de Jongh (Westbroek) en dirigent Gellius Kaars Sijpesteijn (Maarssen).
(Karin Bos)

Concert Atrium

Het jonge dynamische Atrium Strijkkwartet, dat grote internationale prijzen 

op haar naam heeft staan, zoals de strijkkwartet-competities van London 

(2003) en Bordeaux (2007) en de pianist Misha Fomin (niet op de foto) spelen 

op 12 mei a.s. 20e eeuwse meesterwerken in de Woudkapel in Bilthoven, 

Beethovenlaan 21. De aanvang is om 20.00 uur. Reserveerlijn: 06 543 97074 

/ 030 2280908 (Stichting Mezzo Forte Piano, mezzofortepiano@gmail.com). 

Kaartverkoop bij Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven en 

Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168 in De Bilt.
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woensdag 25 april

 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

vrijdag 27 april

 20.00 uur Oranjebingo, Buurthuis ’t Hoekie

Koninginnedag

 8.05 - 8.15 uur Aubade, trans Dorpskerk

 8.00 - 12.00 uur Kindervrijmarkt, Hessenweg

 11.30 - 17.00 uur Oranjeconcours, De Bilt

 13.00 - 17.00 uur Jeugdspektakel 13 - 18 jaar, Jagtlust

 13.00 - 17.00 uur Spellenfestival, Jagtlust

 10.00 uur  Aanvang Oranjemarkt in Dorpsstraat en 

Slotlaan. Tevens collectie oude tweewielers en 

terreinwagens bij de oude smederij.

 11.15 uur  Vlag hijsen, daarna in optocht naar 

het Verpleeghuis Sint Elisabeth aan de 

Kloosterlaan.

 12.30 uur  Oranjebitter borrel in het dorpshuis ‘De Furs’ 

aan de Slotlaan

 13.00 uur  Aanvang Oud Hollandse spelen (diverse 

attracties) op het parkeerterrein hoek 

Dorpsstraat/Slotlaan. 

 17.00 uur  Afsluiting onder het genot van een drankje en 

een hapje in het dorpshuis ‘De Furs’ aan de 

Slotlaan. (tot 19.00 uur) 

 8.00 uur  Start kindervrijmarkt op het Maertensplein 

Uitdelen oranjeballonnen

 9.00 uur  Vlag hijsen, en ballonnen oplaten

 9.30 uur  Muziek en Open Podium Kunst & Genogen

 10.00 uur  Lekkers en poppenkast in  Dijckstate

 11.00 uur  Orgelman

 13.00 uur  Panna-voetbal, puntenschieten, springkussen en 

Sumoworstelen

 14.00 uur  Bingo voor 50+

 15.00 uur  Auto duwen op de Pr. Marijkelaan. Let op: weg 

afgesloten van 14.00 - 18.00 uur

 17.00 uur Prijsuitreiking

donderdag 26 april

 20.00 uur  Concert in de tent door Vriendenkring i.v.m.  

90 jarig jubileum

vrijdag 27 april

 18.30 uur  Ringrijden voor versierde tractoren.

 20.30 - 01.00 uur  Feestavond met Super Sunday’s

zaterdag 28 april

 10.00 uur  Ballonnen oplaten en het kinderfeest

 13.00 uur  36e Polderloop inclusief 5e wandeltocht

 16.00 uur  Playbackshow

 19.00 uur  Touwtrekken

 20.30 - 24.00 uur  Feestavond met Barcode

Koninginnedag

 7.00 uur  Reveille

 10.00 uur  Optocht (vanaf de Korssesteeg)

 12.00 uur  Aubade, prijsuitreiking optocht en taartbakwedstrijd

 14.00 uur  inschrijven Fietspuzzeltocht. Starten tussen 

14.00 en uiterlijk 14.30 uur

 19.00 - 20.15 uur  Het Westbroekspel

 20.30 uur  Feestavond m.m.v Happiness Drive in show 

tot 01.00 uur

zaterdag 28 april

 18.00 uur  Aanschuiftafel, Locatie Huize Voordaan, 

feesttent

 20.00 uur  Karaoke festival / Kinderdisco

 21.00 uur  Oranjebal Band ‘Delicious 6’

Koninginnedag

 9.00 uur  Ringsteken op pony en paard met zadel, 

Vijverlaan. Aansluitend prijsuitreiking

 10.30 uur  Ringsteken met aangespannen wagen. 

Aansluitend prijsuitreiking

 11.00 uur  Cabrio-ringsteken. Aansluitend prijsuitreiking

	 11.30	uur	 	Ringsteken	op	iets,	skelter	of	skeelers.	
Aansluitend prijsuitreiking

Bij Huize Voordaan

 14.30 uur  Pannenkoeken, springen, schminken, 

schilderen en grabbelen

 14.30 uur  Wipe-Out groep 3 – 5

 15.00 uur  Wipe-Out groep 6 – 8

 15.30 uur  Wipe-Out 12 t/m 17 jaar

 16.30 uur  Wipe-Out 18+

 18.00 uur  Prijsuitreiking, op locatie

 17.00 uur  Vrijmarkt

 17.30 uur  Borrel

 19.30 uur  Afsluiting

 9.30 uur  Verzamelen voor de optocht bij de vlaggenmast 

op het Adri Pieckplein. 

 10.00 uur  Vlag hijsen

 10.45 uur  Prijsuitreiking en lekkers

 11.00 uur  S&S Kinderspelen op het kruispunt

 12.00 uur  Muziek met de Workhorse Running Band

 13.00 uur  Vrijmarkt

 14.00 uur  Touwtrekken

 15.00 uur  Voetbalkampioenschap

 17.00 uur  Finale Voetbal

 17.30 uur  Finale Touwtrekken

 19.00 uur  Prijsuitreikingen en Oranje-loterij

De Bilt - Bilthoven Lage Vuursche

Maartensdijk

Westbroek

Groenekan

Hollandsche Rading



Scouting Ben Labre 
krijgt fris geverfd honk

Op zaterdagmiddag 21 april is het amper mogelijk het honk van scoutinggroep 

Ben Labre in De Bilt te bereiken. Overal hangen plastic zeilen, die via palen 

naar de grond worden geleid. Zo blijven de vele ouders, bestuursleden en leden 

droog die met man en macht bezig zijn het honk een kwastje te geven, ook al 

regent het pijpenstelen. En dat is hard nodig, vertelt bestuurslid Bert Roozend-

aal. ‘Ben Labre is een gemengde scoutinggroep met alle speltakken: van de 

allerjongsten, de Bevers, tot en met de Stam voor jongvolwassenen. We hebben 

ongeveer honderd leden. Vroeger kreeg scouting nog subsidie van de gemeente 

en geld uit fondsen, maar tegenwoordig niet meer. Helaas verkeert het hout-

werk van het clubhuis achter de Michaelkerk in De Bilt in deplorabele staat. 

We willen de contributie niet verhogen, omdat we laagdrempelig willen blijven. 

Daarom hebben we naar een manier gezocht om zo goedkoop mogelijk het club-

huis weer goed in de verf te zetten, anders zouden we volgend jaar de kozijnen 

moeten vervangen. Dat zou een te grote aanslag op ons budget zijn.’ Het bestuur 

bedacht de actie “Verf en Fanfare”. ‘Het schilderwerk wordt verricht door circa 

twintig ouders. Zij gaan proberen een record te vestigen door in twaalf uur tijd 

de klus te klaren. Gisteren hebben ze al de kozijnen en deuren kaal geschuurd en 

alle benodigde materialen verzameld.’ De scoutingouders hebben professionele 

hulp: ‘Het schilderen gebeurt onder leiding van het Biltse Schildersbedrijf Dek-

ker en Nieuwenhuizen, dat de ploeg belangeloos bijstaat met materieel en exper-

tise.’ De kwasten en het schuurpapier zijn ter beschikking gesteld door Jochem 

Decohome. Toevallig moesten sommige welpen nog hun kookinsigne halen. 

‘Zij hebben de eigenaar en chef-kok van Zebs, die ook kinderen bij de scouting 

heeft, geholpen met het klaarmaken van de lunch.’ Marcel Heukers, die deze dag 

dus kookvrijwilliger en –instructeur is, licht toe: ‘De welpen hebben alle groente 

gesneden voor de Italiaanse minestronesoep en de pesto gemaakt en ze hebben 

meegeholpen de soep te koken op een open vuur.’ Verder werden de ijverige 

ouders verwend met belegde broodjes, drinken en appels. Om het gebeuren op te 

vrolijken hebben de Poederblussers van de Vrijwillige Brandweerharmonie uit 

Bilthoven tussen de middag een optreden gegeven. Dat eindigt met “Lang zal hij 

leven” voor muzikant Peter Otten, die zijn 23ste verjaardag viert. Na afl oop pakt 
de jarige merkwaardig genoeg een rollator: ‘Die is heel geschikt om de basdrum 

en percussie-instrumenten te vervoeren’, legt hij met een grijns uit. [LvD]

Het gebouw werd van onder tot boven van nieuwe verfl agen voorzien door 
ouders en bestuursleden en oudere scouts van scoutinggroep Ben Labre.

ROBOUW B.V. 10 JAAR!
 

In 2002 is ROBOUW B.V. in Bilthoven 

opgericht door De heer Ron van Leusden. 

Ron komt uit een hecht ondernemersgezin, 

waarbij zijn vader en ook zijn broer 

werkzaam zijn binnen het bedrijf. Zijn 

vader Joop van Leusden, sinds de 70’er 

jaren werkzaam in de Utrechtse en Biltse 

aannemerswereld, was de grondlegger van 

wat nu het huidige ROBOUW is.

 

Bouwen en verbouwen is Ron zodoende 

van jongs af aan met de paplepel 

ingegoten. Service en kwaliteit zijn de 

speerpunten van ROBOUW een visie die 

ROBOUW ook in deze moeilijker tijden 

uit wil dragen, vandaar ook dat ROBOUW 

begin dit jaar is verhuisd naar een groter 

bedrijfspand aan de Molenkamp in De 

Bilt (v/h de vestiging van bouwbedrijf 

De Jong en Van Dijk) om de kwaliteit en 

service te kunnen waarborgen. ROBOUW 

is een middelgroot aannemersbedrijf en is 

gespecialiseerd in grote maar ook kleinere 

verbouwingen maar altijd met oog voor 

detail. ROBOUW geeft u  graag vrijblijvend 

en kosteloos een deskundig advies. Graag 

nodigen wij u uit voor een bezoek aan ons 

bedrijfspand. U bent van harte welkom!

aanbouw met opbouw

aanbouw met terras

Robouw BV - Molenkamp 30 

3732 EV De Bilt

Tel. 030-2280478

Mob. 06-54228555

info@robouwbv.nl  

www.robouwbv.nl

kamer en suite

... en nog ontelbaar 

veel andere aanbiedingen. 

  Kom markten!!

Van donderdag 19 april t/m zaterdag 5 mei

De grootste en gezelligste plantenmarkt 
van Midden Nederland. Talloze kramen 

boordevol planten tegen lekker lage 
marktprijzen. 

Open 09.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, zondags gesloten

b

Vaste planten
In vierkante pot ( 9 x 9 of 11 x 11 cm)

25%
korting

Bungelplanten
Potmaat 10.5 cm

€ 0,99
NÚ ...

Stekgeraniums
Hangend en staand, potmaat 10.5 cm

Vele kleuren en variëteiten
€ 1,19

NÚ ...

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

D lli

Bungelplanten

ren en va

Sixpack
perkplanten € 3,50

€ 1,99
NÚ ...

Potmaat 9 cm

Supergroei kwaliteit

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

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

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

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

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

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

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

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

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

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

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt
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Een inwoner van Hollandsche Rading, 

wiens kleinzoon op de Bosbergschool 

zit, kwam met de ‘Stichting Vrienden 

van de Bosbergschool’. De Vrienden 

zetten zich in om de school middelen 

op ICT gebied te verschaffen zodat 

ze op dat gebied het onderwijs kun-

nen verbeteren. De cheque van € 500 

zal hieraan worden besteed. Het doel 

sprak Alfons Remery van Meeuwsen 

Ten Hoopen bijzonder aan. ‘We krij-

gen steeds meer met ICT te maken. 

Zeker in onze branche. Maar eigenlijk 

zie je dat overal in de maatschappij. 

Belangrijk dat kinderen zo vroeg mo-

gelijk leren hoe ze om kunnen gaan 

met alles op ICT-gebied’, vindt Re-

mery. ‘Dat kan natuurlijk het beste op 

school gebeuren.’ 

Veel draagvlak

Vorig jaar hebben alle klassen de be-

schikking gekregen over een digitaal 

schoolbord. De mogelijkheden om 

hiermee beter onderwijs te geven zijn 

groot. De bekostiging van deze bor-

den is voor een groot gedeelte gedaan 

door de Stichting. ‘Maar ook veel 

ouders hebben hieraan bijgedragen’, 

vertelt Thijs van der Wel, voorzitter 

van de stichting. Directeur Kniest 

is, net als de leerkrachten, een groot 

voorstander van invoering van de 

nieuwe digitale mogelijkheden in het 

onderwijs. Momenteel zijn de leer-

krachten bezig om zich op dit gebied 

nog meer kennis eigen te maken. Dat 

gebeurt op woensdagmiddag. Het 

draagvlak onder leerkrachten, ouders 

en kinderen is groot. Christa Kniest: 

‘Het onderwijs kan hiermee zo veel 

eficiënter plaatsvinden. Het biedt 
veel extra mogelijkheden, aangepast 

aan de individuele vaardigheden van 

het kind. Zelfs in de laagste groepen 

zetten de kinderen nu al hun eerste 

stapjes met het digitale schoolbord. 

De ouders worden bij deze ontwik-

kelingen zo veel mogelijk betrokken.’ 

Laptop kar

Onlangs is er op school een proef 

geweest met een ‘laptop kar’. Hierin 

zaten 23 laptops. In de klas kreeg 

iedere leerling een laptop op tafel 

en de leerkracht uiteraard ook. Via 

de laptop werd er toen les gegeven. 

Het streven van de school is om in 

de toekomst over te gaan tot de aan-

schaf van zo’n kar. Want dat is het 

streven van de school: op ICT-gebied 

voorop lopen. Men hoopt ook dat het 

ouders zal aanmoedigen hun kind aan 

te melden op de Bosbergschool. Ze 

kunnen daar best nog wat leerlingen 

gebruiken. Toch ziet de school dat er 

ook nog wel wat anders is dan ICT 

en beeldschermen. Sociale vaardig-

heden komen ook aan bod. Kniest: 

‘Zo doen we ook mee aan het project 

‘Vreedzame School’ dat kinderen 

op sociaal gebied stimuleert tot een 

positieve houding naar elkaar en tot 

de maatschappij.’ Thijs van der Wel: 

‘Behalve dat ICT gebeuren vinden 

we ook dat kunst en cultuur belang-

rijk zijn. Ook op dat gebied willen we 

als dat nodig is de school faciliteren.’ 

Ondertussen zien we hoe de kinderen 

in het computerlokaal braaf zitten te 

werken achter de beeldschermen die 

de school nu al heeft. Ze doen dat ge-

concentreerd en vol overgave zonder 

dat er een leerkracht bij is. Ze hebben 

er duidelijk plezier in. Zo zal het in 

de toekomst in het onderwijs waar-

schijnlijk steeds vaker gaan.

Bosbergschool gaat door op digitale weg

door Martijn Nekkers

Donderdag 12 april kwam Alfons Remery naar de Bosbergschool in Hollandsche Rading. 

Als directeur van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants in Hilversum overhandigde hij een cheque 

van € 500 aan Christa Kniest, directeur van de school. Ieder jaar schenkt het bedrijf van Remery 

het geld dat zij aan het einde van het jaar zouden besteden aan kerstwensen en relatiegeschenken aan 

een goed doel. De klanten van het accountantskantoor mogen hiervoor bestemmingen aandragen.

Alfons Remery, directeur van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants in Hilversum 

, overhandigt de cheque aan Christa Kniest, directeur van de Bosbergschool. 

Thijs van der Wel, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool 

ziet het goedkeurend aan.

Vrijdagochtend 20 april startte Veilig 

Verkeer Nederland Afdeling De Bilt 

met het afnemen van het praktisch 

Verkeersexamen in Maartensdijk en 

die middag en deze week nog kreeg 

dit een vervolg in de kern Bilthoven. 

Alle basisscholen uit de gemeente 

waren vertegenwoordigd; in totaal 

ruim 600 leerlingen gingen van start. 

Er werd vrijdag gestart op het school-

plein van het scholencomplex (obs 

Kievitschool en Alg. Christelijke 

Martin Luther King basisschool). 

Voor het overige werd gereden vanaf 

de Brandweerkazerne in Bilthoven.

Routes

Op donderdag 19 april werd lande-

lijk het schriftelijk verkeersexamen 

afgenomen. Kinderen die hiervoor 

voldoende behaalden konden daarna 

ook in de praktijk laten zien wat zij 

geleerd hebben. De routes van het 

examen waren in nauw overleg met 

de gemeente uitgezet. Op diverse 

plekken letten controleposten op de 

gedragingen van de leerlingen in het 

verkeer. Voordat een leerling mocht 

starten op het praktisch verkeersexa-

men werd de iets gecontroleerd. In 
Maartensdijk startten leerlingen van ’t 

Kompas uit Westbroek, de Nijepoort 

uit Groenekan, de Bosbergschool uit 

Hollandsche Rading, School met de 

Bijbel, de Martin Luther Kingschool 

en obs De Kievitschool, uit Maartens-

dijk. In totaal 133 kinderen. Er wordt 

naar gestreefd voor de meivakantie 

alle uitslagen gereed te hebben. De 

scholen zijn geheel vrij om wanneer 

daar de ruimte en gelegenheid voor is 

de diploma-uitreiking te verzorgen. 

Fietsmand ook bij het verkeersexamen
door Henk van de Bunt

Een ietsmand is een zeer praktische manier van het vervoeren van de boodschappen,
hond of handtas. De rietenmand die je aan je stuur haken kunt is er al jaren maar wint het niet meer 

van de ‘bakkersmand’. Deze en de trendy stalen mandjes zijn de laatste jaren zeer in trek,

ook bij het praktisch verkeersexamen voor basisscholieren in deze gemeente.

Adriënne Roest (nr. 14) zal zo dadelijk vertrekken. Ardjan Stomphorst (nr. 15) zal de volgende zijn. Boa’s, 

basisschoolleerkrachten, ouders en leden van de organisatie zijn er ook helemaal klaar voor. 

E.H.B.O. examen op 
Groenhorst College

 door Kees Pijpers

Vorige week woensdagmiddag waren de leerlingen van klas 

4 BL op het Groenhorst College Maartensdijk ingespannen 

bezig om te laten zien wat ze geleerd hebben om hulp te 

kunnen verlenen aan mensen die door ongeval of anderszins 

gewond geraakt zijn.

Het groepje in klaslokaal 4 bestaat uit veertien leerlingen. Er zijn evenveel 

meisjes als jongens in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Zo te zien worden ze 

uiterlijk niet geplaagd door examenvrees. Dat hoeft ook niet want tijdens 

het wekelijkse E.H.B.O. Onderwijs van dit jaar hebben ze uitstekend les 

gekregen. De handelingen worden heel goed uitgevoerd. Alleen bij de ge-

stelde vragen zie je hier en daar wat spanning.  

Reanimeren 

Aan de zijkant van het lokaal zit een examinator met een leerlinge. Aan 

haar lachje kan je zien dat zij een gestelde vraag gelukkig kan beantwoor-

den. Aan de raamkant zwachtelt een 

andere leerlinge de arm van een man 

die terdege oplet of het correct ge-

daan wordt. Midden in het lokaal lig-

gen een pop en een Lotushelper die 

gereanimeerd moeten worden. De 

jongeren hebben allemaal geleerd 

om met een AID apparaat te werken, 

maar ditmaal moeten ze handmatig 

reanimeren. Want nog niet overal in 

het land is zo’n apparaat. Het gaat 

heel goed, zodat ook dit jaar team-

leider docent van der Horst aan het 

einde kan vertellen dat allen op één 

na zijn geslaagd.

Handmatig reanimeren was 

onderdeel van het examen.

Jubileumtentoonstelling 

Historische Kring in bibliotheek
Zaterdag 14 april startte in het gebouw van de Vereniging voor Samenle-

vingsopbouw WVT de viering van het 20-jarig jubileum van de Historische 

Kring D’Oude school met de opening van de tentoonstelling ‘Toen en Nu’. 

Voorzitter Leo van Vlodorp sprak waarderende woorden uit over de wijze 

waarop het onderwerp vorm had gekregen in foto’s, teksten en digitale beel-

den. De tentoonstelling toont de dikwijls zeer sterk contrasten tussen histo-

rische foto’s uit De Bilt en Bilthoven en recent gemaakte opnames genomen 

vanaf dezelfde plaats waar de toenmalige fotograaf moet hebben gestaan. 

De foto’s leidden bij de ruim 700 bezoekers bij WVT tot zeer geanimeerde 

en levendige gesprekken en zorgden voor een heel bijzondere sfeer. 

Ook de ‘Toen en Nu’- beelden van politie, brandweer en postbezorging 

droegen daaraan bij. De bouwers van de tentoonstelling Ellen Drees, Marcel 

Jansen, Koos Koenen en Hans de Groot en de vele collega’s, die enthousiast 

hebben meegewerkt, kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op deze 

manifestatie. De foto-expositie ‘De Bilt en Bilthoven, Toen en Nu’ is nog 

tot 10 mei nog te zien zijn in de Openbare Bibliotheek in de Kwinkelier te 

Bilthoven. [HvdB]



Roomboter 
ham kaas croissant

1,58

099
1,69

099
prijs per
kilo 4,95

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Snoepwortels
cupje 200 gram

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (26 t/m 29 april 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

Red Bull 
fl esje 33 cl

Profi sh 
maatjesharing 
pak 2 stuks

3,49

199

1,76

132
prijs per 
liter 4,00

2,68 / 2,72

199
prijs per 
kilo 6,63

Lay’s Oven of 
Sensations 
alle smaken 

zak 150 gram

2
ZAKKEN

Nieuw 
bij Spa r!

Worteltjes 
va n ora nje!

2
STUKS

25%
KORTING

De buurt 
kleurt steeds 
meer oranje! 
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Afgelopen weekend is Meisjes D3 van 

hockeyclub Voordaan er in geslaagd 

als eerste team van de club kampioen 

te worden. Door met 8-4 van Spitsber-

gen te winnen zijn ze drie wedstrijden 

voor het einde niet meer te achterha-

len. Op 1 wedstrijd na won MD3 alle 

wedstrijden. Het team bestaat uit een 

leuke mix van eerste- en tweedejaars-

speelsters en zijn een hecht team in 

het veld en buiten veld. Er is altijd 

tijd voor een grap en grol maar in de 

wedstrijd bikkelen ze met zijn allen 

het zand van het kunstgras. Het team 

bestaat uit: Anouk Lauxterman, Ida 

Schöttelndreier, Anne Ying Telders, 

Janneke Brantjes, Isabel Boerrigter, 

Else Oudega, Eefke Zwiers,  Femke 

Woltjes, Sophie van Duuren, Nika van 

den Einden, Eva Versnel, Sarah Allen, 
Charlotte Koolen, Marijn ten Zweege, 

Els Andeweg, Noor Brutel de la Rivi-

ère. Trainster is Iris van den Berkhof 

en Diederik van Duuren is de coach.

Meisjes D3 eerste Voordaan kampioensteam

Meisjes Voordaan D3 werd als eerste team van de club kampioen dit jaar!

Onder frisse, maar goede voetbalom-

standigheden vond onder goede pu-

blieke belangstelling het 2de gedeelte 

van het schoolveldvoetbaltoernooi 

voor de Biltse basisscholen jl. woens-

dag op de velden van FC De Bilt 

plaats. Dit keer waren de teams uit 

de groepen 7 en 8 aan de beurt. Door 

de strakke maar lexibel uitgevoerde 
organisatie verliep het toernooi vlek-

keloos en kende uiteindelijk bij de 

‘dames’ de Groenekanse Nijepoort-

school als winnaar en bij de ‘mannen’ 

de Bilthovense Julianaschool. Beide 

scholen mogen de gemeente De Bilt 

vertegenwoordigen bij de districtsi-

nale op 9 mei in Houten.

(Paul van den Brink)

Deel twee schoolvoetbaltoernooi

De teams van Nijepoort2 en Wereldwijs1 (achterste rij) speelden op veld 4 tegen elkaar. De organisatie zorgde wel 

voor onderscheidende kleding tijdens de wedstrijd. [HvdB]

Hoewel er nog steeds meer meisjes 

turnen dan jongens, was het toch een 

vol programma bij de district-turn-

wedstrijd jongens/heren in Ochten op 

zaterdag 14 april. 

Maar liefst zes jongens van het Bilt-

hovense SV Irene deden mee. Mor-

ris, Naut en Gabriel bij de pupillen 

en Mickey, Bas en Tycho (zie foto) 

bij de jeugd/junioren. Trainster Josta 

van Loo heeft de stijgende lijn vast 

kunnen houden, want Mickey en Bas 

wonnen goud in hun leeftijdscatego-

rie en gaan naar de inale in Bever-
wijk op 30 juni.

(Ed Moret)

Twee maal goud voor SV Irene-turners

B-meiden Salvo kampioen
Zaterdag 21 april heeft het meisjes B-team van Salvo met grote overmacht 

het kampioenschap voor zich opgeëist. In de onderlinge confrontatie met 

de nummer twee AVV Keistad moesten de meiden in Amersfoort 1 punt 

voorsprong verdedigen en dus tenminste 

twee sets winnen om kampioen te worden. De Maartensdijkse meiden lie-

ten er geen gras over groeien. In een eenzijdige wedstrijd was Salvo duide-

lijk de sterkste ploeg en won de wedstrijd met 0-3 met de fraaie setstanden 

14-25, 18-25 en 9-25. 

v.l.n.r: Daisy van Eck, Marieke van ‘t Land, Tessa Laarman, Marissa van 

Lier, Tamar van Gorp, Myrte Kooi, Iris de Boer. Op de grond: trainer/coach 

Marit van Ee. Hoofdtrainster Karolien Dank ontbreekt op de foto. 

Schoolvoetbal in Maartensdijk
Vrijdag 27 april is er op de Maartensdijkse velden van SVM een school-

voetbaltoernooi tussen de basisscholen uit de vier kernen Groenekan (Nij-

epoort), Hollandsche Rading (Bosbergschool), Maartensdijk (obs Kievit 

en Alg. Chr, basisschool Martin Luther King) en Westbroek (’t Kompas).  

’s Ochtends zijn de groepen 3, 4 en 5 vanaf 09.00 uur aan de beurt. Vanaf 

12.30 uur zijn dat de groepen 6, 7 en 8

Relex winst en verlies
Relex heeft de thuiswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen BC Nieuwegein. Het 
was wederom een spannende race en pas aan het einde van de avond kon 

Relex de winst nemen met 5-3. De herendubbel van Eric en Erwin werd in 
2 sets gewonnen, de damesdubbel met Dragana en Karin hadden iets minder 

succes; zij verloren de beide sets met 11-21 en 17-21. Bij de enkelpartijen 

behaalden Eric als Erwin winst en de dames van BC Nieuwegein waren erg 

goed maar niet sterk genoeg voor Dragana. Zij won haar partij met 21-14 en 

21-15 Bij de mixen verloren Karin en Erwin in een slopende game maar het 

ijzersterke duo Dragana en Eric hadden de wedstrijd snel bepaald.

De uitwedstrijd verliep minder vlekkeloos. Ditmaal mocht Relex uitspelen 
tegen koploper DOTO1 (Harskamp). Al na de eerste wedstrijd, de heren-

dubbel lag Relex achter (21-16 en 21-17), waarna DOTO al verzekerd was 
van het kampioenschap. De damesdubbel werd eveneens verloren (21-17 

en 21-15). Bij de herenenkels kon alleen Erwin de eer redden. Hij won met 

16-21 en 14-21.

Karin speelde ze de sterren van de hemel. Pas op het laatste moment verloor 

zij nipt in de 2e set in de verlenging met 26-24. Beide mixen werden ook 

met verlies afgesloten Eric en Dragana maakten er 21-16 en 21-14 van. 

Karin en Erwin verloren met 21-10 en 21-7.

Groot Panna-voetbal 
evenement op Koninginnedag 

Met dank aan spelers van het 7de team van voetbalvereniging SVM en de 

Oranjevereniging Maartensdijk wordt er op Koninginnedag in Maartens-

dijk een Panna-voetbaltoernooi gehouden. Het evenement wordt gespeeld 

in ‘De Kuil van Maartensdijk’ (de parkeerplaatsen voor Dijckstate aan het 

Maertensplein). 

Ton van Zijl is een van de organisatoren. Hij vertelt: ‘Panna- voetbal is een 

nieuwe vorm van voetbal, waarbij 2 (1 tegen 1) of 4 (2 tegen 2) spelers 

gedurende 3 minuten tegen elkaar spelen. Het woord Panna is afkomstig uit 

het Surinaams en betekent poortje.

Aanmelden

Rond 13.00 uur na aloop van de kindermarkt zal het Panna-voetbalpro-

gramma starten. Aanmelden kan op locatie bij de stand voor de zaak van 

Kapper Hans Stevens en kan ook al eerder in de zaak van Stevens. Deelna-

me is voor de leeftijdsgroep vanaf 6 jaar tot 99 jaar en staat open voor zowel 

dames als heren. Plat schoeisel is verplicht. Er zijn drie veldjes beschikbaar 

en er is ook een plek waar ‘puntschieten’ is. Er zijn leuke prijsjes aan ver-

bonden. Deelname aan deze evenementen is kosteloos en de prijsuitreiking 

is na aloop rond 16.30 uur.



Te koop aangeboden

EETTAFEL rond diameter 

1,20m blankessen staat op 

stevige middenvoet z.g.a.n. 

€ 150,-. Tel. 030-6390712

SCHUIFLADDER 2x14 

treden en stabilisatiebalk. 

Vraagprijs: € 100,-. Tel. 

06-10071564.

FAUTEUIL merk: Straub in 

goede staat. € 120,-. Tel. 030-

6662858.

Oud Hollandse spinnewiel. 

€ 10,-. Tel. 030-2291885

Gratis voor poppendokter 

celluloid babypop ca. 35 cm 

(hoofd stuk). Tel. 030-2291885

2 Delfts blauwe borden 0,45 

cm afb. Fries paard met sjees à 

€ 40,-. Tel. 06-23444743.

Prenatal logeerbed. € 25,-. 

Buggy met regenhoes. € 12,50. 

Tel. 030-2291160

800 Buitenlandse prentbrief-

kaarten te ruilen voor lekkere 

appeltaart. Tel. 030-2291885

2 Samsonite koffers [70cm.] 

een d.blauwe, een zwarte, 

elk € 40,-. Bijpassende beau-

tycase. € 5,-. En bijpassende 

attachékoffer € 5,-. Tel. 0346-

214124

Ouderwetse zinken teil dia-

meter 57 cm. € 35,-. Tel. 030-

2204505

Ouderwetse zinken teil dia-

meter 50 cm. € 29,-. Tel. 030-

2204505

Waterblok 100/cm²/T70 voor 

wasmachine of vaatwasser. 

€ 10,-. Tel. 0346-281745

Fietsvoordrager. € 15,-. Tel. 

0346-281745

Mini compressor 12 Volt, 18 

Bar, 10 Amp. nog nieuw in 

verpakking. Geschikt voor 

autobanden, luchtbedden etc. 

Prijs € 15,-. Tel. 0346-214559.

Printer i560 , goed werkend, 

met handleiding en kabels. 

€ 10,-. Tel. 0346-212955 

Scanner HP Scanjet G2710, 

goed werkend, met instal-

latieschijf, handleiding en 

kabels.€ 10,-. Tel. 0346-

212955 

Fietsen/brommers

Meisjesfiets, (8-10jr) €15,-. 

Tel. 0346-211678.

 De Vierklank 18 25 april 2012

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

Gazelle E-bike 53 cm. lage 

instap 660 KM. Orange 

met losse accu. Nieuwprijs 

€ 2.195,-. MovaNext E-bike 

zware dubbel fietsendrager. 

Nieuwprijs Euro 399,-. 1 1/2 

jaar nieuwwaarde verzeke-

ring. Bilthoven telefoon 030-

2290390.

Personeel gevraagd

Wie wil oudere dame in de 

Pieter de Hoogh-flat in 

Bilthoven uit PGB-budget 

gedurende een uur in het begin 

van de avond BEGELEIDEN 

bij (het opdienen van) de 

warme maaltijd? Tel 030-

2292056

Personeel aangeboden

ZONNESCHERMEN / rol-

luiken reparatie onderhouds-

beurt nu € 35,-. Elektra motor 

€ 150,- aanbieding inbou-

wen motor € 125,-. Hans 

06-26604779 Groenekan

Ervaren HUISHOUDELIJKE 

hulp uit Maartensdijk biedt 

zich aan voor al uw huis-

houdelijke klusjes. Per direct 

beschikbaar ma t/m vrij (liefst 

in de ochtenden). Tel: 0346-

821177 of 06-29558392

Erv. docent geeft studiebege-

leiding en BIJLES gesch. en 

duits t/m havo 3/tl 4. Tel. 030-

2292461.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Maak je haar vast mooi 

voor Koninginnedag! Kom 

naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag 

in Maartensdijk bij "kapper 

Hans". Bel voor een afspraak 

Tel. 06-33722022 Zorg voor 

uw haar!

Te Huur GARAGEBOX  in 

Maartensdijk € 150,- per 

maand min.1 jaar huurcon-

tract. Geen elektra, meer info 

0346-211236

Onze poes Milou is VERMIST 

sinds woensdag avond 4 april 

vanaf de Versteeglaan te 

Groenekan. Ze is ander half 

jaar oud en ze is cypers(grijs) 

bruin met wit. Als u haar ziet 

of gezien heeft wilt u ons dan 

bellen? Tel. 0346-212326

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets service Centrum  MAARTEN VAN DIJK. Gruttolaan 

18. Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00 

Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.

Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties 

dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 

GEBRUIKTE fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-

ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-

blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, 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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

De lente in je hoofd. De eerste zonnestralen op je huid. 

Tijd voor de grote schoonmaak. Een fris gezicht door pee-

ling, stoombad en masker. Deze frisse gezichtsbehandeling is 

compleet voor maar € 49,50. En je bent klaar voor de zomer! 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

Tel. 06-54751296 vrij. en zat. verkoop. Sier-, laan- en fruitbo-

men o.a. bloeiende Prunussen vanaf € 22,50. Leilinde's € 55,-. 

Taxus 30/50cm. à € 5,-. Beukenhaag 125/150 à € 2,25. Vele 

vorstbestendige planten/heesters zoals Coniferen, Hulst, Taxus, 

etc. b.v. Thuja Brabant 175/200 à € 12,50. Taxus 160/180 à € 

40,-. Rododendron 60/70 à € 13,50. Hedera (klimop) 150/175 

à € 5,50. Groenteplanten. Verder voor al uw tuinwerkzaamhe-

den, plaatsen van schuttingen, erfafscheidingen, weghalen van 

bomen, straatwerk etc. Leveren van grond, grind, zand en mest.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

Te huur of te koop op de Industrieweg 11b Maartensdijk 

200 m² boven en 200 m² beneden, totaal 400 m². Informatie; 

06-54623282.

Cursussen/Trainingen

Yoga, wekelijks: 2/5 – 27/6, 12/9 – 19/12. Op woensdagmid-

dag 15.30 – 17.30 uur. € 10,- per keer, € 100,- voor 11 keer. 

Pr. Alexanderweg 54b, Huis ter Heide www.stichtingbodhisattva.eu

U wilt graag sporten, maar liever niet in een groep om 

wat voor reden dan ook? Volg dan privé pilates lessen. 

Individueel of samen met iemand die u kent, zodat de training 

afgestemd kan worden op uw specifieke behoeften, doelstellin-

gen of klachten. U krijgt een op maat gemaakt programma van 

oefeningen. Nog een voordeel is dat de les plaats vindt op een 

voor u geschikte tijd en locatie. Voor meer informatie bel naar 

0630443485 of check www.drbm.nl

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Ademhalingsoefeningen

Zondagochtend 29 april om 9.30 uur bij WVT leert 

Corrie Reinhout u in drie uur en in een rustig tempo 

een serie ademhalingsoefeningen. Het is eenma-

lig, en duurt tot 12.30 uur. Als u regelmatig oefent, 

neemt uw energie toe. 

Ervaring of voorkennis is niet nodig. Corrie Rein-

hout is een zeer ervaren en enthousiaste Tai Chi-do-

cente. De oefeningen worden staand gedaan, maar 

er zijn ook stoelen als u liever zit. De kosten, inclu-

sief thee, koffi e en een kleine versnapering, kunt u 
voldoen aan de zaal, Talinglaan 10, Bilthoven.

U kunt meedoen door uw naam, telefoonnummer 

en mailadres door te geven aan Caroline Boshuis  

tel.035-577 17 13, email: g.boshuis@online.nl

Fietsclub naar Doorn
Op de 1e en de 3e dinsdag van de maand is er een 

fi etsdagtocht in de omgeving van Maartensdijk. 
Dinsdag 1 mei 2012 wordt er gefi etst naar het Von 
Gimborn Arboretum in Doorn. 

Start om 9.45 uur met een kopje koffi e/thee in res-
taurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate waarna om 

10.00 uur de tocht gaat beginnen. Lunchpakket 

meebrengen. 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen: SWO 

Maartensdijk 0346-214161.

Start Mindfulness-
training in mei 

In de Mindfulness training leer je over te stappen 

op bewust waarnemen en handelen. Hierdoor kun je 

het “hier en nu” meer bewust beleven en is er ruimte 

om te accepteren wat er is. Je kunt vrijer worden 

van stress, pijn, angst, piekeren en emoties. In de 

training, volgens de methode van Kabat-Zinn kom 

je gedurende 6 weken met een groep bij elkaar en 

leer je verschillende aandachts-, meditatie- en yoga-

technieken. Zie ook www.corja-kuiken.nl

Op stap met PCOB 

Op 8 mei gaat de PCOB De Bilt – Maartensdijk op 

stap via de Utrechtse Heuvelrug (koffi e) gevolgd door 
een mooie rondrit over de Veluwe (driegangen diner). 

Hierna wordt er een bezoek gebracht aan de Passie-

fl orahoeve: een zorgboerderij waar mensen met een 
beperking, op ontspannen wijze te midden van prach-

tige planten en vele dieren, kunnen werken. Wat deze 

hoeve uniek maakt, is haar grote collectie Passifl ora’s 
en Aristolochia’s en haar tropische en Europese vlin-

dertuinen met eigen vlinderkwekerij met prachtige 

Bloemen 450 soorten en vlinders. Het vertrek is om 

8.30 uur vanaf de Nrd. Houderingenlaan in Bilthoven 

en om 9.00 uur vanaf Dijckstate aan het Maartens-

dijkse Maertensplein. Aanmelden en meer info bij 

Bep Franken tel. 0346 282002.

Ook voor geboorte-* en trouwkaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

o n t we r p + p r i n t + d r u k
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De dames begonnen sterk aan de 

wedstrijd tegen nummer drie Tilburg. 

De wedstrijd ging gelijk op maar na 

15 minuten was het Charlotte Jansen 

die via een strafcorner Voordaan op 

voorsprong zette. Lang konden de 

Groenekanse dames niet van deze 

voorsprong genieten want Tilburg 

kwam snel langszij: 1-1, wat tevens 

de ruststand was.

Na rust bleef de wedstrijd gelijk op 

gaan al kregen de Tilburgse bezoek-

sters wel de betere kansen. Voor-

daankeepster Eline Rentinck was 

echter, net al vorige week, weer goed 

op dreef. Met een aantal uitstekende 

reddingen hield ze de gelijke stand 

op het bord. Vijf minuten voor tijd 

moest ook zij echter capituleren. Een 

Tilburgse corner trof doel: 1-2. Voor-

daan zette nog aan maar kon geen 

doelpunt meer forceren. Assistent 

coach Martijn Muller: ’Net als vorige 

week speelden we goed tegen een ho-

ger geklasseerde ploeg. Het is jammer 

dat we ons zelf niet weten te belonen. 

We hebben een paar wedstrijden na 

de winterstop in de laatste minuten 

gewonnen en nu verliezen we twee 

keer op rij in de laatste minuten. In de 

komende twee uitwedstrijden tegen 

de directe concurrenten moeten we 

het dan maar laten zien!‘

Voor het eerst 

De heren van lijstaanvoerder Voor-

daan keken al na 3 minuten in de top-

per tegen nummer twee Tilburg tegen 

een achterstand aan. Uit een snelle 

aanval werd de bal van dichtbij achter 

keeper Derek King getikt. Voordaan 

herstelde zich en kreeg wat kansen. 

Echter het normaal sterke Groenekan-

se wapen van de strafcorner haperde. 

Een viertal pogingen werd net uitge-

lopen of door de goede Tilburgse kee-

per onschadelijk gemaakt. Gedurende 

de wedstrijd vielen er nog aan beide 

kanten twee gele kaarten. Met een 

man minder was Voordaan nog vlak 

voor tijd dichtbij de gelijkmaker maar 

het mocht niet baten. Voordaan kwam 

voor het eerst dit seizoen niet tot sco-

ren en liep tegen de eerste verliespar-

tij in de promotiepoule op. De sterk 

spelende aanvoerder Tim Belderbos: 

‘Ik weet niet of  het aan de spanning 

lag maar vandaag haalden we ons 

normale niveau net niet. Tilburg ver-

dedigde goed en ondanks dat we en-

kele goede kansen kregen viel de bal 

net niet goed. Jammer maar niets aan 

de hand. Volgende week thuis tegen 

Rood Wit gaan we het rechtzetten en 

zeker weer scoren!’

Nog alles in eigen hand

Aanstaande zondag gaan de dames op 

bezoek bij nummer 5 Bloemendaal. 

De heren ontvangen nummer 3 Rood 

Wit. Met nog drie wedstrijden te spe-

len hebben zij 4 punten voorsprong 

op Tilburg en 6 op Rood Wit en het 

kampioenschap en de directe promo-

tie naar de Hoofdklasse in eigen hand.

Voordaan verliest dubbel van Tilburg
Beide Voordaanteams speelden afgelopen weekend tegen Tilburg. Helaas leverde

deze dubbel geen enkel punt op. De dames verloren thuis met 1-2 en de heren moesten

uit met 1-0 de meerdere erkennen in de Tilburgse tegenstander. 

Voordaan aanvoerder Tim Belderbos omzeilt zijn Tilburgse collega.  

(foto Guido van der Burg)

Zaterdag 21 april moest het gebeuren. 

In Soesterberg moest met 0-4 gewon-

nen worden van AGAVS. Dit team 

stond zesde en had geen belangen 

meer. De Soesterbergse dames kwa-

men echter met de juiste ighting spi-
rit aan de start. Er ontspon zich een 

bloedstollend spannende wedstrijd. 

De vele meegekomen supporters 

schreeuwden de kelen schor om hun 

team aan te moedigen. Zonder dat 

Salvo in zijn beste spel kwam werden 

de eerste drie sets gewonnen met resp. 

23-25, 19-25 en 19-25. Het team lag 

nog steeds op kampioenskoers. Ook 

in de laatste beslissende set leek het 

voor Salvo de goede kant op te gaan. 

Hoewel de vermoeidheidsverschijn-

selen zichtbaar waren knokte het team 

zich naar een 12-16 voorsprong. Toen 

kwam er een speelster bij AGAVS 

aan de service die het team van Salvo 

overrompelde met keiharde scherpe 

services. Hier hadden de meiden geen 

antwoord meer op en het geloof en 

de krachten vloeiden weg. Er kon 

niet meer worden aangevallen en de 

tegenstander ging steeds enthousias-

ter spelen. Op 24-21 wist Salvo nog 

twee punten te scoren, maar door een 

uitgeslagen aanval verloor Salvo de 

set en het kampioenschap. Na aloop 
waren er toch bloemen voor de speel-

sters als troost. De tranen vloeiden 

rijkelijk. Het was zo dichtbij. Promo-

tie is echter nog steeds mogelijk. De 

nummers twee van de poule moeten 

op zaterdag 28 april promotiewed-

strijden spelen in sporthal Aetsveld 

in Weesp. Om 15.00 uur speelt Salvo 

tegen Oberon en om 16.30 uur tegen 

Forza. 

Salvo 1

Geteisterd door afwezigen konden de 

dames de competitie geen mooi slot 

geven. De degradatie was al een feit 

maar Salvo wilde toch proberen om 

met een goede wedstrijd afscheid te 

nemen van de promotieklasse. Door 

blessures en vakantie kon vertrek-

kend trainer/coach Ger Daalmeijer 

maar een beroep doen op zes speel-

sters en een jeugdspeelster. 

Alleen in de tweede en derde set 

konden de dames mee met hun te-

genstandsters Nederhorst. Dit team 

eindigde derde van onder en heeft 

het vege lijf veilig gesteld. De wed-

strijd werd verloren met 0-4 met de 

setcijfers: 25-14, 25-20, 25-20 en 25-

12. Volgend seizoen komen de dames 

weer uit in de eerste klasse.

Salvodames net geen kampioen
Het tweede damesteam van Salvo heeft het kampioenschap op twee punten gemist. Er moest met

0-4 gewonnen worden van AGAVS in Soesterberg maar het werd een 1-3 overwinning. Nu moet het 

team zaterdag 28 april promotiewedstrijden gaan spelen in Weesp. Dames 1 hebben hun afscheid

uit de promotieklasse geen glans kunnen geven. De laatste wedstrijd werd met 0-4 verloren.

Al in de eerste 10 minuten had SVM 

op een achterstand kunnen komen 

doordat er niet kort gedekt werd en 

het SVM-middenveld geen grip op 

de snelle aanvallen van de koploper 

kreeg. De Meern behield de eerste 

helft het initiatief. Jammer was dat na 

een harde scharge aanvoerder Kevin 

van Dronkelaar moest worden ver-

vangen door Ricardo van de Goede, 

die verder een heel goede wedstrijd 

speelde. Pas rond de 20e minuut 

kreeg Mike de Kok de kans op 1-0. 

Mike schoot zelf de bal hard in,maar 

de keeper redde fraai. Door rommelig 

verdedigen maakte de Meern toch de 

verdiende 0-1.Toen ook nog Roy Wij-

man niet verder kon spelen was SVM 

weer een ervaren speler kwijt.

Na de rust met de weer herstelde 

Bjorn Engel in de ploeg leverde 

SVM een heroïsch gevecht om de 

gelijkmaker. Met meer dan 100 % 

inzet werd langzaam maar zeker De 

Meern teruggedrongen op hun eigen 

helft. Kansjes kwamen er voor Mike 

de Kok en Erik Röling. Maar wat bij 

De Meern wel lukte viel SVM niet 

ten deel. Toch bleven de counters van 

De Meern gevaarljjk. Halverwege de 

2e helft werd de moegestreden Je-

roen Geurtsen vervangen door Die-

derik Hafkemeijer. Hoe heel SVM 

ook knokte de gelijkmaker viel niet. 

De ingevallen Bjorn Engel werd nog 

voor provocerend gedrag door de 

warrig leidende scheidsrechter van 

het veld gestuurd. Over de gehele 

wedstrijd was De Meern een maatje 

te groot voor de Maartensdijkers. Zij 

kunnen bij de volgende thuiswed-

strijd kampioen worden. 

SVM heeft nu 2 weken rust om dan 

punten te pakken tegen Vliegdorp 

(mede concurrent voor de 2e plaats). 

De hele ploeg verdient een compli-

ment voor de inzet en de prestaties dit 

seizoen: deelnemen aan de nacompe-

titie voor promotie naar de 2e klasse 

wordt nu de inzet bij de laatste 2 wed-

strijden.

SVM laat punten liggen
tegen de koploper

SVM is er niet in geslaagd om de koploper te verslaan.De talrijke toeschouwers

hebben een spannende wedstrijd gezien, waarin De Meern de betere ploeg was.

Shirtsponsoring 
wielrenners Bilthoven

Maandagavond 16 april vond de presentatie van de gesponsorde wieler-

shirts van een groep wielrenners uit Bilthoven en omstreken plaats. Na een 

aantal jaren al in groepsverband te hebben geietst, werd het tijd om eens 
uniform de wekelijkse tochten te beleven. De zoektocht naar sponsoren be-

gon en in mum van tijd waren ze gevonden. Administratiekantoor Admisec, 

Fysio Fitness Visscher, Restaurant Bubbles and Blessings, Spot en Speaker 

Audivisueel & Licht, Rijwielhandel Mastwijk, Conformo Training en ad-

vies, Restaurant Ripassa en Scholman Servicebedrijf maakten mogelijk dat 

de ongeveer 25 fanatieke ietsers vanaf nu piekijn en gesoigneerd de weg 
op gaan. De wekelijkse tochten op de raceiets vertrekken rond 8 uur ’s och-

tends vanaf Rijwielhandel Mastwijk en trekken alle richtingen van Midden 

Nederland in. Af en toe worden elders in het land toertochten bezocht.

De aanwezige sponsoren waren enthousiast over het uiteindelijke resultaat 

en dankten de organisator Cees-Jan Kersten die het eerste shirt uitgereikt 

krijgt door 1 van de sponsoren. Een leuk initiatief om sportief bezig te zijn 

en te blijven, waarbij bij de uitoefening van de sport het samen uit en thuis-

gevoel overheerst.

De wielrenners gaan voortaan uniform op pad.

Ervaar Qigong en Taichi 
Zaterdag 28 april is het voor de 14e keer Wereld Taichi-dag. Wil je erva-

ren wat qigong en taichi voor je doen? Wil je eens zien hoe een hand- en 

zwaardvorm eruit zien? Dan is dit een goede gelegenheid. In het mooie Van 

Boetzelaerpark kun je op 28 april tussen 10.00 en 11.30 uur qigong en taichi 

beoefenen en kijken naar demonstraties.

De deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. Verzamelen bij de hoofd-

ingang van het park bij de rotonde aan de Hessenweg. Emile Weesie (Yin 

in Yang) is een ervaren taichi-docent. Hij begeleidt de oefeningen en ver-

zorgt de demonstraties. Wereld Tai-

chi-dag vindt elk jaar op de laatste 

zaterdag van april plaats. Over al 

begint het om 10 uur. Zo ontstaat 

er een taich-golf die over de hele 

wereld gaat. Vorig jaar was het met 

ongeveer 20 deelnemers en ook 

dankzij het mooie weer een zeer 

geslaagd evenement.

advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

De vereniging van brandweer Biltho-

ven heeft enkele leden die zich ‘Oud 

Roest’ noemen. Deze club heeft de 

kennis en kunde om oude voertuigen 

op te knappen en het korps van West-

broek verzocht hun medewerking bij 

het opknappen van de in zeer slechte 

staat verkerende handspuit van West-

broek. De handspuit is geheel gede-

monteerd en minutieus opgeknapt en 

hersteld.

Zeldzaam

Het blijkt een zeldzaam exemplaar 

handspuit te zijn, waarvan er slechts 

8 van zijn gemaakt rond 1880 -1890. 

De toenmalige gemeente Westbroek 

schafte er één van aan aangeschaft.

Postcommandant Martin Groot ver-

telt: ‘De brandweer van Westbroek is 

één van de oudste korpsen van Neder-

land. Al sinds1890 was de brandweer 

van Westbroek actief. In de gemeen-

telijke archieven van de voormalige 

gemeente Maartensdijk zijn zelfs 

stukken gevonden uit het jaar 1782 

waarin gesproken wordt over de aan-

schaf van een handspuit. Het zal wel 

niet dezelfde spuit zijn als welke nu 

gerestaureerd is maar het geeft wel 

aan dat de brandweer al heel lang be-

staat in Westbroek. We gaan er maar 

vanuit dat de brandweer in 1890 echt 

vorm heeft gekregen in Westbroek. In 

2015 bestaan we dus 125 jaar’.

Boete

Groot vertelt met verve over alles wat 

er bijvoorbeeld blijkt uit de gevonden 

oude documentatie: ‘In 1782 wordt 

er al gesproken over ‘een onlangs be-

stelde en bereid ontvange brandspuit’ 

en ‘alsmede om de weinige ingezete-

ne van Westbroek tegemoet te komen, 

goedgevonden en revolteerd hebben-

de ten algemeen nut aan te koopen en 

te onderhouden, een nieuwe brand-

spuit van middelbare grootte, zo als 

in de meest omliggende dorpen wordt 

gebruikt’. Groot vertelt, dat de brand-

weer toen niet echt georganiseerd 

was: ‘Een brandmeester werd aange-

steld door het Gerecht van Westbroek 

en er werden mensen aangewezen die 

verplicht werden bij brand te helpen. 

Het weigeren van de functie werd be-

boet met 3 gulden. De brandmeester 

moest er op toezien dat de brandspuit 

juist werd gebruikt en onderhouden’.

Organisatie

De brandweer is in de loop der ja-

ren beter georganiseerd. Op 31 juli 

1890 heeft Gedeputeerde Staten van 

Utrecht een brief gestuurd aan de ge-

meenteraad van Westbroek waarin 

toestemming werd verleend tot het 

inrichten van de brandweer. Groot 

denkt dat de brandweerspuit in die 

tijd zijn aangeschaft. In samenwer-

king met de gemeente Tienhoven is 

toen een brandweer opgericht. Van 

verplichte brandweer is men geko-

men tot echte vrijwilligers. In 1948 

is in Westbroek een personeelsver-

eniging Vrijwillige Brandweer opge-

richt. In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw heeft de BB (Bescherming Be-

volking), de taak af gestoten en over-

gedragen aan de brandweer. Volgens 

Groot zijn materieel en materiaal in 

de loop van de jaren sterk verbeterd. 

De opleidingen van de brandweer zijn 

de laatste jaren ook sterk veranderd. 

Er wordt steeds meer van de zoge-

naamde vrijwilliger gevraagd. Na 

de gemeentelijke samenvoeging van 

De Bilt en Maartensdijk is het korps 

van Westbroek onder de nieuwe ge-

meente De Bilt komen te vallen. De 

gemeentelijke brandweer is in de re-

gio Utrecht in november 2010 over-

gegaan naar een regionale brandweer. 

Tegenwoordig vallen de korpsen van 

De Bilt, samen met nog ongeveer 20 

andere korpsen, onder de VRU (Vei-

ligheidsRegioUtrecht).

Roest

Martin Groot vertelt tenslotte nog: 

‘Het is leuk om nog even terug te 

gaan naar toen en te aanschouwen 

hoe het toen allemaal werkte. De 

handspuit stond toen onder de kerk-

toren en bij brand werden de klok-

ken geluid. De oude handspuit komt 

weer thuis. Met het kerkbestuur van 

de Hervormde gemeente van West-

broek is overeengekomen om de oude 

handspuit weer op zijn oude plaats te 

zetten. Na de overdracht door de club 

vrijwilligers ‘Oud Roest’ zal de oude 

handspuit daar dus te bewonderen 

zijn. De brandweer van Westbroek is 

de club ‘Oud Roest’ (met name Jan 

van Krieken, Hans Schroder, Joop Al-

tenrath, Ton Broek, Dirk de Haas en 

Leo Schipper) erg dankbaar voor de 

bereidwilligheid om dit oude spuitje 

weer te restaureren. Dat is op een hele 

prettige manier gegaan’.

Oude handspuit van Westbroek
in ere hersteld

door Henk van de Bunt

Jl. zaterdag 21 april werd een gerestaureerde handspuit gepresenteerd voor de Hervormde Kerk 

aan de Kerkdijk in Westbroek: de plaats van waaruit het meer dan 100 jaar geleden dienst deed. 

De personeelsvereniging Brandweer Westbroek heeft het oude materieel laten restaureren door 

vrijwilligers c.q. oud leden van de brandweer Bilthoven. 

Leden van de Westbroekse brandweer verwelkomen de oude handspuit.

Dit verhaal over de geschiedenis 

van de brandweer en haar materi-

eel uit één van de zes kernen van de 

gemeente De Bilt is ook te vinden  

www.900jaardebilt.nl

Vroege vogels bij IVN De Bilt
De allermooiste en meest gevarieerde vogelzang hoor je in het voorjaar, 

vroeg in de morgen kort vóór en kort na zonsopgang. De zang is bedoeld 

om vrouwtjes te verlokken tot een partnerschap en als er eenmaal gebroed 

wordt als territoriumafbakening. Tegen de avond laait de zang weer op, 

maar minder fel dan ‘s morgens. 

Alle kans om de rietzanger, de klei-

ne karekiet, de rietgors te horen en 

misschien ook te zien op zondag-

morgen 29 april, om 6.00 uur bij 

de ingang van het Bert Bospad in 

Westbroek. De deelname is gratis 

(vooraanmelding niet nodig). Goed 

schoeisel en een verrekijker wor-

den aanbevolen. 

De wandeling onder leiding van 

natuurgidsen zal ongeveer 2 uur 

duren.

Op zaterdag 28 april is er een open 

dag op het fruitteeltbedrijf van de 

familie Westeneng. Op het bedrijf 

worden appels, peren en pruimen ge-

teeld. Dit fruitteeltbedrijf ligt net op 

de grens van De Bilt en Zeist. Achter 

het UMC en Oostbroek. Zo dichtbij 

een klein beetje de Betuwe. 

Rondleiding

Tijdens deze dag is er uitleg over de 

nieuwe koelcellen, je kunt er inkijken 

en je krijgt te horen hoe het toch komt 

dat er in juni nog een perfecte appel uit 

de koelcel komt. Er is een rondleiding 

door de boomgaard met voorbeelden 

van machines die nodig zijn voor de 

pluk. Atelier Wollebol laat haar werk 

zien. En natuurlijk in het jaar van de 

bijen is er een imker aanwezig om 

ook daar over te vertellen. Voor de 

kinderen zijn diverse activiteiten aan-

wezig, zoals appel-peren sap proeven, 

een springkussen, traptractors en een 

trampoline. De appels, peren,sappen 

en honing uit eigen boomgaard zijn 

te koop in de verkoopschuur. De open 

dag is van 10.00 tot 16.00 uur op de 

Tolakkerlaan 15 in Zeist. De toegang 

en activiteiten zijn gratis. 

 ingezonden mededeling

Open dag op fruitteeltbedrijf
Voor de fruitteelt breekt een spannend seizoen aan na de vorst van afgelopen februari. 

In de media is daarover al veel verteld en over de daar uitvloeiende verwachte schade.

De perenbloesem na nachtvorstberegening van 16 april.

Satémenu nu € 7,25

Patat shoarma 

of 

gyros met saus 

nu € 5,25
------------------------------------------

Altijd wat lekkers 
bij de koffie.

------------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

A
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woensdag 

Euroknallers

Patatje met € 1,-

Frikandel € 1,-

Vleeskroket € 1,-

Woe.
4-4 Lamsballottine met 

Provençaalse groenten
of

Gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-4
Vrij.
6-4

Woe.
11-4

Zalmforelilet 
met knolookgamba`s

of
Kalfsreepjes 

op de wijze van Zürich

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-4
Vrij.
13-4

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Vrijdagavond 4 mei
"borreLaVonD" vanaf 21.30 uur


