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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 14
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

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Fotoverslag Koninginnedag op pagina 18, 19 en 20

Koninginnedagdrukte in alle kernen

Het was druk tijdens de Kindervrijmarkt op de Hessenweg in De Bilt. Maar ook in de andere werd er enthousiast Koninginnedag gevierd en genoten van 

het prachtige weer. [HvdB]

Fort de Bilt is midden op de Bilt-

sestraatweg gebouwd in 1819-1821 

en is het eerste fort uit de gordel rond 

de stad Utrecht. Het fort bestaat oor-

spronkelijk uit aarden wallen met 

vier bastions. Aan de stadszijde, waar 

nu het verkeersplein de Berekuil ligt 

had het fort een aarden reduit (laatste 

toevluchtsoord voor de verdedigers 

van het fort). Dit reduit functioneerde 

eigenlijk als een fort binnen het fort. 

Het Fort aan het einde van de Bilt-

straat is tijdens de oorlogsjaren door 

de nazi’s misbruikt als executieplaats. 

Veroordeelde politieke gevangen, 

maar ook slachtoffers van represailles 

of gevangen genomen verzetsstrijders 

waren er slachtoffer. Om dit blijvend 

in gedachten te houden is de Stich-

ting Herdenkingsmonument Fort 

De Bilt opgericht door de Utrechtse 

afdelingen van de Nationale Federa-

tieve Raad van het Voormalig Verzet 

Nederland en de Nederlandse Vereni-

ging van Ex-Politieke Gevangen in de 

Bezettingstijd.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Her-

denkingsmonument is o.a. de instand-

houding van het sinds 1949 bestaande 

monument, de bunker en de omge-

ving en het organiseren van de jaar-

lijkse herdenkingsbijeenkomst. De 

Stichting onderhoudt ook de gedenk-

stenen met de namen van de gevalle-

nen en is ook gesprekspartner bij de 

(toekomstige) ontwikkelingen rond 

Fort de Bilt. De Stichting houdt het 

monument bij de fusillade-plaats in 

stand en beheert de directe omgeving. 

Educatie

In 1997 is fort de Bilt in eigendom 

gekomen van de gemeente Utrecht. 

Vrijwel direct werd er begonnen met 

de restauratie van het fort. Het fort 

is daarna in 1999 voor het publiek 

geopend en heeft vooral een educa-

tieve functie. De Stichting Vredes-

educatie heeft als doel aan de vrede 

bij te dragen met behulp van edu-

catieve projecten op het terrein van 

vrede, ontwikkelingssamenwerking 

en duurzame ontwikkeling. In het 

‘Herinneringscentrum voor de Toe-

komst’ is een interactieve tentoon-

stelling ingericht voor kinderen van 

10 tot 13 jaar. Spelenderwijs worden 

zij in aanraking gebracht met vluch-

telingen, vooroordelen en het verzet 

tijdens de 2e Wereldoorlog en in het 

heden. Uit de wijde omgeving bren-

gen scholen een bezoek aan het cen-

trum. In het Welzijnsprogramma van 

de gemeente De Bilt is jaarlijks een 

geïndexeerd subsidiebedrag opge-

nomen, waardoor het mogelijk moet 

zijn dat iedere basisschoolleerling uit 

de gemeente De Bilt éénmalig in zijn 

of haar schoolcarrière Fort De Bilt 

kan bezoeken. 

Herdenking 

Vlak bij het monument zijn de namen 

van de 140 gefusilleerden in steen 

aangebracht en is een grote luidklok 

geplaatst, afkomstig uit het voorma-

lig Militair Hospitaal in Utrecht. Het 

zuidelijk deel van het fort is in bezit 

van het Rijk en wordt gebruikt door 

de Koninklijke Marechaussee. Vanaf 

1946 wordt er jaarlijks een herden-

kingsbijeenkomst georganiseerd op 

Fort de Bilt. De bijeenkomst begon 

met een ontvangst in één van de zalen 

van het nabij gelegen Hotel Mitland. 

Daarna liepen de aanwezigen naar de 

herdenkingsplaats. Na een korte toe-

spraak volgde de ‘Last Post’ en twee 

minuten stilte.

67ste Herdenking op Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Zaterdagavond 28 april zijn op Fort De Bilt voor de 67e keer na de Tweede Wereldoorlog de 

slachtoffers van het naziregime herdacht. De opkomst was indrukwekkend. Kransen werden gelegd 

door de burgemeesters Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht en  Arjen Gerritsen, burgemeester 

van De Bilt, door Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin van de Provincie Utrecht en door 

militaire autoriteiten. Daarna werden door nabestaanden en belangstellenden bloemen gelegd bij het 

monument en bij de naamstenen.

Burgemeester Gerritsen en zijn echtgenote legden namens de gemeente  

De Bilt een krans.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

6/5 • 10.30u - Prof. dr. V. Brümmer
6/5 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel

6/5 • 09.00u - Ds. W. Chr. Hovius
6/5 • 18.30u - Dr. P. Vermeer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

6/5 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

6/5 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

6/5 • 10.30u -
Eucharistieviering, Pastoor T. Huitink

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

6/5 • 09.30u - Ds. J.J. Poutsma
6/5 • 09.30u - Ds. H Sj. Wiersma
6/5 • 16.30u - Ds. W. van Veelen

Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/5 • 10.00u - Ds. C. v.d. Scheur
6/5 • 19.00u - Ds. GJ. Codée

(Dienst voor mensen 

met verstandelijke beperking)

Pr. Gem. Immanuelkerk

6/5 • 10.00u - Ds. A. van Buuren

Pr. Gem. Opstandingskerk

6/5 • 10.00u - Ds. J.H. Hoekert

R.K. St. Michaelkerk

6/5 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

6/5 • 10.00u - Dhr. Frank Damen

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/5 • 10.30u - Drs. A. Brouwer

PKN - Herv. Kerk

6/5 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
6/5 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij

Herst. Herv. Kerk

6/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. E. van Baren 

Onderwegkerk - Blauwkapel

6/5 • 10.30 - Drs. P.D.D. Steegman 

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

6/5 • 11.00u - Ds. R. v.d. Beld

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

6/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/5 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

6/5 • 9.30u - Ds. R. v.d. Beld

St. Maartenskerk

5/5 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
6/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

6/5 • 10.00u en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

6/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
6/5 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw

In memoriam 2 mei 2011

“Lieve An”
Was vriendschap liefde,

dan hielden we van jou!

Was vriendschap water,

dan zwommen wij naar jou!

Maar onze vriendschap was zo 

bijzonder en apart,

Want wij bewonderden jou in 

alles met heel ons hart!

Yvonne, Greet, Hanneke 

xxxxxx

Waarom al dat vechten,

waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder,

maar je verloor dit gevecht.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles was zij voor ons gedaan en betekend heeft, 

geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder, 

oma en mijn (schoon)zus

Cocky Voogdt-Hogeveen
echtgenote van

Toon Voogdt

zij overleed op 78-jarige leeftijd.

Toon Voogdt

Annemieke Voogdt en Bubo Damen

 Sander †, Rody

Peter Voogdt en Carla Voogdt-Collewijn †

 Sasha, Kim

Henk en Magda Hogeveen

Dodo Jacobs

en overige familie

Maartensdijk, 26 april 2012

Met heel veel verdriet delen wij u mee dat van ons is heengegaan, 
maar altijd in onze gedachten zal blijven, 
mijn lieve en zorgzame man en onze fantastische vader

Rik van Walderveen

* De Bilt, 2 december 1954                                     † De Bilt, 28 april 2012

 Marrie van Walderveen - Vossestein
 Erik
 Hidde
 Annemarie

Ruigenhoeksedijk 49
3737 MP  Groenekan

Rik is bij ons thuis, waar iedereen de gelegenheid hee�  om
persoonlijk afscheid van hem te komen nemen op woensdag 2 mei 
vanaf 16.00 tot 21.00 uur.

De afscheidsdienst zal worden gehouden onder leiding van 
ds. Gert-Jan Codée op donderdag 3 mei om 10.30 uur in de Dorpskerk, 
Dorpsstraat 70 te De Bilt.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Hervormde begraafplaats te Groenekan.

Hierna hee�  u nog gelegenheid tot condoleren in de 
Voorhof bij de Dorpskerk.

Liever geen bloemen

Morgen

Morgen - is voor ons verborgen -
U en ik, wij weten niet

wat de dag van morgen biedt.
maar Hij, die ’t heelal omspant

houdt ook ‘morgen’ in zijn hand!

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het 

overlijden van onze collega

Rik van Walderveen

Ondanks dat hij al geruime tijd ernstig ziek was, kwam zijn overlijden 

toch nog onverwacht. Rik was bijna 37 jaar bij de faculteit werkzaam, 

aanvankelijk als dierverzorger bij de toenmalige Vakgroep Heelkunde 

en later als kliniekassistent en chauffeur bij het departement 

Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. Rik hield van zijn werk 

en gaf jarenlang onderwijs in de klauwverzorging aan studenten 

Diergeneeskunde. Vele dierenartsen in het land zullen hem zich dan 

ook herinneren. Rik was graag gezien, zowel bij diereigenaren als bij 

collega’s. Hij was zeer bevlogen en betrokken. Wij verliezen in Rik 

dan ook een zeer gewaardeerde en fi jne collega.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Marrie en kinderen Erik, 

Hidde en Annemarie, naar zijn familie en allen die hem zeer na 

stonden. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote 

verlies.

Namens de medewerkers van het departement

Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren

prof.dr. Hans Heesterbeek, voorzitter

dr.ir. Rob Grift, manager bedrijfsvoering

Hans Lutz, bedrijfsleider de Tolakker / Veterinaire Algemene Dienst

Namens de medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde

prof.dr. Anton Pijpers, decaan

dr. Wim Dirksen, directeur

Het Bestuur van Judokan 

Maartensdijk feliciteert 

“kapper”Hans met zijn 

Koninklijke Onderscheiding. 

De Burgemeester 

speldde het Oranjelintje 

op met de woorden; 

Hans houdt van Maartensdijk en 

Maartensdijk houdt van Hans. 

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor le-

zers van De Vierklank en kan ingezet wor-

den om opmerkelijke zaken onder brede 

aandacht te brengen. Er wordt niet geschol-
den, persoonlijke zaken zijn niet welkom en 

het is ook niet de bedoeling dat er oever-

loze discussies in de krant ontstaan. Stuk-
ken dienen in Word per mail ingezonden te 

worden naar info@vierklank.nl en mogen 

niet meer dan 500 woorden bevatten. De 

redactie behoudt zich - zonder opgave van 

reden - het recht voor om niet tot plaatsing 

over te gaan.
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advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Voorkom herhaling van de waanzin
door Guus Geebel

Op woensdag 4 april nam oud-minister Els Borst bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies NIOD in Amsterdam het eerste exemplaar van het boek ‘Slagboom tussen dood 

en leven’ in ontvangst. Els Borst schreef het voorwoord in het boek, waarin Alphons Katan (82) 

zijn bijzondere levensverhaal dat door de Tweede Wereldoorlog getekend is weergeeft. 

Katan had een indrukwekkende maatschappelijke carrière en was jarenlang als gemeenteraadslid

en wethouder actief in de gemeente De Bilt.

Op www.bilthovenbouwt.nl staan 

straks drie varianten straatmeubilair, 

allen passend binnen de kaders van 

het vastgestelde beeldkwaliteitplan. 

Het straatmeubilair bestaat uit een 

bank, een ietsbeugel en een prullen-

bak. Met een klik op de muis stemt 

men op de gewenste variant en kan 

men vervolgens zijn of haar keuze 

via Facebook, Twitter of e-mail delen 

met vrienden en kennissen. Voor wie 

de varianten liever eerst in het echt 

wil zien; de komende weken staan er 

drie proefopstellingen van het meubi-

lair tegenover het informatiecentrum 

in Bilthoven Centraal aan de Juliana-

laan. Na 22 mei maakt de gemeente 

de balans op. De variant met de mees-

te stemmen wordt met de herinrich-

ting (2014) op diverse plekken in het 

centrum geplaatst. 

Het inrichtingsplan

Het inrichtingsplan is een uitwerking 

van eerder vastgestelde uitgangspun-

ten uit het masterplan en het beeld-

kwaliteitplan voor het centrum van 

Bilthoven. Aan de hand van thema’s 

als parkeren, auto- en ietsverkeer, 
groen en bomen, verlichting en voor-

zieningen voor gehandicapten staat 

heel precies beschreven hoe de open-

bare ruimte zal worden ingericht. 

De Klankbordgroep Centrum Bilt-

hoven is al geruime tijd betrokken 

bij de centrumplannen. Voor het op-

stellen van het inrichtingsplan is een 

compacte werkgroep gevormd be-

staande uit vertegenwoordigers van 

ondernemers, bewoners, scholen, het 

gehandicaptenplatform en de ietsers-

bond. Deze werkgroep heeft het plan 

bestudeerd en advies uitgebracht aan 

de gemeente. Op basis daarvan is het 

plan op een aantal onderdelen aange-

past. Zo wordt het vrijliggende iets-

pad van de Julianalaan doorgetrokken 

door de Nieuwe Doorsteek en kiest de 

gemeente voor duurzame LED-straat-

verlichting.

De komende periode worden in de Ju-

lianalaan alvast voorbereidingen ge-

troffen voor de herinrichting. De bo-

men zijn gekapt en het riool wordt op 

dit moment vernieuwd. Later volgen 

de kabels en leidingen en de sloop 

van de panden die plaats maken voor 

de Nieuwe Doorsteek. In 2013 en 

2014 volgt de deinitieve herinrich-

ting van de Julianalaan, inclusief het 

terugplanten van bomen (Acacia’s). 

Afhankelijk van de bouwwerkzaam-

heden in het centrumgebied worden 

daarna ook de overige straten gefa-

seerd heringericht.

Er is keuze uit drie soorten 

straatmeubilair.

Voedselbank De Bilt 
zoekt vrijwilligers

Voedselbank De Bilt gaat per 1 juni een nieuwe fase in en zal 

de inmiddels dertig gezinnen in inanciële nood zelfstandig van 
voedsel gaan voorzien in samenwerking met lokale winkels en 

supermarkten. Het team van enthousiaste vrijwilligers behoeft 

daardoor uitbreiding.

Voedselbank de Bilt is per direct op zoek naar vrijwilligers die met hun 

eigen auto willen rijden naar de diverse lokale leveranciers om voedsel op 

te halen. Zowel voor de Bilt, Bilthoven als Maartensdijk zijn extra chauf-

feurs nodig. U krijgt hiervoor een onkostenvergoeding. Voor aanmelding/

vragen bel Jacq Berk (0346-213233/ 06-12223094) of Carin de Moet (030-

6017363/ 06-36572914)

Pakketten

Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan gezinnen die 

in inanciële nood zijn geraakt. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt 
van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt gesteld. 

Voedselbank De Bilt werkt uitsluitend met vrijwilligers. De hele organisatie 

van het zoeken van leveranciers, het collecteren van de levensmiddelen, het 

uitdelen van het levensmiddelenpakket, het werven van inanciële fondsen, 
overleg met verwijzingsinstanties enz. wordt uitgevoerd door vrijwilligers 

die dit allen volledig onbezoldigd doen. Gezamenlijk streven ze ernaar om 

iedere vrijdag de deelnemers een zo evenwichtig mogelijk pakket levens-

middelen aan te bieden. 

Alphons Katan groeide als enig kind 

van een niet-gelovig joods echtpaar 

liefdevol op in Leeuwarden. Zijn ge-

handicapte vader was econoom, gaf 

privélessen en werkte als vertaler. 

Als zijn ouders in 1942 kort na elkaar 

worden gearresteerd, krijgt hij onder-

dak bij bejaarde joodse vrienden van 

het gezin. Met dit echtpaar komt hij 

terecht in Kamp Westerbork, waar hij 

een half jaar verblijft. Wanneer een 

tante de Duitsers weet te overtuigen 

dat haar neefje halfjoods zou zijn, 

wordt hij vrijgelaten. Hij overleeft de 

oorlog in Den Haag en Leiden. Zijn 

moeder wordt vermoord in Ausch-

witz, zijn vader in Gusen, een neven-

kamp van Mauthausen. In dat kamp 

werd zijn vader het slachtoffer van 

medische experimenten. 

Waarschuwing

Katan schreef ‘Slagboom tussen dood 

en leven’ mede op aandringen van het 

Herinneringscentrum Kamp Wester-

bork. ‘De persoonlijke gegevens die ik 

er vrij uitvoerig in heb moeten zetten 

geef ik niet prijs vanwege het relaas, 

maar als een ernstige waarschuwing 

dat de geschiedenis zich dreigt te her-

halen. In het naschrift schrijft hij: ‘Be-

wustwording, mede door opvoeding 

en opleiding, is essentieel voor het 

kunnen dragen van verantwoordelijk-

heid. En dat is weer nodig om herha-

ling van de waanzin te voorkomen.’ In 

het kader van het boek merkt Katan op 

dat onze huidige economische opvat-

tingen bijdragen aan scherpe en uiterst 

gevaarlijke tegenstellingen in de we-

reld. ‘De gevolgen zien we in de vorm 

van armoede, honger, sociale onrust 

en talloze oorlogen.’ ‘Slagboom tus-

sen dood en leven’ is vooral bedoeld 

voor jonge mensen die zoeken naar 

moreel houvast. ‘Van hen heb ik nog-

al eens de klacht gehoord dat zij op 

school amper wat hadden geleerd over 

de Tweede Wereldoorlog, laat staan 

over de gevolgen.’

Gastspreker

‘Ik ben me pas jaren na de oorlog be-

wust geworden van mijn eigen posi-

tie mentaal en het heeft wat jaartjes 

gekost voordat ik daar positief mee 

om heb leren gaan. Daardoor ben ik 

ook pas laat naar Mauthausen gegaan 

waar mijn vader is vermoord en het-

zelfde jaar naar Auschwitz, waar mijn 

moeder is vermoord.’ Katan heeft 

zich toen ook laten overhalen om 

gastspreker te worden bij het Herin-

neringscentrum Kamp Westerbork. 

‘En daar heb ik geen spijt van.’ Hij 

houdt zijn verhaal meestal voor de 

hoogste groep van de basisscholen, 

soms voor pedagogische academici 

en enige keren hield hij een lezing 

in Westerbork. ‘De leerlingen van de 

groepen 7 en 8 van de basisscholen 

zijn meestal behoorlijk door de leer-

kracht voorbereid. Uit de evaluaties 

blijkt dat ik overkom zonder dramati-

seren, maar af en toe is het een woord 

of een associatie die je doet slikken.’  

Milieuproblematiek

Herinneringscentrum Kamp Wester-

bork vond het belangrijk dat Alphons 

Katan zijn verhaal op papier zou zet-

ten. ‘Dat heeft jaren gekost. Af en toe 

heb ik een stuk geschreven en ruim 

zes jaar geleden had ik een behoorlijk 

manuscript. Pas later heb ik mijn epi-

loog geschreven, omdat de uitgever 

zei dat ik daarin veel van wat ik wil 

uitdragen kwijt kan. Veel mensen die 

de oorlog hebben overleefd hebben 

zich in een cocon gewikkeld. Ik heb 

het geluk gehad 

dat ik, met hulp van een door mij zelf 

gevraagde uitstekende psychiater, 

mezelf heb leren zien en heb kunnen 

erkennen dat een deel van mij als het 

ware niet meedeed. Ik heb best ver-

antwoordelijke posities gehad, maar 

het helpt niet je oorlogservaringen 

te verstoppen. Integendeel, je moet 

proberen ze te hanteren ten behoeve 

van die zelfde maatschappij waarin je 

actief bent.’ De milieuproblematiek 

houdt Katan overigens nog steeds be-

zig. ‘Ik ben vaak geschokt door mili-

eusceptici.’

Cirkel gesloten

Los van de boekpresentatie plaatste 

Alphons Katan ter nagedachtenis 

aan zijn ouders op vrijdag 13 april 

gedenkstenen in de stoep ter hoogte 

van zijn voormalige woonhuis Trans-

vaalstraat 30 in Leeuwarden. Hij deed 

dit samen met wethouder Isabelle 

Diks en twee kinderen van zijn vroe-

gere school, de Hofschool, nu Leeu-

warder Schoolvereniging (LSV). In 

december was de datum afgesproken 

en de school vroeg mij om een week 

van tevoren aan de hoogste groep een 

gastles te geven. Dat heb ik met een 

goed gevoel gedaan. De school heeft 

de leerlingen mijn boek ‘Slagboom 

tussen dood en leven’ gegeven. Dat 

past geheel in het kader van wat ik 

hoop te bereiken, niet alleen bij die 

generatie, maar bijvoorbeeld ook bij 

de ouders en grootouders.’ De ste-

nen zijn geadopteerd door de LSV in 

Leeuwarden, waarop Katan zelf ook 

heeft gezeten. ‘De gemeente Leeu-

warden heeft uitstekend samenge-

werkt  Ik heb een respons gehad die 

werkelijk ontroerend was. De stenen 

plaatsen gebeurde op een manier, die 

ik me niet beter had kunnen denken. 

Ik had en heb het gevoel dat hiermee 

op een waardige wijze de cirkel wordt 

gesloten.’

Dit verhaal over een oud bestuurder 

van deze gemeente is ook te vinden op 

www.900jaardebilt.nl

Ter hoogte van zijn voormalige woonhuis Transvaalstraat 30 Leeuwarden.

Op de omslag van het boek staat 

Alphons Katan met zijn vader.

Online stemmen op straatmeubilair
E-participatie voor onderdeel inrichting openbare ruimte centrum Bilthoven

Een van de onderdelen van het centrumproject is het vernieuwen van de openbare ruimte. Het 

inrichtingsplan voor de openbare ruimte in de Julianalaan, het Emmaplein, de Nachtegaallaan en de 

‘Nieuwe doorsteek’ is nagenoeg klaar. De keuze van het straatmeubilair is echter nog niet genomen. 

Tussen 24 april en 22 mei kunnen bewoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden 

stemmen op de variant die zij het beste in de sfeer en uitstraling van het centrum van Bilthoven 

vinden passen. 



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 8.98

100
gram 2.98

100
gram 1.98

1 Kg. 6.98

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 mei
t/m woensdag 9 mei

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Lente-ham

Procureurrollade

Rosbief

Filet American
Kip-sate salade
Ei-bieslooksalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Kalfsentrecôte

Lamsboutschijven

Gemarineerde biefstuk  

Procureurlapjes 
naturel of gemarineerd

Indische ballen 

Rundercordonbleu
Gehaktcordonbleu 
kipcordonbleu 

VLEESWAREN TRIO

HALVE GRILLWORST

HELE LEVERWORST 

5 halen / 
   4 betalen

500
gram 4.50

500
gram 4.98

STOMPETOREN
JONG

BOEREN KRUIDEN OF 
BRANDNETEL KAAS

Let op! 
In verband met 
dodenherdenking zijn wij 
vrijdag 4 mei om 19.00 gesloten 

 EXTRA WEEKEND VOORDEEL:

6.-

Hollandse

Trostomaten
500 gram

0,69

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Volop Hollandse

Aardbeien en 
Asperges

•    Japanse Biefstuk
of Japanse Kip
MET NOEDELS/RIJST ________ 100 GR  1,25

•  Grill Groenten 
MET ROSEVAL AARDAPPELS EN 

VLEES NAAR KEUZE ________ 100 GR  0,99

• Aubergine Torentjes
   MET SPAGHETTI ___________ 100 GR  1,49

Alle

Salade Bowls
nu keuze p. Bowl

3,99 scherpe 
dagprijzen

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 gesneden Hollandse

Andijvie
_________________________  400 GRAM  0,99

De lekkerste

Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99

Witlofschotel
_________________________  100 GRAM  0,89

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 7, MEI DINSDAG 8 MEI 

EN WOENSDAG 9 MEI

Elke zaterdag verse Sushi,
nu ook met Asperges

Volop Dutch Specials 
producten dagelijks vers!!!
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Ariënslaan 1 | 3573 PT Utrecht | T: +31 (0)30 2715824 | 

E: vlonders@mitland.nl | W: www.restaurantvlonders.nl

13 mei Moederdag 
De dag om alle moeders te laten genieten

Verras je moeder met een High Tea die ze verdient!
Prijs: € 21,00 p.p., met Prosecco: € 25,75 p.p.. U bent welkom van 13.00 - 16.00 uur.

Mogelijk vanaf 4 personen | Reserveren is noodzakelijk

 mei Moederdag 

Mevrouw T.A. van Ginkel - Assen 

(72) Lid in de Orde van Oranje Nas-

sau voor haar (bestuurlijke) vrijwil-

lige activiteiten op het terrein van 

volleybal-, korfbal-, en bridgesport, 

voor onderwijs, ouderenwelzijn en 

het bibliotheekwezen. 

De heer B.J.M. Hak (76) Lid in de 

Orde van Oranje Nassau voor zijn 

(bestuurlijke) activiteiten op het ter-

rein van het kerkelijk leven, (mantel)

zorg en ouderenwelzijn. 

De heer Hak was organist en begelei-

der van het parochiële zangkoor van 

de R-K Sint Maartenskerk, hij was 

gastheer op de verpleegafdeling en de 

afdeling radiotherapie bij het UMC, 

organist bij de Stichting Bilthuysen, 

vrijwilliger van de Zonnebloem te 

Maartensdijk, mantelzorgverlener en 

organist in Verpleegtehuis Sint Elisa-

beth te Lage Vuursche en meer. 

Mevrouw E. Hulst - Roelofse (52) 

Lid in de Orde van Oranje Nassau 

voor haar (bestuurlijke) vrijwillige 

activiteiten op het terrein van het 

wijk- en buurtwerk, de behartiging 

van bewonersbelangen, de jumelage 

met Coesfeld en het jeugd- en jonge-

renwerk.

De heer I.M.M. de Jong (72) Lid in 

de Orde van Oranje Nassau voor 

zijn (bestuurlijke) vrijwillige acti-

viteiten op het terrein van kunst- en 

cultuur(educatie). Hij heeft zich be-

ijverd om alle leerlingen van de ba-

sisscholen in contact te brengen met 

kunst en cultuur, voor zijn altijd be-

schikbare muzikale ondersteuning 

sportclubs, verzorgingstehuizen en 

bejaardencentra. 

De heer H.K.M. Lugtmeijer (65) Rid-

der in de Orde van Oranje Nassau 

voor zijn bestuurlijke activiteiten in 

zijn functie als directeur/ rentmeester 

bij Het Utrechts Landschap als mede 

zijn (bestuurlijke) vrijwillige activi-

teiten voor het Landschap Erfgoed 

Utrecht, Leo Stichting Groep-Rentray 

en de Rover Crofts Groep. 

Mevrouw J.M. De Rooy - Tiemstra 

(61) Lid in de Orde van Oranje Nas-

sau voor haar vrijwilligersactiviteiten 

voor de Prinses Margrietschool te 

Utrecht. 

Voor meer dan 20 jaar grote inzet zo-

wel bestuurlijk en als vrijwilligster 

voor de sectie Jeugdschaatsen bij de 

Schaatsvereniging Utrecht en de IJs-

baan Utrecht. 

Tevens was zij vrijwilligster bij de 

Zuilense Tennisclub. 

De heer J.K. Schenk (78) Lid in de 

Orde van Oranje Nassau voor zijn 

(bestuurlijke) activiteiten voor de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente te 

Utrecht. Hij was lid van het college 

van Regenten van het Verzorgings-

huis De Wartburg, Lid van de restau-

ratiecommissie van het Witte-orgel 

in de Lutherse Kerk te Utrecht, be-

stuurslid van de Oudenalstichting te 

Utrecht en voorzitter/ kerkrentmees-

ter/ penningmeester van het College 

van Kerkrentmeesters van de Evange-

lisch-Lutherse Gemeente. 

De heer J.P Stevens (64 ) Lid in de 

Orde van Oranje Nassau voor zijn be-

stuurlijke- en vrijwilligersactiviteiten 

voor de judovereniging Judokan (me-

deoprichter), voor de stichting Animo 

(voorheen SJJM), het fonds Sportbe-

vordering, lid winkeliersvereniging 

Maertensplein. 

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 
Burgemeester Gerritsen heeft op vrijdag 27 april jl. in de raadzaal van het gemeentehuis 

van De Bilt een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan:

De decorandi, samen met burgemeester Gerritsen op het bordes van Jagtlust: 

v.l.n.r. de heren Hak, Lugtmeijer, de Jong en Schenk, mevr. de Rooy, Kapper 

Hans Stevens, mevr. van Ginkel en mevr. Hulst. [foto: Henk van de Bunt]

Uit de raad van 26 april
Burgemeester Gerritsen verwelkomde mevrouw Gopalrai 

en de heer Minning als ‘Gasten van de raad’. ‘Gast van de 

raad’ is een politiek geïnteresseerde inwoner van De Bilt, die 

de raadsvergadering bijwoont en een persoonlijke ontvangst 

van een van de raadsleden krijgt. Mevrouw Gopalrai werd 

begeleid door het CDA, de heer Minning door Bilts Belang.

De raad stelde de volgende onderwerpen als hamerstuk vast: 

De Brandbeveiligingsverordening 2012. 

Verlenen onthefing ingezetenschap wethouder Kamminga. Het CDA vindt 
dat de wet oneigenlijk wordt uitgelegd en stemt tegen het voorstel.  

Het bestemmingsplan Bilthoven Zuid 1e herziening.

De ruimtelijke randvoorwaarden Prinsenlaan 80, Groenekan. 

Het bestemmingsplan De Kwinkelier, 1e herziening. Bilts Belang, Rost van 

Tonningen en het CDA  stemmen tegen het voorstel.

De raadsvergadering werd geschorst tot dinsdag 8 mei om 20.00 uur. Dan 

komen aan de orde: 

Het initiatiefvoorstel van het CDA over het servicepunt Maartensdijk, vra-

gen van de SGP en de SP aan het college en een motie van Rost van Ton-

ningen. [GG]

Nationale Herdenking in De Bilt

Thema ‘Vrijheid Wereldwijd’

Op vrijdag 4 mei a.s. wordt in onze gemeente op twee plaatsen de 

Nationale Herdenking gehouden. De gemeentelijke herdenking 

vindt in Bilthoven plaats bij het monument bij Jagtlust.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden in het hele land om 20.00 

uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omge-

komen. Door het jaar heen vinden herdenkingen plaats die verbonden zijn 

aan speciieke gebeurtenissen of groepen slachtoffers. Op 4 mei komen alle 
ervaringen en groepen in herinnering samen.

Het programma start om 19.45 uur met de stille tocht vanaf twee locaties naar 

het monument bij Jagtlust. Burgemeester Gerritsen zal de stille tocht, samen 

met zijn vrouw, leiden vanaf de hoek Soestdijkseweg/ Kortelaan; Wethouder 

en mevrouw Kamminga doen dat vanaf de hoek Soestdijkseweg/Anthonie 

van Leeuwenhoeklaan. De herdenking wordt muzikaal ondersteund door de 

Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt. De scoutinggroepen vormen een 

ruim cordon rond het monument en de Leerlingen van de Groen van Prin-

stererschool die het monument hebben geadopteerd. De leerlingen ontsteken 

de gasvlam en leggen de eerste bloemen bij het monument gevolgd door de 

scouts die hiermee de weg vrijmaken voor alle aanwezigen om hun bloemen 

te leggen.

Vlaggen halfstok

Bij alle openbare gebouwen hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 

(21.10 uur) de vlaggen halfstok. Ook bij het monument blijft na de twee mi-

nuten stilte de vlag halfstok. Dit doet recht aan het ingetogen karakter van 

de bijeenkomst. Burgemeester en wethouders van De Bilt stellen het zeer op 

prijs als ook alle inwoners van de gemeente deze gedragslijn volgen.

Oproep

Het symbolische twee minuten stilte maakt altijd veel indruk omdat tal van 

activiteiten in het dagelijks leven worden onderbroken. Niet alleen is het twee 

minuten stil op de radio en televisie, ook het openbaar vervoer komt tot stil-

stand. In veel openbare gelegenheden worden de activiteiten even stilgelegd 

of opgeschort tot na 20.15 uur. Veel mensen hechten zeer aan dit moment van 

stilte en bezinnen. Eén persoon kan de stilte van honderden anderen versto-

ren. De oproep is dan ook: respecteer deze twee minuten stilte.

Vervoer

Als u slecht ter been bent, dan kunt u zich voor vervoer naar de locaties Jag-

tlust in Bilthoven en Dijckstate in Maartensdijk wenden tot de Algemene 

Hulpdienst De Bilt-Bilthoven via telefoon (030) 2287799. Doet u dit alstu-

blieft wel tijdig vanwege de organisatie rondom dit vervoer. Op beide locaties 

zijn zitplaatsen gereserveerd voor u als u via deze service wordt vervoerd.

Op vrijdag 4 mei aanstaande wordt in 

Maartensdijk de Nationale Herden-

king gehouden in de Sint Maartens-

kerk aan de Nachtegaallaan en ver-

volgens op het Maertensplein rondom 

de vlag. Het programma in de kerk 

start om 19.00 uur.

De eerste dodenherdenking werd ge-

houden op de Dam in Amsterdam op 

9 mei 1945: men hield een minuut 

stilte om de gevallenen te herdenken. 

Begin 1946 besluit de ministerraad 

om herdenking en viering samen op 

5 mei te houden. Dit stuit op protest 

waardoor er gekozen wordt voor de 

herdenking op 4 mei en de viering 

van de bevrijding op 5 mei. Vanaf 

het jaar 1947 wordt er op 4 mei de 

Nationale Herdenking gehouden met 

om 20.00 uur twee minuten stilte en 

de vlaggen halfstok tot zonsonder-

gang. In 1956 volgde de onthulling 

van het Nationaal Monument op de 

Dam. In 1987 wordt bij Koninklijk 

Besluit het Nationaal Comité 4 en 5 

mei ingesteld. Traditioneel werden de 

slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog, zowel militairen als burgers, 

herdacht. Tegenwoordig is het breder 

getrokken en wordt er ook stilgestaan 

bij militairen en humanitaire hulpver-

leners die bij na-oorlogse nationale 

en internationale interventies zijn 

gesneuveld of gewond geraakt. Op 

4 mei luiden klokken van kwart voor 

acht tot 30 seconden voor acht uur. 

Om acht uur worden zo veel mogelijk 

activiteiten stopgezet om te trachten 

tot volkomen stilte te komen.

Programma 

In Maartensdijk start om 19.00 uur 

het programma in de Sint Maartens-

kerk. Wethouder Arie-Jan Ditewig en 

zijn echtgenote wonen de herdenking 

vanuit het college bij. Drie sprekers 

zullen stilstaan bij het verleden, het 

heden en de toekomst. Evelien Blaau-

wendraad (18 jaar) uit Westbroek zal 

enkele woorden spreken als jongere. 

‘Ik vind het belangrijk om oorlogen 

te blijven herdenken. Ik ben de derde 

generatie na de Tweede Wereldoor-

log. Ik heb het dus niet meegemaakt 

maar heb wel gehoord en gezien wat 

voor impact het heeft. Er mag geen 

kloof ontstaan tussen generaties. Ie-

dereen moet, vind ik, herdenken, zo-

dat we ons bewust zijn dat het anders 

moet en kan’. Tussen de verhalen 

door zal Helene Kalisvaart enkele lie-

deren zingen. Ook muziekvereniging 

De Vriendenkring verleent haar me-

dewerking. Na de bijeenkomst volgt 

een gezamenlijke korte stille tocht 

naar het Maertensplein voor de twee 

minuten stilte bij de vlag. Na aloop 
is er gelegenheid om een kopje kof-

ie te drinken en elkaar te ontmoeten 
in het restaurant van Woon, Zorg- en 

Dienstencentrum Dijckstate.

Nationale Herdenking in Maartensdijk
‘Zodat we ons bewust zijn dat het anders moet en kan’

door Marijke Drieenhuizen

Evelien Blaauwendraad is een van 

de sprekers tijdens de herdenking in 

Maartensdijk.
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Senioren genieten van Titanic 
diner met live muziek

Activiteitenbegeleider Joke de Koning van Woon- en Zorgcentrum De Ko-

perwiek in Bilthoven heet op woensdag 25 april de gasten welkom met 

een korte speech en eindigt met de woorden: ‘Maakt u zich geen zorgen, 

we houden het droog vanavond. We gaan niet zinken.’ Alle senioren zijn 

inmiddels voorzien van een glas champagne. Nog even moeten de aanwezi-

gen wachten op een groep die per busje arriveert en dan maakt de speciale 

gast van deze avond haar entree: een negenennegentigjarige Amerikaanse 

vrouw in een rolstoel, die de ramp met de Titanic heeft overleefd. Joke 

treedt op als tolk: ‘Haar ouders hebben haar op de Titanic verwekt. Haar 

vader is omgekomen bij de ramp, maar haar moeder heeft het overleefd 

door op de koffer te klimmen. Die bleef drijven.’ Na het interview wordt 

het krasse oudje naar een tafel gereden, waar ze mag meegenieten van de 

zesgangen maaltijd. Haar disgenoten zullen haar wellicht herkennen: het is 

een glansrol van Arjan Walraven, de coördinator van het UITbureau van De 

Bilthuysen. Vervolgens krijgen alle gasten een amuse. Ze worden bediend 

door vrijwilligers, die elk twee à drie tafels voor hun rekening nemen. Op 

een groot scherm verschijnen ouder-

wetse afiches met de namen van de 
nummers die Sans Soucis, een duo 

dat bestaat uit een violiste en een pi-

anist, deze avond ten gehore zullen 

brengen, zoals 1000 Kisses en Visi-

ons of Salome Waltz van Archibald 

Joyce. Deze muziek is waarschijn-

lijk ook op de Titanic gespeeld en 

zal menig oudere bekend in de oren 

klinken. Het wordt een lange avond, 

heeft Joke aangekondigd, maar het 

verrukkelijke diner aan de prachtig 

gedekte tafels en het gevarieerde 

amusementsprogramma maken dat 

meer dan goed. [LvD]

De “mystery guest” wordt 

geïnterviewd door Joke de Koning

St. Maerten trakteert op Ridderlijke 
Duitse Orde Balije

door Henk van de Bunt

Dat de Historische Vereniging Maartensdijk trouw blijft aan de ietwat verstofte zegswijze ‘Wie jarig 

is, moet trakteren’ is te prijzen. De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en wil dit eind dit jaar vieren 

met een lustrumnummer van haar tijdschrift St. Maerten.

Onlangs verscheen het lentenummer 

waarin een boeiende bijdrage van 

Geert Boorsma is opgenomen over de 

vanaf 1096 gevoerde Kruistochten, de 

Ridderlijke Duitse Orde (RDO) en de 

nog zichtbare herinneringen hieraan 

in het oude Maartensdijkse, zoals de 

gevelsteen in de Graaf Bentinck-hoe-

ve aan de Dorpsweg 91. Boorsma be-

gint met te vertellen dat Maartensdijk 

slechts vijf gevelstenen ‘rijk is’, toe-

vallig allemaal gelegen aan de Dorps-

weg, om vervolgens tot 1069 terug te 

gaan in de geschiedenis. Hij vertelt 

dat er in de periode 1096 tot 1292 een 

negental kruistochten plaatsvond en 

er een drietal ridderordes ontstond, 

waaronder genoemde RDO. Verder 

beschrijft Boorsma hoe deze orde 

Maartensdijks bezit verwierf en ver-

klaart hij de naam ‘Graaf Bentinck-

hoeve’. Geert beschrijft nauwgezet 

alle zichtbare- en onzichtbare herin-

neringen aan de roerige tijden van 

weleer, waarin onze verre voorouders 

nog druk waren met het ontginnen en 

het in cultuur brengen van de grond 

waarop wij nu wonen.

Vogelwereld

De tweede bijdrage is van de bioloog 

Luuk Draaijer over de Vogelwereld in 

de laatste 40 jaar in Maartensdijk en 

omgeving. Sinds 1970 woont Luuk in 

Maartensdijk en heeft sindsdien veel 

zien veranderen in de lora en fauna 
van het dorp en omgeving. Over zijn 

waarnemingen tijdens zijn vele wan-

del- en ietstochten, maar ook vanuit 
het raam van zijn huis schrijft hij 

boeiend en geeft een duidelijke uitleg 

hierover.

Mathilde

In het laatste artikel een interview 

van Maurits Schmidt met Koos Ko-

lenbrander naar aanleiding van de vo-

rig jaar toegekende Mathildeprijs aan 

Koos. Maurits en Koos kennen elkaar 

al heel lang en schreven samen vele 

bijdragen voor dit blad.

Losse nummers zijn te koop bij kap-

per Hans Stevens aan het Maertens-

plein, in de winkel van Van der Neut 

aan de Groenekanseweg 5 te Groene-

kan, boekhandel Bouwman, Hessen-

weg 118, De Bilt en in de winkel van 

molen De Kraai aan de Westbroekse 

Molenweg in Westbroek.

Dit artikel over historische verhalen 

in de lente-uitgave van het blad 

Sint Maerten is ook te vinden op 

www.900jaardebilt.nl 

Sandwijck, een woongroep uit deze eeuw 
- deel I -

door Lilian van Dijk

In het negentiende-eeuwse landhuis Sandwijck, aan de Utrechtseweg in De Bilt, huist een groep van twintig 

volwassenen en twee kinderen. Veel mensen hebben geen duidelijk beeld van een woongemeenschap in de 

eenentwintigste eeuw. Het is niet meer de geijkte commune uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar 

een goed gestructureerde vorm van samenleven, vertelt bewoner Lars Tempelman.

Ooit was Huize Sandwijck eigen-

dom van de baronnen van Boetze-

laer. Later werd het van de univer-

siteit, die het slecht onderhield. In 

1980 werd het gekraakt. Uiteinde-

lijk mochten de bewoners er legaal 

als huurders blijven wonen. De ka-

mers hebben verschillende afmetin-

gen, variërend van circa twintig tot 

veertig vierkante meter, maar ieder-

een betaalt dezelfde huurprijs. Daar-

naast kunnen alle bewoners gebruik 

maken van de gemeenschappelijke 

ruimtes: keukens, badkamers, de 

woonkamer, de serre en de tuin. 

‘Elke wooneenheid is voor één 

persoon,’ aldus Lars, ‘dus iedereen 

meldt zich individueel aan. Op dit 

moment wonen er twee kinderen. 

Mijn dochter slaapt soms bij mij, 

soms bij mijn vriendin. In feite zijn 

we co-ouder en dat bevalt ons goed.’ 

Lars woont al veertien jaar op Sand-

wijck. ‘Er is één bewoner die hier 

nog langer zit dan ik, bijna vanaf het 

begin.’ De woongroep maakt zelf 

het beleid. ‘We beslissen heel veel 

over basiszaken als samen wonen, 

samen eten en gedragsregels.’ 

Leefregels

Wie op Sandwijck wil komen wo-

nen, krijgt dus te maken met bepaalde 

regels. ‘Iedere bewoner kookt één 

keer per maand voor de hele groep, 

alleen of met iemand anders samen. 

Dat houdt in dat er gemiddeld twintig 

maaltijden per maand worden bereid, 

waaraan iedereen kan deelnemen.’ De 

gemiddelde maaltijdprijs ligt onder 

de drie euro. Bepaalde levensmid-

delen worden centraal ingekocht. 

Sommige kosten worden hoofdelijk 

omgeslagen, of er staat een vast be-

drag voor, dat iedereen betaalt. Lars: 

‘Daar hebben we een goedwerkend 

en eerlijk systeem voor bedacht. 

Uitgaven voor kabel-tv, internet en 

kranten, maar ook brood, melk en 

kofie worden collectief aangeschaft, 
en bedragen gemiddeld zo’n 45 euro 

per persoon per maand.’ Na het eten 

mag de kok uitrusten. ‘Degenen die 

hebben meegegeten ruimen af, doen 

de vaat – alleen de grote pannen en 

kwetsbare glazen, want we hebben 

wel een afwasmachine –, maken de 

keuken schoon en brengen het afval 

weg. Na aloop gaan sommigen naar 
hun kamer. Anderen drinken nog kof-

ie of thee met elkaar. Soms kijken we 
een ilm, of we doen een bordspel, 
puzzelen of sjoelen. In de zomer zit-

ten we vaak gezellig buiten met el-

kaar.’ Soms gebeurt er ook helemaal 

niets, met name door de week. ‘We 

hebben ook een bootje in een gracht 

in Utrecht liggen. Dan schrijft iemand 

in het logboek: “Wie gaat ermee va-

ren?”. Iedereen schrijft daar regelma-

tig in. Dat varieert van felicitaties met 

verjaardagen tot grieven, oproepen 

en persoonlijke verhalen.’ Er zit ook 

een klussenlijst in voor de eerstvol-

gende “werkdag”. ‘Iedereen kan erop 

intekenen en als een klus is gedaan, 

streept hij of zij hem af.’ 

Intern verhuizen

Van de huidige bewoners zijn er twee 

studenten, een werkzoekende en de 

rest werkt allemaal. Lars: ‘We heb-

ben hier mensen met uiteenlopende 

beroepen, zoals een boekhouder, een 

antroposoisch kok, een meubelont-
werper, een politica, een hydroloog 

en een dierenarts.’ Honden zijn niet 

toegestaan, katten wel, maar niet 

meer dan de twee die er nu zijn. Er 

wordt regelmatig intern verhuisd. 

‘Als iemand ergens anders gaat wo-

nen, heeft degene die hier het langst 

zit eerste keus of hij wil doorver-

huizen. Daarna degene die hier het 

één-na-langst woont, etc. etc. Soms 

gebeurt het wel dat er vier tot vijf 

mensen tegelijk doorverhuizen.’ 

Sandwijck werkt met een wachtlijst. 

‘Die mag niet te lang en niet te kort 

zijn. Als er bijvoorbeeld twee bewo-

ners tegelijk vertrekken, moeten we 

die kamers snel kunnen opvullen.’ In 

principe wonen er evenveel mannen 

als vrouwen. ‘Maar als die verhou-

ding te veel scheef gaat lopen, krijgt 

de persoon met het gewenste geslacht 

voorrang boven degene die hoger op 

de wachtlijst staat.’ Het beleid staat 

niet per deinitie vast, meldt Lars. 
‘Regels kunnen gewijzigd worden als 

een meerderheid van de bewoners dat 

wenselijk acht.’ 

Het is gezellig om met een grote groep aan tafel te schuiven voor een lekkere 

vegetarische maaltijd.

Geert Boorsma voor de Graaf Bentinck-hoeve van de Ridderlijke Duitse Orde 

aan de Dorpsweg 91 te Maartensdijk.

mr. Jet van Holland 
advocaat
Arbeidsrecht

Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht 
Advocaten Amsterdam

 
En lid van de Vereniging 

voor Arbeidsrecht

Herenweg 41-E, Breukeleveen
tel. 035 582 1818

Bezoekadres: 

Business Park Hilversum

Breukeleveen - 035 582 18 18

Procedure ontslagvergunning UWV



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

HEREN 
VOORJAARSMODE

NU BIJ BESTEDING VANAF € 50.- 

AAN HERENMODE 

EEN PAAR HERENSOKKEN KADO!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ALS U EEN CADEAU KOOPT VOOR 
MOEDERDAG T.W.V. € 30,-

KRIJGT U VAN ONS
EEN CADEAUBON VAN € 5,-

 
OOGSCHADUW VAN LANCÔME

NU MET 25% KORTING
 

VINDT U HET ARTIKEL NIET BIJ ONS IN DE WINKEL

KIJK DAN OP VAN ROSSUM.DIODROGIST.NL

 

GEEF NU U EMAIL AAN ONS DOOR DAN KRIJGT U

ONZE ACTIES VIA DE NIEUWSBRIEF IN UW MAILBOX.

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Ontspanning nodig?

Pedicurebehandeling

+ voetscrub

€ 27,50

ook aan huis

€ 5,- extra

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

20 Rozen 

voor € 4.95

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

CITROEN C3 1.4I DYNAMIQUE,

2011, 29.000 KM, BEIGE/GRIJS MET, 

AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, ABS, 

ESP, MLV

€ 12.950,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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,- 

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V 2003 206.000 GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP,  € 3.750,- 

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,- 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS. SUBLIME 2010 25.000 GROEN MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.400,- 

PEUGEOT 206 1.6 16V GENTRY AUT 5D 2006 78.000 GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP,  € 7.950,- 

PEUGEOT 207 1.4 16V X-LINE 5DRS 2007 90.000 GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, 

ABS, MLV, TREKH,  € 7.950,- 

PEUGEOT 306 1.4 SR SEDAN 1995 160.000 D BLAUW, ER, CV, SB, MET NIEUWE APK,  € 950,- 

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS, LMV, ABS, ER, CV, SB,  € 7.750,- 

RENAULT VEL SATIS 3.0V6 DCI AUT 2003 179.000 D BLAUW MET, LEDER, RAD/CD WISS/NAV, ABS, 

CRUISE C, CLIMATE C, XENON, ESP, LMV,  € 5.750,- 

VOLVO S40 1.8 AUTOMAAT 1996 75.000 BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, PARKEERS,  € 2.950,- 

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

Bevrijdingsdag 
Oranjesoezen 
4 + 1 gratis

Zweeds 

Wittebrood 

1,95

06 - 53 14 67 33

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Moederdag

neem je moeder mee naar 
Miss Saigon voor € 5,-

of

geef een persoonlijke 
cadeaukaart

of

ga even naar Primera 
voor nog meer leuke 

moederdag-cadeau-ideeën 

Jubileum, lintje, Koninginnedag,

veel knuffels, even bijkomen. 

Vrienden hartelijk dank!

 Groetjes Kapper Hans
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De kunstuitleen zal worden gerund 

door Else Rosenboom, Talmons  

echtgenote. ‘We zijn een samen-

werking aangegaan met een gale-

rie in Den Haag, De Kunstuitleen  

Den Haag genaamd. Claudi Dekkers 

uit Bilthoven heeft het contact tot 

stand gebracht. Zij werkt al heel lang 

bij deze galerie.’ De Kunstuitleen 

Den Haag heeft meer dan vierduizend 

kunstwerken in haar bezit. ‘Ab is er-

heen geweest en heeft er kunstwerken 

uitgezocht die wij in onze kunstuit-

leen gaan opnemen.’ 

De overzichtstentoonstelling is een-

malig en heeft ten doel de gemeente 

De Bilt en omgeving kennis te laten 

maken met het nieuwe aanbod. ‘We 

hebben ook onze reguliere tentoon-

stellingen, die blijven gewoon. Maar 

dat werk is vaak behoorlijk aan de 

prijs. Met de kunstuitleen willen we 

iedereen bereiken. Mensen kunnen 

kunstwerken lenen, en uitproberen. 

Als het bevalt, kunnen ze die kopen. 

Je vindt in onze galerie een gevari-

eerd aanbod aan hedendaagse kunst, 

die je kunt komen bekijken, kopen of 

huren. Bedrijven en organisaties hel-

pen wij met het omtoveren van hun 

werkruimtes tot inspiratieplekken. De 

galerie is te huur voor vergaderingen, 

presentaties en andere bijeenkom-

sten.’

Eigen lijst

Uniek voor deze kunstuitleen is dat 

Galerie MaCloud over een eigen pro-

fessionele lijstenmakerij beschikt. 

Daar kan de inlijsting van een kunst-

werk aangepast worden aan uw smaak 

en interieur. Alle doeken en foto’s 

kunnen aan een gewone haak worden 

opgehangen, maar er is ook keuze uit 

verschillende ophangsystemen.

De Kunstuitleen biedt u twee manier 

om kunst te lenen: huur en de huur/

spaar-combinatie. Zo kunt u zelf de 

manier kiezen die het beste past bij 

uw situatie. Bij het huren van een 

werk betaalt u per maand 1,75 pro-

cent van de waarde van het gehuurde 

kunstwerk. Zo kunt u al een schilderij 

of beeldhouwwerk huren vanaf een 

paar euro’s per maand. De minimale 

huurperiode is vier maanden. Via het 

huursysteem kunt u regelmatig iets 

nieuws uitproberen zonder veel uit 

te geven. Het lidmaatschap kunt u te 

allen tijden beëindigen. Bevalt een 

werk dat u heeft gehuurd u goed, dan 

heeft u altijd de optie om het werk aan 

te schaffen.

Huur/spaar-combinatie

Voor wie op termijn een werk wil 

aanschaffen, maar eerst wil uitprobe-

ren of het goed bevalt, is er een huur/

spaar combinatie. Wie daarvoor kiest, 

betaalt per maand een percentage 

van de waarde van het uitgekozen 

kunstwerk. Een deel daarvan geldt 

als spaartegoed, dat te gebruiken is 

om op een zelfgekozen moment een 

willekeurig werk uit de collectie aan 

te kopen.

Galerie MaCloud
breidt uit met kunstuitleen

door Lilian van Dijk

Galerie MaCloud, gesitueerd onder de Bilthovense Boekhandel op de hoek van de Julianaweg

en de Soestdijkseweg Zuid, begint met kunstuitleen. Op 13 mei is een feestelijke opening gepland

van een overzichtstentoonstelling van het werk van een aantal door eigenaar Ab Talmon

geselecteerde moderne hedendaagse kunstenaars. Hun werk is te leen, te koop

of aan te schaffen via een huur/spaarsysteem.

In de galerie is ook de MaCLOUD Art & Design Shop gevestigd met een 

bijzondere collectie voorwerpen van onder andere stijlvolle interieurartikelen, 

gave kado’s en kunstwerken.

Dat zij schilderde was ons bekend, 

maar een eigen expositie van haar 

hier in Maartensdijk tot stand geko-

men werk was een verassing. Lange 

tijd is Wytske als maatschappelijk 

werkster werkzaam geweest. Twintig 

jaar geleden is zij met aquarelleren 

begonnen. Zij volgde ooit een aqua-

relleercursus bij de Waal in Maartens-

dijk en kreeg les van Jan den Ouden, 

de tekenaar van ‘de Mopper’ in deze 

krant. Ook ging ze op schildervakan-

tie in Frankrijk. 

Figuratief

Wytske uit zich in iguratief, geab-

straheerd en abstract werk. Na zes 

jaar waagde ze de sprong om met 

olieverf te gaan werken. Haar eerste 

werk in olieverf, gemaakt onder lei-

ding van Yvonne Wouters, van wie ze 

veel leerde, is een schilderijtje van de 

boerderij aan de Dorpsweg 47, tegen-

over haar huis. Hierna volgden vele 

schilderijen met een zeer persoonlijk 

kleurgebruik en al of niet iguratieve 
voorstellingen, waardoor zij een ei-

gen werkelijkheid ontdekte waarin ze 

zich thuis voelt.

Bodegraven

Wytske is in 1955 geboren en in Bo-

degraven opgegroeid. Haar ouders 

zijn in Indonesië geboren. Wytske’s 

vader, Wil Jansen tekende ook. Enke-

le van haar familieleden zijn eveneens 

kunstzinnig aangelegd. Gedurende de 

eerste jaren hield Wytske haar werk 

voor zichzelf. Op een dag durfde ze 

met haar werk naar buiten te treden. 

Een paar van haar werken hangen op 

de afdeling oncologie in het UMC in 

de Uithof. 

De expositie van haar schilderijen en 

fotowerk is t/m 20 mei 2012 in de hal 

van Grifsteede aan de Van Swinden-

straat 129 te Utrecht te zien Het ge-

bouw is van 10.00 uur tot 17.00 uur 

van dinsdag t/m zondag vrij toegan-

kelijk.

Wytske’s eerste grote expositie
door Koos Kolenbrander

Driftige pasjes op het tuinpad, gevolgd door een kort belletje aan de voordeur,

dat moet de buurvrouw zijn. En inderdaad, een paar dagen geleden bracht Wytske van Veenendaal 

een poster met de aankondiging van de eerste grote expositie van haar schilderijen en fotowerk, 

getiteld ‘Betoverd door het landschap’.

Wytske met het schilderijtje van en voor 

de boerderij aan de Dorpsweg 47.

Recepten uit alle hoeken 
van de gemeente 

door Guus Geebel

‘Ik ben altijd met eten bezig en het klinkt misschien raar, 

maar ik droom ook over eten. Maar wel op een heerlijke 

manier’, zegt Stella Feijtes over haar passie voor koken. 

Als onderdeel van 900 jaar De Bilt gaat zij een kookboek 

samenstellen met gerechten van inwoners uit de hele 

gemeente. Zij heeft er hoge verwachtingen van en denkt dat 

De Bilt zich hiermee kan proileren.

Stella Feijtes zou graag zien dat uit 

alle groeperingen van de Biltse be-

volking recepten worden aangele-

verd. Ook recepten van inwoners die 

uit andere delen van de wereld hier-

heen gekomen zijn wil zij in het kookboek opnemen. Stella is ervan over-

tuigd dat er verrassende creaties tevoorschijn gaan komen. ‘De rode draad 

moet zijn dat het een kookboek is van alle mensen die in deze gemeente 

wonen, jong of oud doet er niet toe.’ Een eerdere oproep om recepten in te 

zenden leverde nog niet zo veel resultaat op.

Koksmaatje 

Over hoe haar liefde voor koken is ontstaan vertelt Stella Feijtes: ‘Mijn 

moeder kon niet goed koken en hield er eigenlijk ook niet van. Mijn vader 

wel, die kwam uit een heel groot gezin en stond bij ons in de weekenden 

vaak te koken. Ik was dan zijn koksmaatje en omdat mijn moeder niet zo 

lekker kookte nam ik het al gauw over.’ Stella Feijtes groeide op in Utrecht 

en woont nu dertien jaar in Maartensdijk. Daar begon ze aan huis Kookstu-

dio Gastella. ‘In juli is dat twaalf en een half jaar geleden.’ Ze noemt koken 

uren maken in de keuken. ‘Net als een sporter. Het is veel doen, voelen en 

fouten maken. Je bent er nooit, maar je wordt wel steeds beter. De uitdagin-

gen zijn er steeds en dat maakt het vak zo verschrikkelijk leuk.’  

Experimenteren

De bedrijfsnaam Gastella is samengesteld uit Gast en Stella, wat ook ster 

betekent. In de workshops die ze aan huis geeft biedt Stella Feijes een grote 

verscheidenheid aan mogelijkheden. Ze laat deelnemers in een gezellige 

sfeer kennismaken met ingrediënten en gerechten uit alle windstreken. 

Deelnemers hebben zelf veel inbreng bij de samenstelling van de gerechten. 

‘Eten verveelt nooit en het met z’n allen aan tafel zitten is iets waar ik heel 

erg van hou.’ Stella straalt als ze vertelt hoe gerechten tot stand komen. ‘Ko-

ken is natuurlijk creativiteit. Als ik ergens kom en ik zie nieuwe groenten 

dan word ik daar helemaal vrolijk van. Ik experimenteer van alles en daar 

leer ik weer van . Als het succesvol is dan houd ik het en kijk ik of het goed 

is voor een kookworkshop of een catering.’ 

Recepten

‘Ik verheug me er erg op om het kookboek samen te stellen. Er zijn hier zul-

ke leuke mensen waar we op deze manier ook kennis mee kunnen maken. 

Tegen de inwoners zou ik willen zeggen, kom op dan maken we ons eigen 

Biltse kookboek.’ Stella Feijtes zou willen dat heel veel mensen uit alle 

delen van de gemeente recepten gaan leveren. ‘Dat kunnen recepten uit de 

streek zijn, maar ook uit landen of plaatsen waar Biltenaren oorspronkelijk 

vandaan komen. Ook zelfbedachte of vegetarische recepten zijn welkom.’ 

Inzenden kan per e-mail via info@gastella.nl maar ook per brief. Haar adres 

is: Vogelwikke 3, 3738 TS Maartensdijk. Voor nadere informatie  tel. 0346-

210642.

Dit verhaal is ook te vinden op www.900jaardebilt.nl

Stella Feijtes: ‘Koken is uren maken in de keuken’



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Bent u ook toe aan een 
nieuwe voorjaars-coupe?

 
LATEN WE SAMEN EEN NIEUW KAPSEL 

VOOR U UIT ZOEKEN,
EN ERVAAR ONZE VERASSENDE 

KIJK OP COUPE & KLEUR

THE ART OF HAIRCOLORING

Wij bezoeken u op donderdag 3 mei 2012 in Woonzorg

en Dienstencentrum "Dijkstate", Maertensplein 98 te Maartensdijk.

Verkoop van 09.30 tot 11.30 uur.

Pasvorm schoenen, voor gevoelige voeten, ook voor inleg/steunzolen.

Damesschoenen/sandalen t/m maat 44, ook in breedtematen.

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis koffi  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle types Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Kijk op
onze website
voor al onze

aanbiedingen.

Internet voor beginners
U leert informatie zoeken, websites bekijken, 
e-mails schrijven en nog veel meer. De cursus 
vindt plaats op  14, 17, 21, 24 en 31 mei en 4 en 7 
juni van 10.00 – 12.00 uur in Bibliotheek Bilthoven, 
De Kwinkelier 20. Kosten: € 90,00 / € 70,00 
Aanmelden per telefoon 030 – 228 58 03 of via 
activiteiten@ideacultuur.nl 

Werken met Twitter, workshop
Reeds 4,2 miljoen Nederlanders bezoeken maan-
delijks de twittersite en dat aantal blijft groeien. 
Maar wat is het nu eigenlijk? U plaatst uw eerste 
berichten. De workshop vindt plaats op donderdag 
10 mei van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: € 15,00 / 
bibliotheekleden Idea € 10,00. Aanmelden: activi-
teiten@ideacultuur.nl, 030 - 228 58 03.

activiteiten@ideacultuur.nl 

030-228 58 03

VINK WITGOED

Smart

Siemens Smart-inductie is dé oplossing 

voor mensen die wel over willen gaan op 

inductie, maar geen verdere aanpassingen 

willen aan hun keuken. Gewoon op een 

bestaande aansluiting van 230 volt!

Ook voor veilig koken gaat u naar:

Midgetgolfen op een mooie baan
in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven
030-2281154, b.g.g. 06-20963766

www.midgetgolfbilthoven.nl

Gezellig in de meivakantie!

Vrijwilligers gezocht 
DE BILT: schenk extra aandacht aan kinderen en 
volwassenen met handicap of chronische ziekte: 
speelhulp, samen er op uit, gezelschap, versterken 
sociaal netwerk, overname zorg, luisterend oor.   
 

Meer info: Rosemarie Pielage  
tel. 06-33019988 
www.hhru.nl  

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Helaas, helaas geen ster bij 
Bakkerij Bos, maar wij willen 
iedereen bedanken die op 
ons gestemd heeft!

Daarom alleen donderdag 
3 mei lekker voor bij een
bakkie troost

ROOMBROODJES 1,00

... en nog ontelbaar 

veel andere aanbiedingen. 

  Kom markten!!

Nog enkele dagen t/m zaterdag 5 mei

U kunt nog t/m a.s. zaterdag profi  teren van de 
superlage marktprijzen op ons speciaal inge-
richte markt terrein. Richt nu de héle tuin 

in met maximaal voordeel!!

Open 09.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur.

b

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

25%
korting

Bungelplanten
Potmaat 10.5 cm

€ 0,99
NÚ ...

g
Stekgeraniums

Hangend en staand, potmaat 10.5 cm

Vele kleuren en variëteiten
€ 1,19

NÚ ...

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

Bungelplanten

ren en va

Sixpack
perkplanten € 3,50

€ 1,99
NÚ ...

Potmaat 9 cm

Supergroei kwaliteit
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ingezonden mededeling

Het Helen Dowling Instituut (HDI) 
helpt mensen met kanker en hun 
naasten de ziekte emotioneel te ver-
werken. Het instituut biedt psychoso-
ciale zorg, verricht wetenschappelijk 
onderzoek en doet aan kennisbevor-
dering voor professionals binnen de 
oncologie. Het HDI is nu nog geves-
tigd in een complex van barakken 
in Utrecht. Directeur Bram Kuiper 
noemt het nieuwe Helen Dowling 
Huis een gebouw dat is ontworpen als 
een omarming voor mensen met kan-
ker. ‘Het geeft privacy en geborgen-
heid, maar ook ruimte en licht. Deze 
verbinding komt goed tot uitdrukking 
in de architectuur van het nieuwe ge-
bouw.’ 

Rustgevende plek

Het gebouw is ontworpen door archi-
tectenbureau KOW uit Den Haag en 
wordt gerealiseerd door BAM Utili-
teitsbouw. Het krijgt een parkeerkel-
der die zich half onder het maaiveld 
bevindt. Daarboven komen twee ver-
diepingen met kantoor- en therapie-
ruimten. 

De gevel bestaat uit glas en biedt van 
binnenuit een schitterende doorkijk 
op de omgeving. Het gebouw wordt 
voorzien van een groendak dat past 
in de omgeving en het duurzame ka-
rakter van het complex accentueert. 
Bram kuiper schetst de geschiedenis 
naar dit moment die in 2005 begon. 
Bea van Doorn is lid van de Cliën-
tenraad en vertelt hoe zij bij het HDI 
terecht gekomen is. Zij verwacht dat 
het nieuwe gebouw een serene rust-
gevende plek zal worden. Van Doorn 
zou het verder toejuichen wanneer 
kunst er een prominente plek in krijgt. 

‘Één op de drie Nederlanders krijgt 
kanker’, aldus Jan Dekker. ‘Kanker 
is een ruimte innemende ziekte. De 
psychische zorg die nodig is staat op 
dit moment onder druk. Er lijkt een 
sfeer te heersen dat als je psychische 
problemen hebt je die zelf maar moet 
oplossen.’ Nico de Vries zegt dat 
BAM maatschappelijk verantwoord 
in het leven wil staan. ‘Wij wilden 
graag jullie droom tot stand helpen 
brengen.’  

Bekroning

Burgemeester Arjen Gerritsen zegt 
blij te zijn met dit nieuwe begin op 
Berg en Bosch. ‘Het eerste begin was 
in december 2008. Direct al bij dat ge-
sprek kwam deze locatie aan de orde. 
Er is heel wat werk verzet om tot het 
moment van vandaag te komen. Voor 
de gemeente is dit een enorme aan-
winst op het door ons gekoesterde life 
science proiel. 

Het Helen Dowling Instituut is in de 
reeks van bedrijven en instellingen 
tussen De Uithof en Berg en Bosch 
een heel bijzondere instelling. Vooral 
vanwege de aard van hetgeen het HDI 
doet. Mensen steun bieden aan wie 
door kanker de bodem aan het bestaan 
ontvalt, omdat ze de diagnose kanker 
hebben gekregen. Dat stemt mistroos-
tig, maar aan de andere kant kunnen 
we ook vaststellen dat wat hier gaat 
gebeuren de druk die de ziekte teweeg 
brengt, ook een keerzijde heeft en ook 
blijdschap mag geven, want op deze 
plek worden mensen deskundig maar 
vooral ook met liefde begeleid ‘

Helen Dowling Huis aanwinst voor gemeente

door Guus Geebel

Op dinsdag 24 april ging oficieel de bouw van start van het Helen Dowling Huis aan de prof. 
Bronkhorstlaan in Bilthoven. Directeur Bram Kuiper en burgemeester Arjen Gerritsen gaven samen 
met Jan Dekker, voorzitter Raad van Toezicht, Nico de Vries, voorzitter raad van bestuur Koninklijke 
BAM Groep en Bea van Doorn van de Cliëntenraad het startsein door een enorme afbeelding van het 
nieuwe gebouw uit te rollen. De verwachting is dat het gebouw begin volgend jaar wordt opgeleverd.

Na de openingshandeling wordt een toost uitgebracht. v.l.n.r. Jan Dekker, Arjen Gerritsen, Bram Kuiper, Nico de Vries 

en Bea van Doorn. 

Hij woont zo’n tien jaar in Maartens-
dijk en verwacht met zijn vrouw, de 
Maartensdijkse Anita Gasenbeek, 
over enkele weken hun tweede kind-
je. Daarom is het handig dat de ver-
koop van zijn fuchsia’s, die op hun 
top zijn in de maanden mei-juni-juli, 
aan huis plaats vindt. Marc: ‘Via het 
paadje vanaf de Prins Bernhardlaan 
langs de oude tennisbanen, kom je zo 
bij de achtertuin van Prinses Marijke-
laan 23. 

Door alle fuchsia’s herkennen men-
sen het direct. Inmiddels staan er twee 

kassen in de tuin en overal hangen en 
staan in het voorjaar potten. Ook met 
allerlei eenjarige planten, die ook te 
koop zijn.’

Zorg

Fuchsia’s hebben wel wat zorg nodig, 
maar dat vindt Marc juist zo mooi 
aan de plant. ‘Als je zorgt dat ze niet 
uitdrogen, en dat lukt heel goed met 
een speciale pot en de juiste grond-
soort, is het een dankbare plant die 
veel bloemen geeft. En als je bijmest 
en de zaadbolletjes verwijdert, net als 
bij viooltjes, bloeit de plant de hele 

zomer.’ Enthousiast vertelt hij over 
de Blue Angel met diepblauwe rok 
(de binnenste bloembladen) en witte 
kelkbladen. Over de gevlamde Bi-
centennial, Swingtime met een dub-
bele witte rok, de grootbloemige Pink 
Marshmallow de rijk bloeiende Red 
Spider. Het is duidelijk, Marc is een 
echte kenner en liefhebber.

Moederdag
Toch is het vooral een hobby, Marc 
kweekt fuchsia’s uit liefde voor de 
plant. Maar omdat het kweken wat 
uit de hand loopt en de tuin uitpuilt, 

gaat Marc de planten ieder voorjaar 
verkopen. Dit jaar start de verkoop 
op 9 mei, op tijd voor Moederdag. 
Tot eind juni of totdat alle planten op 
zijn, kunnen geïnteresseerden elke 
woensdag van 9.00 tot 12.00 en elke 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 in de 
achtertuin van Pr. Marijkelaan 23 te-
recht. Voor een enthousiast advies en 
prachtige fuchsia’s.
Koopt u dit jaar een fuchsia in zo’n 
speciale pot, volgend jaar kunt u deze 
leeg terugbrengen en dan krijgt u vier 
euro korting op een nieuwe aankoop. 

De fuchsiaprijzen liggen tussen de 2 
en 14 euro. Marc waarschuwt wel: 
de hangfuchsia’s kunnen niet aan 
een miezerig spijkertje of haakje. De 
planten gaan weelderig groeien en 
dus ook heel wat wegen. Bij hem zijn 
dus ook speciale ophangbeugels ver-
krijgbaar.

Op zaterdag 2 juni 2012 is het open 
dag: dan is de fuchsiatuin van 10.00 
tot 17.00 uur open. Voor meer infor-
matie, zie de website www.fuchsiak-
wekerijmanders.nl

Passie voor fuchsia’s
Marc Manders verkoopt uit eigen tuin

door José Hoppenbrouwer

Drie maanden voor haar overlijden in 1999 gaf zijn oma hem een stekje van 
de fuchsia. Marc nam haar hobby over en raakte gefascineerd door de prachtige 

bloemen van de fuchsia. Inmiddels kweekt hij vele soorten.

Marc Manders in zijn kas vol schitterende fuchsia’s

Opening logopediepraktijk 
in Maartensdijk

Op woensdag 16 mei opent Logopediepraktijk Maartensdijk 
op de Nachtegaallaan 38 haar deuren. Iedereen is welkom bij 

de opening tussen 12.00 en 18.00 uur. 

De praktijk zit in de Martin Luther Kingschool. Het is een nieuwe vestiging 
van logopediepraktijk De Bremhorst uit Bilthoven. In Maartensdijk werken 
de logopedisten Nynke de Boer en Joan Cooke. 

“De laatste jaren merkten we dat er behoefte was aan behandelingen in 
Maartensdijk”, aldus Nynke de Boer. “Dat is nu mogelijk, met deze mooie 
praktijkruimte, waar we 3 dagen per week aanwezig zijn.” 

Met scholen en artsen uit Maartensdijk wordt al jaren prettig samengewerkt. 
Joan Cooke: ‘Voor goede logopedische zorg is samenwerking met scholen 
en andere hulpverleners essentieel. Wij hechten daar veel waarde aan’.

De logopedisten zijn all-round en werken met kinderen en volwassenen. Zij 
houden zich bezig met bijvoorbeeld spraak-taalontwikkeling van (jonge) 
kinderen, verkeerd slikken, heesheid, stemproblemen, of stotteren. 
Ze hebben specialisaties op het gebied van vroegbehandeling, parkinson en 
laryngectomie. 

U bent welkom bij de opening van de praktijk op 16 mei tussen 12.00 uur 
en 18.00 uur. Heeft u een vraag over logopedie, wilt u de nieuwe praktijk-
ruimte bewonderen of wilt u kennis maken met de logopedisten, kom gerust 
langs. Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen zijn er leuke activitei-
ten en spelletjes te doen. 

Logopediepraktijk Maartensdijk
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
Tel: 030-2291840
info@debremhorst.nl
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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

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

Dieren 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

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Fairbezig 
Als je twee repen Tony’s Chocolonely van 200 gr 

koopt, krijg je er eentje gratis. Tony’s Chocolonely is 

op weg naar 100% slaafvrije chocolade. 

Tony strijdt voor betere lonen en goede 

arbeidsomstandigheden voor de cacaoboeren in 

Afrika. Die missie 

steun je als je de 

chocolade koopt. 

12 mei 
World Fair Trade Day
Fairtrade lunchbuffet in 

Wijkrestaurant Bij de Tijd, 

georganiseerd door 

Wereldwinkel, Stichting 

Animo en het Wijkrestaurant. 

Meer informatie: zie website 

Wereldwinkel. 

Kooksaus 

Kaapse Kerrie, 

Bobotie en 

Peppersweet, 

Moederdag
Grote en kleine cadeaus voor moeder, voor grote en kleine portemonnees. 

Ook speciaal voor Moederdag gemaakte cadeaupakketten.  

Dopper met 20% korting
Het lekkerste water komt gewoon uit de kraan. En het veroorzaakt 

geen bergen plastic. Maar: hoe neem je het water mee? Dat 

doe je met de Dopper, klimaatneutraal in Nederland gemaakt, 

duurzaam en vrij van schadelijke stoffen. De opbrengst gaat naar 

drinkwaterprojecten van Simavi in ontwikkelingslanden. 

Verkoopprijs: € 11,95; in mei voor € 9,50 

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Wijn wit Chenin 

Blanc, wit 

Chardonnay en 

Rosé, 0,75l 

20% korting

Food maandaanbiedingen mei

400g  25% korting 400g  10% korting

Pandanrijst 

bio, zilvervliesrijst bio 

en Basmatirijst, 

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. aubergine, aardappel, paprika,

rundergehakt, kaas en originele kruiden

DE MOUSSAKA 100 GRAM € 1,35

Ouderwets lekker, huisgerijpt dus bakken als 

biefstuk

DE RUNDER ENTRECÔTE

 100 GRAM € 2,10

Voor de liefhebbers om lekker te stoven, net 

even anders… ca. 55 min. (incl. aanbraden)

DE TAMME KONIJNENACHTER-

BOUTEN 1 KILO NU € 12,50

Voor de liefhebbers, lekker voor al uw 

stoofgerechten, zonder botje

MALSE KIPDIJFILET

 100 GRAM € 0,85

Om stevig te wokken, van pure biefstuk 

gesneden en lekker gemarineerd,

en lekker met groenten aangevuld

GEMARINEERDE RUNDERBIEF-

STUKREEPJES 100 GRAM € 1,65

Met o.a. varkensfilet, rucola, Parmaham, 

kruidenolie, pijnboompitjes en salami;

ca. 45 min. braden

DE ITALIAANSE ROLLADE

 500 GRAM € 7,25

Lekker gemarineerd, met een beentje en lekker 

mals, kort te bakken

LAMSBOUTSCHIJVEN 

 100 GRAM € 1,98

Geheel glutenvrij, lekker gekruid

en gezouten, elke keer weer lekker!

VARKENS VERSE WORST

 NU 1 KILO € 6,98

Bekend onder bekende en onbekende; van zacht 

mals mager rundvlees, ca. 50 min. braden

DE RUNDERBRAADLAPJES

 500 GRAM € 6,98

Met champignons, varkenshaas, knoflookmarinade, 

roombrie en parmaham; ca. 18 min. op 150°C

HET SLEETJE VAN PARIS

 100 GRAM  € 1,75

GEHAKT BOTERHAM?!
Nieuw; primeur in Nederland! De boterham 
van gehakt; wat wilt u ertussen? Ontbijtspek 
met een uitje en een beetje mosterd of gewoon 

met “pindakaas”(satésaus) of een tosti: met 
kaas, ham en tomaat? Even kort om & om 
braden. Ook ideaal voor kinderen!
BELEGDE GEHAKT BOTERHAMMEN

100 gram € 1,35

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 5 mei. Zetfouten voorbehouden.



GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Surfi nia

Diverse kleuren.

Potmaat 10,5 cm. Per stuk

van 1,49Dvoor 

0,99

a.s. zondag geopend
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Brasserie Vink biedt lekker eten 
voor elk wat wils 

door Guus Geebel

Op de grens van Utrecht en De Bilt, in het pand waar voorheen restaurant De Beerenkuil was, openden 

René en Theo Agterberg op 6 april jl. Brasserie Vink. Met deze naam krijgt het pand weer een binding 

met het verleden. Op 16 april was het 135 jaar geleden dat op die plek café De Vink opende.

De brasserie oogt eigentijds en uit-

nodigend. ‘We wilden de inrichting 

zodanig hebben dat mensen het leuk 

vinden om hier te borrelen en te eten, 

maar ook om een kop kofie te komen 
drinken. Gewoon een gezellige huis-

kamer waar iedereen zich thuis voelt, 

maar waar ook plek is voor zakenlun-

ches. Door de positie van de bar heb-

ben we de ontmoetingsfunctie willen 

accentueren en we merken dat het al 

aardig lukt. Je krijgt een leuke sfeer 

waar mensen elkaar aan de bar elkaar 

ontmoeten en een praatje maken. ‘We 

serveren klassieke gerechten die we 

heel goed maken. We gaan geen nieu-

we gerechten uitvinden of bijzondere 

dingen doen, maar bieden gewoon 

lekker eten voor jong en oud’, vertelt 

Theo Agterberg.

Compagnons

René Agterberg (48) en Theo Agter-

berg (49) zijn beiden ook eigenaar 

van restaurant De Witte Zwaan in De 

Bilt. René werd daarvan in 1992 ei-

genaar en chef-kok. Vier jaar geleden 

vertrok bij De Witte Zwaan na vijf-

tien jaar gastheer Ronald van Leeu-

wen. Theo Agterberg, die een jaren-

lange horeca-ervaring heeft, volgde 

hem op en omdat ze merkten dat de 

samenwerking goed ging werden de 

neven René en Theo compagnons. Ze 

zijn De Witte Zwaan gaan verbouwen 

en hebben het restaurant meer eigen-

tijds gemaakt. ‘We hebben de inrich-

ting zodanig gemaakt dat jong en oud 

het allebei leuk vinden. We gingen 

daarna steeds beter draaien.’ Al eer-

der hadden René en Theo belangstel-

ling getoond om het pand te kopen 

waar ze nu Brasserie Vink hebben ge-

opend. Toen een geplande coffeeshop 

daar niet door ging is het alsnog tot 

een transactie gekomen.

De Vink

‘Heb je het Vinkie gekocht, vroegen 

mensen die ons hier aan het werk 

zagen. Toen we zeiden dat we nog 

naar een naam op zoek waren zeiden 

mensen, je kunt het de naam geven 

die je wilt, wij blijven het toch De 

Vink noemen. Zo kwamen we dus 

op Brasserie Vink.’ Het pand is een 

monument en staat op de monumen-

tenlijst. ‘Niet omdat het heel oud is, 

maar het is gebouwd in de verboden 

kring bij fort De Bilt. Het fort hoort 

bij de Hollandse Waterlinie en forten 

hadden allemaal een verboden kring 

waarin je niet mocht bouwen. Soms 

gaf Defensie daar wel een vergunning 

voor af, maar dan moest het een uit 

hout opgetrokken gebouw zijn zodat 

het gemakkelijk te slopen was en het 

schootsveld weer vrij zou komen. In 

principe moet het blijven zoals het is. 

Ook de kleuren en die vinden we ei-

genlijk wel mooi. Andere gebouwen 

in die verboden kring hebben dezelf-

de kleuren.’

‘Kleine mensen’ kaart

Brasserie Vink wil een zaak zijn waar 

je een lekkere biefstuk of een lekker 

stuk vis kunt eten, maar ook voor uit-

gebreide gerechten terecht kunt. ‘De 

biefstuk wordt vaak onderschat, maar 

wij staan voor een uitstekend stuk 

vlees tegen een goede prijs. Ook de 

kwaliteit van eenvoudigere dingen 

krijgen bij ons alle aandacht. Garna-

len- en kalfskroketten maken we al-

lemaal zelf. Voor de kleinste gasten 

hebben we een speciale ‘kleine men-

sen’ kaart. We helpen ouders die wil-

len dat kinderen hun bord leegeten. 

Wie zijn bord leeg eet, mag een ca-

deautje uitzoeken.

Brasserie Vink ligt aan de Biltsestraat-

weg 102 in Utrecht en is dagelijks ge-

opend vanaf 12.00 uur. Parkeren kan 

voor de deur.

Maartensdijkse Slager Sukkel is gestopt
door Kees Pijpers

Je zou toch denken dat er enige droefenis zou zijn, wanneer je hoort dat een zaak gaat stoppen, die zo 

lang in bedrijf geweest is in een dorp als Maartensdijk. Zowel in het dorp als uit de wijde omgeving 

wist iedereen de vakman aan de Dorpsweg te vinden. Toch wordt er tijdens het gesprek met Wim en 

Henny Sukkel veel gelachen.

‘Het is mooi geweest’ vertellen ze 

opgewekt. ‘We gaan onze huiskamer 

hier uitbreiden met wat tot nu toe 

de winkel was en ook nog heel veel 

leuke dingen doen. We zijn 28 april 

gestopt i.v.m. onze leeftijd en Henny 

moet wat rustig aan doen. Bovendien 

is geen opvolger te vinden, want er 

is in onze branche een gebrek aan 

vakkennis. Ze kunnen tegenwoordig 

geen worst meer maken.’

Sigaren

Natuurlijk wilden we wat weten over 

de geschiedenis van de winkel en 

slager Wim vertelt: ‘Dit pand op de 

Maartensdijkse Dorpsweg is vanaf 

1923 tot 1946 een sigarenwinkel 

geweest. Toen is mijn vader met de 

zaak gestart. Maar hij werd eind ja-

ren vijftig ziek en toen ben ik in de 

winkel gaan helpen. Ik was zo’n 12 of 

13 jaar oud en ging natuurlijk naar de 

slagersvakschool om vakbekwaam te 

worden. Negen en dertig jaar geleden 

op 30 april zijn Henny en ik hier met 

deze winkel begonnen en daarmee 

ben ik de oudste ambachtelijke slager 

in Maartensdijk. Nu ga ik met welver-

diend pensioen. Samen gaan we uit-

stapjes maken. Een dagje hierheen en 

een dagje daarheen. Maar rustig aan, 

want Henny moet eerst nog even naar 

het ziekenhuis.’

Genieten 

De leuke dingen die ze willen doen 

zijn divers, want Henny is al dertig 

jaar lid van de roeivereniging in Hil-

versum, waar ze tweemaal per week 

lekker bezig is met roeien en daar-

naast een coördinerende functie heeft. 

En Wim? De brandweer is nog steeds 

zijn hobby. Toen hij op dinsdagavond 

18 december 2007 na 26 jaar trouwe 

dienst als hoofdbrandwacht de Ko-

ninklijke Onderscheiding ‘Lid in de 

Orde van Oranje Nassau’ ontving uit 

handen van burgemeester Gerritsen 

was De Vierklank daar ook bij. Vanaf 

toen mocht hij niet meer uitrukken 

i.v.m. zijn leeftijd. Maar Wim geeft dat 

niet zomaar helemaal op want hij zet 

nog wel oefeningen uit en helpt in de 

kazernekantine. Na zoveel jaren in het 

slagersvak zullen ze zeker van hun ge-

plande ‘leuke dingen doen’ genieten.

advertentie

Brasserie Vink heeft een smaakvolle uitnodigende inrichting.

Theo (links) en René Agterberg voor 

de ingang van de brasserie.

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 10, het laatste deel.

Erop of eronder voor De Bilt en Bilthoven!

13 mei is de deadline voor de vraagbundeling. Kiezen 

Bilthoven en De Bilt voor glasvezel? 

Uiteindelijk is niet het glasvezelnetwerk het doel. Het 

is slechts een middel, echter wel het enige middel 

waardoor inwoners van Bilthoven en De Bilt:

•  mee kunnen blijven groeien met de onherroepelijke    
digitale ontwikkelingen.

•  ook in de toekomst altijd voldoende bandbreedte tot 
hun beschikking hebben om bijvoorbeeld te kunnen 

internetten of TV kijken. Dat is simpelweg niet mo-

gelijk met ouderwets koper. 

•   meer keuze krijgen, niet alleen Ziggo, Ziggo  
en Ziggo.

•  Bilthoven en De Bilt extra op de kaart kunnen zet-
ten als innovatieve en aantrekkelijke plaatsen om te 

wonen. Nu én in de toekomst. 

En overstappen is niet moeilijk. De glasvezelkabel ligt namelijk náást de 

bestaande koperen netwerken en vervangt deze nog niet. Zie het als de wa-

terleiding die geheel los ligt van de gasleiding. Dus u kunt heel makkelijk 

uw ADSL- en/of kabelabonnement nog een weekje door laten lopen. In die 

week worden dan uw glasvezeldiensten op het glasvezelmodem geactiveerd 

en als alles werkt, plugt u eenvoudig de stekkers van uw apparatuur over in 

het glasvezelmodem. 

Heeft u toch nog vragen of een probleem, even een belletje naar Wisper en 

we helpen u graag. Net zoals we u graag de afgelopen weken hebben geïn-

formeerd in deze column. 

Kortom

U begrijpt dat 100% glasvezel een makkelijke, maar grote stap naar de toe-

komst is. U krijgt het eigenlijk in de schoot geworpen. Aan u de keuze….

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.



Interactieve avond op 22 mei 2012

Communiceren met pubers 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt verzorgt samen met 

Interactieve theatergroep PlayBack de thema-avond ‘in gesprek’

 

Tijdens deze avond nemen twee acteurs u mee in de belevingswereld 

van uw kind. Zij spelen scènes ‘aan de keukentafel’ over herkenbare situ-

aties en dilemma’s. Thema’s zijn alcohol/drugs, seksualiteit en internet.

Naar aanleiding daarvan volgt een open discussie o.l.v. een gesprekslei-

der, waarbij u handvatten krijgt aangereikt om de communicatie tussen 

u en uw kind te bevorderen. 

Onderwerpen die aanbod komen zijn;

- Contact maken

- Vertrouwen geven

- Open belangstelling tonen

- Groepsdruk 

Reacties van ouders die eerder aanwezig waren zijn zeer positief!

De locatie wordt via de website bekend gemaakt; www.cjgdebilt.nl

Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. De avond start om 20.00 uur en 

duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Aanmelden

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@cjgdebilt.nl. 

Deelname is gratis. Er is plaats voor 100 ouders, dus wees er snel bij!

Speciale avonddienst 

De avonddienst in de 

Dorpskerk in De Bilt op 

zondag 6 mei a.s. staat 

in het teken van mensen 

met een verstandelijke 

beperking. Medewer-

king wordt verleend door 

de Tornado’s o.l.v. Rina 

Kruis. De muziekgroep 

De Tornado’s bestaat uit 

10 enthousiaste muzikan-

ten. Zij treden 1 á 2 keer 

per jaar op voor ouders, 

begeleiders, familie en 

vrienden. Ook geven ze 

- met heel veel plezier en 

succes - concerten in ver-

zorgingstehuizen. 

Voorganger in de dienst is 

de wijkpredikant van de 

Hervormde Dorpskerk ds. 

Gert-Jan Codée. Aanvang 

19.00 uur. 

Herdenkingsbijeen-

komst in Zuiderkapel

Op de avond van de nati-

onale herdenkingsdag, 4 

mei, wordt, voorafgaand 

aan de plechtigheid bij 

Jagtlust, een herdenkings-

bijeenkomst in de Zui-

derkapel georganiseerd. 

Deze bijeenkomst begint 

om kwart voor zeven, 

zodat de deelnemers na 

afloop in de gelegenheid 

zijn zich bij de stille stoet 

te voegen. De avond, 

onder auspiciën van de 

Raad van Kerken, heeft 

geen godsdienstig karak-

ter maar is een algemene 

bijeenkomst. Medewer-

king wordt verleend door 

kinderen van de Juli-

anaschool; de heer G. 

Mobach, de laatste over-

levende van de schiet-

partij op 6 mei 1945 in 

Westbroek, zal het woord 

voeren en de heer Arie 

van Viegen levert een 

muzikale bijdrage. Het 

geheel staat onder leiding 

van de heer Hans Bouma.

Stilzit-bijeenkomst

Maandag 7 mei a.s. 

opent de meditatiegroep 

in Bilthoven haar deuren 

op de Prins Hendriklaan 

44 gratis voor geïnteres-

seerden. Inmiddels houdt 

deze groep alweer één 

jaar in Bilthoven stilzit-

bijeenkomsten met elkaar. 

Gebaseerd op soto-zen; 

zomaar drie maal een 

half uur met elkaar stilzit-

ten, mediteren of bidden. 

Sommigen ervaren dit als 

een korte vakantie in het 

hoofd, anderen als rust-

punt in de week en weer 

anderen als kwaliteitstijd 

voor zichzelf. Op maan-

dagavonden van 18.30 tot 

20.30 uur wordt bij elkaar 

gekomen. Meer informa-

tie op www.Samsara.nl. 

Film bij SWO 

De Duiventil

 

Iedere 2e dinsdag van de 

maand om 14.00 uur is 

er een filmvoorstelling bij 

SWO-De Duiventil aan de 

Jasmijnstraat 6 in  De Bilt. 

Op 8 mei a.s. draait de 

film: ‘Talk to me’. Het is 

een indrukwekkende film 

met een topcast en een 

heerlijke ‘Motown’- soun-

track. Een film van de late 

jaren zestig, een tijd van 

grote veranderingen en 

nog grotere persoonlijk-

heden. Vietnam, de koude 

oorlog, Kennedy, Martin 

Luther King en de burger-

rechtenbeweging houden 

Amerika in zijn greep. De 

speelduur is 115 minuten 

en de entreekosten zijn 

2,50 euro.

Plantenbeurs bij WVT

Op zaterdag 12 mei vindt 

van 9.00 tot 12.00 uur de 

jaarlijkse Plantenbeurs bij 

WVT aan de Talinglaan 

10 te Bilthoven plaats. 

Een breed aanbod van 

plantjes wordt hier 

geruild of tegen vriende-

lijke prijsjes aangeboden. 

Heeft u plantjes over, dan 

kunt u die hier verkopen 

of ruilen. Zoekt u leuke 

plantjes, ga dan zeker 

even kijken. Om ervoor te 

zorgen, dat er voor ieder-

een die iets wil verkopen, 

voldoende plaats is wordt 

verzocht dit vooraf aan 

te willen geven. Dit kan 

tot uiterlijk 3 mei a.s. via 

e-mail info@bilt.groei.

nl en/of bij de heer L' 

Honore Naber, tel. 030 

2293577.

ALV  

Historische Vereniging

Op 8 mei a.s. wordt om 

20.00 uur de Algemene 

Ledenvergadering van de 

Historische Vereniging in 

de Ontmoetingskerk, Juli-

analaan 26 te Maartens-

dijk gehouden. Na een 

pauze is er een vrij toe-

gankelijke lezing door de 

heer Peter Haars, secreta-

ris van de ‘Stichting Voor-

bereiding Herbouw Schip 

Domkerk 2013 ‘. Men wil 

in 2013 starten met recon-

structie van het schip in 

de oorspronkelijke goti-

sche stijl en met behulp 

van bouwmethodes uit 

de middeleeuwen. Daar-

mee ontstaat een histori-

sche ‘bouwsite’ die veel 

bezoekers zal aantrekken. 

De stichting streeft ernaar 

zoveel mogelijk mensen 

bekend te maken met haar 

plannen.

Op stap met PCOB 

Op 8 mei gaat de PCOB 

De Bilt – Maartensdijk op 

stap via de Utrechtse Heu-

velrug (koffie) gevolgd 

door een mooie rondrit 

over de Veluwe (driegan-

gen diner). Hierna wordt 

er een bezoek gebracht 

aan de Passieflorahoeve: 

een zorgboerderij waar 

mensen met een beper-

king, op ontspannen wijze 

te midden van prachtige 

planten en vele dieren, 

kunnen werken. Wat 

deze hoeve uniek maakt, 

is haar grote collectie 

Passiflora's en Aristolo-

chia's en haar tropische 

en Europese vlindertuinen 

met eigen vlinderkweke-

rij met prachtige Bloemen 

450 soorten en vlinders. 

Het vertrek is om 8.30 

uur vanaf de Nrd. Hou-

deringenlaan in Biltho-

ven en om 9.00 uur vanaf 

Dijckstate aan het Maar-

tensdijkse Maertensplein. 

Aanmelden en meer info 

bij Bep Franken tel. 0346 

282002.

Fairtrade Lunchbuffet 
Op zaterdag 12 mei is het World Fair Trade Day. Mensen over de gehele we-

reld pleiten op deze dag voor eerlijke handel door te genieten van een Fairtrade 

Break. Wereldwinkel De Bilt, Wijkrestaurant Bij de Tijd en Stichting Animo 

organiseren deze dag een Fairtrade lunchbuffet. Daarmee laten ze zien dat het 

heel gemakkelijk en lekker is om iedere dag fairtrade producten te gebruiken. 

Tijdens het lunchbuffet kunnen de aanwezigen genieten van diverse fairtrade 

producten. Bij binnenkomst biedt de Wereldwinkel een glas fairtrade wijn of sap 

aan en aan het einde van het lunchbuffet komt de kofie of thee van het Wijkres-

taurant. Het lunchbuffet zelf bestaat uit zoveel mogelijk fairtrade producten, 

betrokken van lokale leveranciers. Deze producten zijn verhandeld volgens eer-

lijke handelsvoorwaarden, zodat boeren en producenten in ontwikkelingslanden 

de kans krijgen om zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken aan een 

duurzame toekomst.

Reserveren noodzakelijk

Het lunchbuffet wordt om 13.00 uur geopend door wethouder H.F. Mittendorff. 

Locatie: Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt (in-

gang Dr. H. Kamerlingh Onnesweg). Inloop tussen 12.30 en 13.00 uur. Info en 

reserveren tot uiterlijk maandag 7 mei op tel.nr.: 030-2209616 (maandag t/m 

zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur). 

Wat is een legger oppervlaktewater?
Met de legger oppervlaktewater legt het waterschap 

op kaart vast voor welk water welke regels gelden. 

De regels volgen uit het waterschapsbeleid.

Op de leggerkaarten staan gegevens over de water-

gangen in het gebied van het waterschap (ligging, 

profi el, diepte, etc.) en ook wie verantwoordelijk is 

voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

Een verandering is dat in de nieuwe legger ook alle 

kleine sloten zijn opgenomen, het zogenaamde 

tertiair stelsel.

Ter inzage
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

stelt aan het algemeen bestuur voor om in 

september een nieuwe legger oppervlaktewater 

vast te stellen. De ontwerp-legger kunt u vinden op 

www.destichtserijnlanden.nl

U kunt de ontwerp-leggerkaarten en de toelichting 

hierop (de uitgangspuntennota) inzien van 3 mei 

t/m woensdag 13 juni 2012: 

-  op de website, www.destichtserijnlanden.nl 

-  in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 te 

Houten, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur

-  tijdens de openingsuren op de gemeentehuizen 

van Alphen aan den Rijn, Bergambacht, 

Bodegraven-Reeuwijk, Bunnik, De Bilt, Gouda, 

Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 

Nieuwkoop, Oudewater, Rhenen, Schoonhoven, 

Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vlist, 

Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.

Zienswijze
U kunt een zienswijze indienen. Dit kan op meerdere 

manieren: 

- digitaal: via de website van het waterschap, 

www.destichtserijnlanden.nl

- schriftelijk: met een brief aan het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden van  

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

Postbus 550, 3990 GJ in Houten 

- mondeling: hiervoor kunt u een afspraak maken 

met de projectleider Michael de Burger, tel. (030) 

634 5849 of per e-mail burger.mbmmp@hdsr.nl

Bij het indienen van uw zienswijze kunt u verzoeken 

uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Meer informatie
Achtergrondinformatie over de legger kunt u vinden 

op www.destichtserijnlanden.nl 

Uiteraard kunt u ook bellen voor meer informatie. 

Dit kan tijdens kantooruren op tel. (030) 634 5700.

Hoe breed is deze sloot 
en wie onderhoudt hem? 
Dat staat in de legger oppervlaktewater!
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Brug tussen onderwijs en opvang
door Henk van de Bunt

De openbare Van Everdingen-basisschool uit Bilthoven bestaat samen met de Jan Ligthartschool 

uit twee locaties, die veel doen op het gebied van onderwijsinhoudelijke uitwisseling en afstemming. 

Momenteel ontwikkelen de scholen zich naar een nieuw concept die past in de wijk waar ze staan. 

De Van Everdingenlocatie wordt een kindcentrum en de Jan Ligthartschool participeert in 2013 in 

de brede school aan de Melkweg. Ook Balansleren is zo’n vernieuwing. Woensdag 25 april werd het 

oficiële startschot door wethouder Herman Mittendorff gegeven. 

Balansleren biedt kansen voor ou-

ders die kiezen voor opvang. Kinde-

ren zijn de hele dag in een vertrouw-

de omgeving met een team bestaande 

uit een pedagogisch medewerker en 

een educatief medewerker. Er is een 

evenwichtige speel-leeromgeving 

met extra aandacht voor spelender-

wijs leren. De keuze-activiteiten 

sluiten aan bij het onderwijs, ze zijn 

uitdagend en leuk: het kinderkook-

cafe, het science-lab, de wereldbol, 

het kinderpersbureau, het atelier en 

het digidorp. De Van Everdingen-

school heeft een prachtige omgeving 

om het Balansleren vorm te geven 

en kan per kind een ideale mix aan-

bieden van formeel leren, informeel 

leren en momenten van ontspanning. 

Van Everdingenlocatie

Het Balansleren op de Van Everdin-

genlocatie biedt van geïntegreerd 

onderwijs en opvang op maandag, 

dinsdag en donderdag van 8.30 uur 

tot 17.00 uur en op woensdag en 

vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. 

Daarbij is er gedurende alle dagen in 

de week de mogelijkheid om opvang 

af te nemen tot 18.30 uur van Kin-

deropvangorganisatie KMN Kind & 

Co uit Nieuwegein. Deze organisa-

tie heeft haar Integraal Kindcentrum 

Balansleren Bilthoven onder leiding 

van Yvonne Wippo oficieel in de 
van Everdingenschool gevestigd. 

Sprekers

Leon de Wit feliciteerde de Van 

Everdingenschool als directeur van 

de Stichting Openbaar Onderwijs 

Rijn en Heuvelland. Wethouder Her-

man Mittendorff maakte van de ge-

legenheid gebruik om zijn zorgen te 

uiten over het Openbaar Onderwijs 

in deze gemeente: ‘Uiteraard staat 

de keuzevrijheid met betrekking tot 

het onderwijs ook in De Bilt niet ter 

discussie. Wij hebben in onze ge-

meente een grote verscheidenheid 

en diversiteit aan onderwijs. Wij ge-

ven in deze gemeente meer geld aan 

onderwijs uit, dan dat er vanuit den 

Haag binnenkomt en daar is niets 

mis mee en dat moet ook zo blijven. 

Maar door dit ruime aanbod blijft 

de belangstelling voor het Openbaar 

Onderwijs in deze gemeente wat 

achter en dat baart voor wat betreft 

organisatie en bestaanszekerheid 

zorgen’. 

Over de brug

Na deze woorden verrichtte de on-

derwijswethouder met het door-

knippen van een lint  de oficiële 
openingshandeling en kwam hij als 

eerste ook over de brug, die in een 

hangmat was aangebracht als sym-

bolische verbinding tussen onder-

wijs en opvang. Daarna volgden de 

30 leerlingen, die al aangemeld zijn 

voor het Balansleren waarbij Mit-

tendorff  ook hierbij letterlijk een 

‘handje hielp’. 

Raad steunt voorstel B en W over 
voorschoolse voorzieningen

door Guus Geebel

Na een urenlang durend debat met een volle publieke tribune ging de gemeenteraad donderdag 

26 april akkoord met het gewijzigde voorstel van het college over voorschoolse voorzieningen dat op 

1 januari 2014 van kracht wordt. Hoewel de fracties in de raad elkaar dicht waren genaderd, stemden 
Rost van Tonningen, CDA, ChristenUnie, Bilts Belang en SP tegen het voorstel. 

Bij het vaststellen van de programma-

begroting 2011 in november 2010 be-

sloot de raad om met ingang van 2014 

op het peuterspeelzaalwerk 180.000 

euro te bezuinigen. Eerdere afspraken 

tussen de gemeente en het peuter-

speelzaalwerk kunnen daardoor niet 

meer volledig worden nagekomen en 

een grondige herijking werd noodza-

kelijk. De gemeente richt zich met 

het nieuwe beleid voor voorschoolse 

voorzieningen alleen op de wettelijke 

taken, dat wil zeggen de zorg voor 

kinderen met een indicatie voor VVE 

(vroeg- en voorschoolse educatie). 

Die wordt ondergebracht bij de regu-

liere kinderopvang in plaats van de 

peuterspeelzalen. De Stichting Peu-

terspeelzalen De Bilt heeft een alter-

natief plan ontwikkeld 

om de bezuinigingen zelf op te kun-

nen vangen en wil de VVE blijven 

uitvoeren.

Amendementen

Om het alternatieve plan van de 

Stichting Peuterspeelzalen een kans 

te geven het peuterspeelzaalwerk te 

behouden diende Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) een amende-

ment in om de stichting een eenma-

lige subsidie van 35.000 euro toe te 

kennen voor het ontwikkelen van een 

businesscase naar volledige zelfstan-

digheid. De raad steunt dit voorstel 

en het college nam het amendement 

over. Het college nam ook een amen-

dement van Anne-Marie-Mineur 

(SP) over om de indicatie voor VVE 

te verruimen zodat kinderen met 

een indicatie van het Centrum voor 

Jeugd en gezin een plek krijgen in 

de voorschoolse voorzieningen. De 

SP diende verder een amendement 

in om de VVE niet bij de reguliere 

opvang onder te brengen. Dit amen-

dement kreeg geen steun van de raad. 

Het college kwam met een voorstel 

het besluit zodanig aan te passen dat 

zowel de reguliere kinderopvang als 

de peuterspeelzalen in zelfstandige 

vorm via een aanbestedingsproce-

dure in aanmerking kunnen komen 

om VVE-kinderen op te vangen. Dit 

voorstel kreeg geen steun van Rost 

van Tonningen, CDA, ChristenUnie, 

Bilts Belang en SP.

Eigen verantwoordelijkheid

Wethouder Mittendorff ging in op de 

achtergrond van de visie van het col-

lege om te kiezen voor de wettelijke 

taken bij voorschoolse voorzienin-

gen. ‘De gedachtegang daarachter is 

dat er in Nederland al jarenlang voor-

zieningen zijn voor kinderopvang 

voor ouders die beiden werken. De 

ervaring leert dat ouders soms voor 

verschillende opvangmogelijkheden 

kiezen. Wij vinden dat kinderen van 

ouders die beiden werken naar de kin-

deropvang kunnen. Als een of beide 

ouders niet werkten kan dat een be-

wuste keuze zijn en dan kun je van 

die ouders verwachten dat ze de kin-

deropvang zelf organiseren. Ouders 

die werkloos zijn of een bijstandsuit-

kering hebben en aangeven te willen 

gaan werken, komen in aanmerking 

voor de regeling kinderopvang via de 

RSD. De gemeente betaalt mee aan 

die regeling.’ 

Tot 1 januari 2014 krijgt de Stich-

ting Peuterspeelzalen subsidie van de 

gemeente. De wethouder benadrukt 

dat de gemeente kiest voor de groep 

kwetsbare kinderen. Het college 

vindt daarom het Centrum voor Jeugd 

en gezin de aangewezen instantie 

om de signaleringsfunctie te vervul-

len, omdat het consultatiebureau alle 

kinderen ziet. De wethouder noemde 

het nemen van de eigen verantwoor-

delijkheid de kern van de zaak. Hij 

zegde toe zich in te spannen om het 

verlies van banen zo goed mogelijk 

op te vangen.

Schooljeugd pakt 
zwerfvuil aan

Op 11 mei gaan enkele klassen van de Nijepoortschool het zwerfvuil in 

Groenekan te lijf. Om 13.00 uur geeft de wethouder op de school het 

startschot waarna de leerlingen, gewapend met knijpers en vuilniszakken, 

het dorp intrekken. Om 15.00 uur wordt naar verwachting het sein ‘dorp 

schoon’ gegeven. 

De organisatie zoekt nog enkele volwassenen die de begeleiding van 

schoonmaakploegen op zich willen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden bij Boudewijn.Rietveld@planet.nl.

Nico Jansen (ChristenUnie) benadrukte in een indrukmakend betoog het 

positieve effect op de ontwikkeling van kinderen die op peuterspeelzalen zitten.

Masterclass van 
musicalster

Renee van Wegberg komt voor Jeugdtheaterschool Masquerade een Mas-

terclass ‘Zang’ geven. Renee speelt in de musical Wicked, waar ze regel-

matig te zien is als Elphaba. Daarvoor heeft ze onder andere in de musical 

Annie, de Duitse We will rock you en in Joseph gespeeld.

De masterclass wordt twee keer gegeven op zaterdag 12 mei in Jeugdthea-

terschool Masquerade aan de Rembrandtlaan 9 te Bilthoven. De tijden zijn 

van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur. Leerlingen vanaf 

9 jaar kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar corinne@jtsmas-

querade.nl, o.v.v. van de volledige naam en het gewenste tijdstip. Zie voor 

meer info www.jtsmasquerade.nl

Tony 10 in De Vierstee
Tony is bijna tien en heeft de beste vader van de wereld. Hij is apetrots op 

zijn vader die opklimt van kraanmachinist tot minister. Maar op een dag 

hebben zijn ouders een heftige ruzie en loopt zijn vader weg van huis. Tony 

denkt dat zijn vader verliefd is geworden op de koningin. Hij doet er alles 

aan om zijn ouders weer bij elkaar te krijgen, en krijgt daarbij hulp van het 

koninklijk huis. 

Deze ilm is op woensdag 9 mei a.s. om 13.30 uur te zien in De Vierstee 
aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk. Kaartjes zijn voor aanvang van de 

voorstelling aan de kassa van De Vierstee verkrijgbaar.

Onderwijswethouder Herman Mittendorff helpt kinderen over de brug.
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Vierklankbezorgers Dorien en Jacco Groen vrijwilliger bij Alpe d’Huzes 2012

Actie Alpe d’HuZes van 
Vierklankbezorgers

Woensdag 9 mei opent Kasteel Amerongen bij hoge uitzondering ’s avonds de deuren voor publiek. 

De opbrengst uit entreegelden komt geheel ten goede aan Alpe d’ HuZes. De avondopenstelling is 

geregeld door het ‘Team Isabel’ met daarin ook twee bezorgers van De Vierklank. 

Alpe d’HuZes is een jaarlijks 

wieler¬evenement waarbij deelne-

mers individueel of in teamverband 

op één dag zes keer de Alpe d’Huez 

beklimmen. Niet zomaar, maar 

om geld op te halen voor het Alpe 

d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF 

Kankerbestrijding. De missie van 

Stichting Alpe d’HuZes is: Anderen 

faciliteren en inspireren om Goed, 

Gelukkig en Gezond te kunnen leven 

met kanker. Opgeven is geen optie! In 

2011 was de zesde editie van het eve-

nement waarbij meer dan 20 miljoen 

euro bijeen werd gebracht. De Stich-

ting Alpe d’HuZes hanteert een strikt 

anti-strijkstokbeleid: alle giften gaan 

voor 100% naar het onderzoeksfonds. 

Bezorgers

Dit jaar vindt het evenement plaats op 

6 en 7 juni. Jacco en Dorien Groen, 

twee bezorgers van De Vierklank, 

doen als vrijwilliger mee in het team 

van Isabel, een 15 jarige vriendin van 

wie de moeder vorig jaar is overle-

den aan kanker. Jacco en Dorien gaan 

van 2-8 juni helpen in de organisatie 

van het sportieve evenement, bij-

voorbeeld door te helpen met koken 

voor enkele duizenden deelnemers, 

het uitdelen van drinklessen, en het 
verkopen van Alpe d’Huzes artikelen. 

Hun ouders gaan op 7 juni de berg op 

ietsen.

Beneietavond 
Team Isabel heeft de medewerking 

gekregen van Kasteel Amerongen 

om op woensdag 9 mei een bene-

ietavond te organiseren ten bate 
van Stichting Alpe d’Huzes. Bezoe-

kers kunnen dan de grootschalige 

multimediaproductie van regisseur 

Saskia Boddeke en cineast  Peter 

Greenaway ervaren, waarbij het kas-

teel op midzomerdag 1680 weer tot 

leven wordt gebracht. Het kleurrijke 

vrouwenkoor ‘Rose en Rouge’ zorgt 

voor de muzikale omlijsting van 

deze avond. Voor de sportievelingen 

wordt vanaf Kasteel Amerongen een 

wielertocht van ca. 1,5 uur gemaakt 

met als hoogtepunt de Amerongse 

berg. Aanmelden voor de wieler-

tocht kan via:  info@kasteelameron-

gen.nl.  

Het Kasteel, de kasteelwinkel en 

het kasteelcafé zijn op woensdag 9 

mei van 18.30 tot uiterlijk 21.30 uur 

geopend. De wielertocht start om 

18.00 uur op de Margareta Turnor-

laan en eindigt op het plein voor het 

kasteel. De prijs voor het bezoek aan 

Kasteel Amerongen en/of deelname 

aan de wielertocht bedraagt  15 euro. 

Dit geld komt volledig ten goede aan 

Alpe d’Huzes. Meer informatie over 

Alpe d’HuZes en Team Isabel is te 

vinden op: http://deelnemers.alpe-

dhuzes.nl/teams/isabel/teamactions

Gevarieerde projectweek voor 
leerlingen Oranje Nassau School

Van 23 tot en met 27 april organi-

seerde de Oranje Nassau School voor 

VMBO in Bilthoven een project-

week met allerlei leuke activiteiten. 

Op maandag deden alle driehonderd 

leerlingen mee aan een sportdag in 

en rondom de school. Op dinsdag-

middag zitten de tweedeklas-leer-

lingen onder leiding van natuur- en 

scheikundedocent Marscha Broeren 

proefjes te doen. Maar een gewone 

schooldag is het bepaald niet. Dat is 

al merkbaar in de entreehal van de 

school: met witte tape zijn de omtrek-

ken van een vermoorde persoon om-

lijnd en deze plek is afgezet met rood 

met wit lint. Marscha legt uit: ‘Er zijn 

vier verdachten. De leerlingen zijn 

het CSI-team dat de moord moet op-

lossen.’ Bij alle vier verdachten thuis 

en bij het lijk is een wit poeder aan-

getroffen. ‘De leerlingen zijn aan het 

uitzoeken welk poeder bij het lijk lag 

en bij wie van de vier verdachten dat-

zelfde poeder is gevonden.  Dat zou 

een aanwijzing kunnen zijn.’ Zo doet 

een leerling jodium bij een vloeistof 

in een reageerbuis om te zien of die 

jodium oplost in de vloeistof. Dat 

blijkt niet het geval. De leerlingen 

hebben zich ook met andere bewijs-

mogelijkheden beziggehouden, gaat 

Marscha verder: ‘Handschriftanalyse, 

vinger- en voetafdrukken en haren- en 

vezelonderzoek met behulp van een 

microscoop. Ook hebben ze de stem-

frequentie bepaald van stemgeluid 

dat is opgenomen.’ Leerling Job uit 

Utrecht vindt het wel een beetje leuk. 

‘Maar ik vond de sportdag gisteren 

leuker’, zegt hij eerlijk. De meisjes 

uit zijn groepje vertellen enthousiast: 

‘Donderdag krijgen we dans,’ en wat 

minder enthousiast: ‘Morgen hebben 

we drie uur gewoon les.’ Marscha 

vervolgt: ‘Klas drie doet een over-

koepelend project: Examineren in 

Samenhang. Dat gaat over talen. En 

de eerste klas gaat naar Utrecht om 

daar allerlei opdrachten te doen.’ De 

leerlingen van de vierde klas hebben 

alleen met de sportdag meegedaan. 

‘Die hebben de rest van de week exa-

mentraining, maar ze hebben ook iets 

leuks in het vooruitzicht: vrijdag gaan 

ze naar Parijs.’ [LvD] 

Zomerbloemen voor 
Ethiopie

De leerlingen van het Groenhorst in Maartensdijk hebben eenjarige zomer-

bloemen gekweekt in de lessen plantenteelt en groenvoorziening en gaan 

deze verkopen voor Ethiopie. Er is gekozen voor de soorten Ageratum, Be-

gonia, Lobelia, Petunia en Verbena; allemaal eenjarige planten die vanaf de 

IJsheiligen (half mei) in de tuin gezet kunnen worden.

De planten opgekweekt in potten hebben een behoorlijk formaat zodat ze 

gelijk de tuin vullen. Ze worden per 12 stuks verkocht voor 5 euro, zolang 

de voorraad strekt. De plantenverkoop vindt plaats op woensdag 16 mei en 

op maandag 21 mei van 12.30 tot 14.30 uur in de kas van het Groenhorst, 

Dierenriem 2, Maartensdijk.

Opbrengst

De gehele opbrengst van deze plantenverkoop zal gaan naar de praktijk-

school in Ethiopie. Het Groenhorst heeft daar een trainingscentrum opgezet 

waar boeren les krijgen in goede landbouw. Drie docenten van onze school 

zijn vorig schooljaar naar Debre Zeit, Ethiopie geweest om te zien hoe het 

project vordert. Het schoolgebouw staat, gastenverblijven zijn gebouwd, nu 

nog geld voor de aanleg van druppelbevloeiing om de boeren te laten zien 

hoe zij 3x per jaar kunnen gaan oogsten in plaats van 1x per jaar! Meer in-

formatie over het project kunt u vinden op www.ethiopie.nu .

De eigen kweek staat klaar voor de verkoop.

Gespannen kijken de leerlingen van klas 2 van de Oranje Nassau School of 

twee stoffen met elkaar zullen reageren.

Kinderen zetten zich in 
voor het 

Utrechts Landschap
Kinderen en medewerkers van buitenschoolse opvang (bso) de blauwe okapi, 

De Bilt zijn onlangs gestart met een goede doelenproject in samenwerking 

met het Utrechts Landschap. Er wordt op diverse manieren geld ingezameld 

voor het goede doel. De bso heeft als accent natuur en techniek dus de af-

initeit met het Utrechts Landschap is groot.

Het ingezamelde geld zal aan het Utrechts Landschap worden geschonken. 

Het zal gebruikt worden voor het planten van groepen bomen in Houdringe, 

op de velden achter de schaatsbaan. Deze nieuwe aanplant, inlandse eiken, 

vindt plaats om het landschappelijk erfgoed te herstellen. 

Zie de bomen groeien

De kinderen leveren zo een bijdrage aan een natuurgebied in hun eigen om-

geving. Als het geld ingezameld is, gaan de kinderen samen met de bos-

wachter de bomen planten; ze kunnen in de loop van de jaren de groei van 

de bomen volgen. Het Utrechts Landschap zorgt voor een bordje, waarop 

staat dat de kinderen van bso de blauwe okapi hieraan hebben meegewerkt. 



De Bilt - ‘Er is geen Koninginnedag zonder zonnetje’, haalde Gert IJff, 

voorzitter van de stichting Oranjeconcours De Bilt, een oud gezegde aan 

van nog voor de Tweede Wereldoorlog. En dat zonnetje scheen deze middag 

volop. Een groot aantal aangespannen paarden en hun berijders maten 

hun krachten tijdens dit concours voor diverse categorieën op het terrein 

tegenover Jagtlust. Sponsors hadden allerlei fraaie prijzen en trofeeën 

ter beschikking gesteld, evenals de gemeente De Bilt, die jaarlijks een 

wisseltrofee uitreikt in de categorie Eenspannen Tuigpaarden Ereklasse. 

Toeschouwers stonden en zaten rondom het wedstrijdterrein met volle teugen 

te genieten van de prachtige combinaties die voorbij draafden. [LvD]

Bilthoven - De Vrijwillige Brandweerharmonie bracht op Koninginnedag in de ochtend de bewoners van Huize Het 

Oosten in Bilthoven, van wie ongeveer zestig mensen zich op het terras hadden verzameld, een vrolijk oranjeconcert. 

Bovendien had de harmonie een primeur in petto: de nieuwe jeugdharmonie onder leiding van de veertienjarige 

tambour-maître Gerlinde van Ginkel. De in het wit geklede, geheel uit blazers bestaande groep van zeven jongeren 

marcheerden al spelend over het veld in diverse formaties. Daarna sloten de jonge muzikanten zich weer aan bij de 

rest van het orkest, dat verscheidene nummers ten gehore bracht. ‘Ik vind het ieder jaar weer een ontzettend leuke 

bijeenkomst, waar ik met veel plezier heenga’, aldus bewoonster Mart van Huize ‘t Oosten. [LvD]  

 De Vierklank 18  2 mei 2012

Bilthoven - ’s Middags bij gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven was het drukker dan ooit, mede dankzij het fantastische 

voorjaarsweer. Voor het Jeugdspektakel van stichting Animo - een rodeostier en sumo-worstelen -  voor jongeren 

van 13 tot en met 18 jaar op een stuk grond naast het gemeentehuis was de belangstelling minder groot, mogelijk 

omdat het niet duidelijk was aangegeven, hoewel de hard afgestelde muziekinstallatie dat enigszins goedmaakte. De 

jongere kinderen genoten van leuke Oud-Hollandse spelletjes en opblaasspeeltoestellen. Als ze het hele parcours 

hadden doorlopen en alles op hun spelkaart was afgevinkt, kregen ze een leuke verrassing van het Oranjecomité De 

Bilt/Bilthoven. De Poederblussers zorgden net als elk jaar voor de vrolijke noot. [LvD]

De Bilt - Cakejes: een geweldig idee en recept voor een kinderverjaardag 

en Koninginnedag; vinden ze fantastisch en je hebt er geen kind aan. 

Of toch wel? Kleinere kinderen kunnen vanaf zo’n 2 jaar helpen met de 

ingrediënten in de kom doen en het beslag in de vorm(pjes) scheppen. Iets 

oudere kinderen kunnen ook helpen met mixen en spatelen. Uiteraard is 

het versieren van de cake(jes) voor alle kinderen een feest om te doen! En 

waarschijnlijk is het verkopen (op Koninginnedag) wel het hoogtepunt; 

zeker als je zoveel aftrek hebt. [HvdB]

De Bilt - In het Nieuws van den Dag van donderdag 31 augustus 1911 wordt er al gewag van gemaakt: ‘Nadat 

de reveilles voor een feestelijk ontwaken van de geheele burgerij hadden gezorgd, werd de dag ingewijd met 

koraalmuziek van den torentrans door de Harmonievereeniging’.Ook in 2012 werd deze traditie voortgezet. Vanaf 

08.00 tot 08.05 uur luidden de klokken in de gemeente Koninginnedag 2012 in. Vanaf de trans van de kerktoren ‘De 

Peperbus’ van de Dorpskerk aan de Burgemeester de Withstraat verzorgden koperblazers van de Koninklijke Biltse 

Harmonie een muzikale aubade. [HvdB]

Tijdens Koninginnedag vlogen onze 

verslaggevers uit naar de diverse 

kernen. Daar maakten ze, verwarmd 

door zon en sfeer, een foto-impressie 

van de activiteiten. Op deze pagina’s 

treft u een greep uit de het vrolijke 

beeldmateriaal aan.

Koninginnedag

in beeld



Hollandsche Rading - In Hollandsche Rading was het ditmaal veel drukker dan voorgaande jaren. Burgemeester 

Arjen Gerritsen was er om 10.00 uur met echtgenote om de vlag op het Adri Pieckplein te hijsen en voor de start 

van de optocht. Terwijl op de Dennenlaan en het kruispunt met de Sparrenlaan de kinderen massaal op en in 

de opgeblazen klim- en glijgiganten veel plezier hadden waren op de parkeerplaats (toekomstige plaats nieuwe 

Dorpshuis) alle stoelen en tafels bezet.[KP]

Hollandsche Rading - Op het terrein naast en achter het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche Rading was er een 

Oranje Voetbaltoernooi. Acht gemengde teams met internationaal beroemde namen en met 4 of vijf spelers in de 

leeftijd van 9 t/m 12 jaar speelden 20 minuten in de breedte van het veld. Niet gehinderd door ervaring gingen ze 

er vol tegenaan. Bij de basisschoolgroep 3 t/m 5 won Arsenal en bij de basisschoolgroep 6 t/m 8 won het Franse 

Olympique. [KP]

Hollandsche Rading - In Hollandsche Rading er op het terrein voor de tennisaccommodatie een vrijmarkt. Mede 

door het mooie weer was het ook daar enorm druk. Er was weer van alles te koop; van spelletjes tot knuffels. 

Kinderen en ouders waren tevreden over de revenuen. [KP]

Groenekan - Op weg naar huis ontmoetten we een stralende mini-koningin 

waarbij Beatrix en Maxima het wat ons betreft het nakijken hebben. [SvdL]

Groenekan - Moe en hongerig stortten ze zich vervolgens op de pannenkoeken 

van Truus, Annie en Dennis. Er hing een bordje bij de pannenkoekenkraam 

dat Truus en Annie al veertig jaar pannenkoeken bakken op Koninginnedag 

maar verdere ophef werd daar niet over gemaakt. Zoon Dennis en de 

kleinzonen nemen dit later gewoon over, maar voorlopig blijven Truus en 

Annie de pannenkoeken bakken, want zoals Truus het uitdrukte: ‘Ik blijf 

bakken totdat ik door mijn poten zak’. Waarna de volgende pannenkoek een 

salto maakte vanuit de pan. [SvdL]
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Groenekan - Het traditionele ringsteken vond dit jaar plaats met paarden, 

ietsen, skateboarden, skelters en met hele families in een cabriolet.  
‘s Middags vertrok iedereen naar het grasveld bij huis Voordaan voor een 

nieuw evenement: de Wipe-Out Baan. Volwassenen en kinderen zwoegden 

over allerlei soorten hindernissen op luchtkussens. [SvdL]
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Lage Vuursche - De Baarnse burgemeester jhr. Mark Roëll hijst de vlag 

in het dorp Lage Vuursche. Leden van de muziekvereniging Crescendo uit 

Baarn speelden daarna het Wilhelmus. [GG]

Maartensdijk - Op Koninginnedag was het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente De Bilt voor 75 % naar Maartensdijk afgereisd 

voor de balkonscène: Burgemeester Arjen Gerritsen en de wethouders 

Arie-Jan Ditewig en Herman Mittendorff, allen met hun partners, gaven 

acte de présence. Na het oranje-welkom-woord vanaf een hoekbalkon op 

het Maertensplein werd de vlag gehesen door scoutingvereniging Agger 

Martini. Op het teken van de burgemeester werden de ballonnen opgelaten 

en kleurde de Maartensdijkse skyline oranje. Tenslotte begeleidde 

Muziekvereniging Kunst en Genoegen allen bij zingen van het Wilhelmus. 

[HvdB].

Westbroek - Dit jaar werd voor het eerst op Koninginnedag het Westbroekspel 

gespeeld. Twee teams, Korfbalvereniging DOS met teamleider Marjolijn en 

Gospelkoor Sparks of Joy met teamleider Cornel, namen het tegen elkaar 

op. Er waren vragen over onder meer de geschiedenis van Westbroek en 

een behendigheidsspel. Het laatste in de vorm van het aloude ‘paaltjes 

vangen’ of hoe dat ook heten mag. Spelleider Henk J. van der Feest leidde 

geroutineerd de avond die door de talrijke fans van de twee teams met 

veel enthousiasme werd meebeleefd. Een driekoppige jury lette er op dat 

alles eerlijk verliep. Ze moesten nog wel eens ingrijpen want de strijd was 

behoorlijk fel. Aan het einde van de wedstrijd bleek Sparks 124 en DOS 147 

punten binnen gehaald te hebben. Het laatste team kreeg een glimmende 

schaal mee naar huis die ze volgend jaar gaan verdedigen tegen een ander 

team uit Westbroek. [MN]

Westbroek - Veel publiek bij het touwtrekken op zaterdagavond. Het was 

koud en guur. Prima touwtrekweer dus. Vijftien teams deden  er mee. Met 

prachtige namen zoals ‘De Gespierde Spijkers’, ’t Haasje’, ‘de Bulls’,  

’Zand er over’, ‘de Jonge Grondmonsters’ of heel gewoon ‘Bouwbedrijf Jan 

de Waal’. Terwijl het publiek stond te blauwbekken werkten de touwtrekkers 

zich in het zweet. Roy de Kruif gaf er onvermoeibaar commentaar bij. Bij de 

mannen werden ‘De Gespierde Spijkers’ kampioen, bij de jeugd ‘De Jonge 

Houthakkers’en bij de dames ‘Wim’s Dierenspeciaalzaak1’.[MN]

Lage Vuursche - Ook de honden 

delen mee in de feestvreugde. [GG]

Maartensdijk - Niet gedacht, toch 

gelukt! Het prachtige weer speelde 

Ard (links) en Gijs (midden) 

Stomphorst goed in de kaart. ’s 

Morgens vroeg stond er al de rij 

voor een ijsje bij hun zelfgemaakte 

ijscokar. Om 14.00 uur waren ze al 

bijna ‘los’. [MD]

Westbroek - Als altijd was de 

optocht die door Westbroek trok 

weer geweldig. Er was door heel 

veel mensen hard aan gewerkt, 

dat kon je goed zien. Aan thema’s 

geen gebrek zoals  gestrande 

treinreizigers, ‘Hier zijn we weer!, 

het Westbroekse Catshuis, de Euro 

versus de gulden, spookrijders, 

Koninginnedag of Koningsdag?,  

de ‘nieuwe’ brandspuit, een echte 

neptank voor de veiligheid in het 

dorp. De naderende sluiting van 

peuterspeelzaal De Stampertjes 

kwam meerdere keren in de optocht 

voor. Het is duidelijk dat Westbroek 

dit heel hoog zit. 

Lage Vuursche - Bij Verpleeghuis Sint Elisabeth begroet de Baarnse wethouder 

Petra Laseur evenals de burgemeester alle bewoners persoonlijk. [GG]

Maartensdijk - Veel mensen meldden zich maandagmiddag spontaan 

aan om mee te doen met de wedstrijd autoduwen. Het vele publiek zorgde 

voor een mooie afsluiting van een gezellige dorpse Koninginnedag. De 

organisatie lukte het tussen al het werk door ook nog om nieuwe donateurs 

te werven. Aanmelden als donateur kan later ook nog, gewoon even binnen 

lopen bij kapper Hans. [MD]
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Schrijfthema: Sport is leven...

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, De Bilt

Citaten

Ik herinner me nog heel goed hoe ik mezelf leerde zwemmen toen ik een 

jaar of acht was. Ik had net zo lang bij mijn moeder gezeurd tot ik ook een 

abonnement mocht op zwembad Brandenburg. Iedere dag ging ik er samen 

met een vriendinnetje op de iets naartoe. Heel normaal in die tijd. Haar 
moeder zat in het zwembad achter de kassa. Blijkbaar was ik helemaal 

niet bang. Iedere keer opnieuw sprong ik in het water, probeerde een paar 

slagen te zwemmen en draaide me dan weer om. Zo schoof ik steeds meer 

op naar het diepe en zwom ik langere eindjes. Geen badmeester die het me 

verbood. Later ben ik oficieel op zwemles gegaan en in de loop van de tijd 
heb ik alle diploma’s gehaald, van A tot en met F.

Hetty Rood – de Ruiter (website De Bilt schrijft, Groene haren)

Mijn debuut, als ik het zo mag noemen, heb ik voor BVC gemaakt. Ik was 

acht jaar oud en zat in de Pupillen 3. We speelden tegen Soesterberg en 

wonnen met 5-0. Eén bal grabbelde ik achter de lijn van de grond. Maar de 

scheidsrechter – meneer Verhoeven, de vader van mijn vriendje Jan – zag 

het gelukkig niet.

Hans van Breukelen (geboren en opgegroeid in De Bilt)* 

* Het verhaal waaruit dit citaat afkomstig is wordt begin 2013 gepubliceerd 

in het jubileumboek van De Bilt Schrijft over gemeente de Bilt.

Schrijfopdracht

Sport is het schrijfthema voor de 

maand mei. In De Bilt als sportge-

meente van het jaar 2009 en met 

ambities om ook dit jaar de titel te 

behalen, moeten de verhalen rond 

dit thema voor het opscheppen lig-

gen. In gemeente De Bilt kan men 

zich uitleven in 28 takken van sport 

(running en ietsen niet meegere-

kend waarschijnlijk, bron: VNG 

databank). Sport is anno 2012 een 

belangrijke vrijetijdsbesteding, waar 

vrijwel iedereen op een of andere 

manier iets aan doet. Dat is echter 

wel anders geweest en wij zijn ook 

benieuwd hoe het er toen aan toe-

ging in en rond de sport. Hoe keek 

u destijds naar  het fenomeen sport 

en deed u er wel of niet aan? Bent 

u het later alsnog gaan waarderen of kunt u het helaas niet meer? Was u 

misschien een van de eerste joggers in de jaren zeventig? Voetbalt u al van 

jongs af aan elke zaterdag bij uw eigen club en wat zag u daar veranderen? 

Bent u op latere leeftijd aan sport gaan doen en beleeft u daar veel plezier 

aan? 

En natuurlijk zijn ook de jonge sporters uitgenodigd om over hun sport te 

schrijven. Vertel ons hoe je jouw sport beleeft in gemeente De Bilt. Wat doe 

je, wat vind je er zo leuk aan, waarom doe je het graag en wat maakte je zoal 

mee in training, wedstrijd of evenement? 

Dit zijn slechts enkele suggesties om u op een idee te brengen. Schrijf uw 

eigen verhaal van maximaal 400 woorden (een half A4’tje) en stuur het naar 

ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 

Op onze website www.debiltschrijft.nl  vindt u nieuwe verhalen, o.a. ver-

halen waaruit bovenstaande citaten afkomstig zijn en schrijftips- en trucs. 

Half mei verschijnt één van de verhalen van dit thema tevens in De Vier-

klank.

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

In de aanloop naar de festiviteiten gaat De Vierklank samen met De 

Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de zes kernen van de 

gemeente. In het begin van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 

in de krant die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen 

worden gepubliceerd op de website www.debiltschrijft.nl en misschien 

in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt 

voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen computer hebt via de post. Als u graag 

een verhaal wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt schrijven, vragen 

we u contact met ons op te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in 

overleg met u.

De Bilt Schrijft, Copijnlaan 13, 3737 AV Groenekan

Petra Cremers: 0346-573040 of Wilma van der Laan: 0346-591062

E: info@debiltschrijft.nl

c.k.v. Tweemaal Zes Maartensdijk 

Vijf basisscholen uit de vier Maar-

tensdijkse kernen speelden in gelijke 

leeftijdsgroepen en hoewel nog jong, 

je kon al zien dat er zowel jongens- 

als meisjestalenten bij waren. Het 

perfecte aangeven en de snoeiharde 

schoten op doel werden door de vele 

kijkers met applaus beloond. 

De meesters en de juffen maar ook 

de ouders, stonden langs de kant te 

genieten van het spel en soms wat 

minder van het resultaat. Maar wat 

hadden allen een plezier. We bleven 

tijdens het spelen luidkeels op de 

hoogte van de gang van zaken en de 

resultaten door SVM-er Karel Schou-

ten op het terras voor de kantine. 

Op die plek werden aan het einde 

om 15.30 uur ook de resultaten be-

kend gemaakt en de mooie prijzen 

uitgereikt. Je kon vragen aan wie je 

het wilde maar ze hebben genoten en 

doen allemaal graag de volgende keer 

weer mee. 

De redactie kreeg van Jacco Woudstra 

deze foto en het volgende verslag 

toegezonden: Op vrijdag 27 april 

was het zover, we gingen met groep 3 

(3 teams) van de Martin Luther King-

school naar het voetbaltoernooi. We 

hadden er reuze zin in en het weer 

zat ook mee. Er werd goed verdedigd 

en bovendien veel gescoord; de 

doelpunten knalden erin. Groep 

3 allemaal super goed gedaan. 

We hebben de 1e, 2e en 3e plaats 

behaald. Met 3 bekers, een medaille, 

een vaantje en een lekker ijsje gingen 

we weer terug naar school. SVM 

bedankt voor de goede organisatie!

Mooi schoolvoetbal in Maartensdijk
door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag werd er op de velden van SVM in Maartensdijk tijdens het schoolvoetbaltoernooi 

uitgemaakt wie zich in de prijzen zou schieten. Onder een stralende zon speelden de diverse 

leeftijdsgroepen een competitie op de drie strakke velden.

De winnaars:

De winnaars van het Maartensdijkse Schoolvoetbaltoernooi (gesponsord 

door de Klaverjasvereniging van SVM) zijn:

Groep 3 Martin Luther Kingschool (Maartensdijk)

Groep 4 Martin Luther Kingschool (Maartensdijk)

Groep 5 De Nijepoort-school (Groenekan)

Groep 6 De Nijepoort-school (Groenekan)

Groep 7  ’t Kompas (Westbroek)

Groep 8  ’t Kompas (Westbroek)

Tweemaal Zes startte goed en zette 

GKV onder druk. Er werd met goede 

inzet gespeeld en door kort verde-

digen kwam GKV niet goed in haar 

spel. De doelpunten vielen echter wat 

minder vlot. Na 15 minuten spelen 

nam TZ een voorsprong van 3-1. 

Door lange aanvallen op te zetten 

en een goede rebound wist TZ deze 

voorsprong verder uit te breiden naar 

5-1. In de laatste minuut voor rust 

wist GKV nog tegen te scoren. Rust-

stand 5-2.

Rust

Na de rust kon TZ niet doordrukken. 

GKV kreeg aanvankelijk veel meer 

ruimte en TZ kende een zwakke fase 

in de wedstrijd. Na 15 minuten in de 

tweede helft kwam de stand op 6-6. 

Daarna pakte TZ de draad weer op. 

Net zoals in de eerste helft werd GKV 

onder druk gezet. Enkele fraaie door-

braken van Maarten van Brenk resul-

teerden in strafworpen die door Joep 

Gerritsen allen benut werden. Door 

kort verdedigen kwamen de belang-

rijkste schutters van GKV niet of nau-

welijks tot scoren. Tweemaal Zes liep 

uit naar 12-6 waarna GKV de kans 

kreeg de uitslag een wat beter aanzien 

te geven. GKV bracht de einduitslag 

via twee treffers op 12-8. Door deze 

winst blijft Tweemaal Zes in het spoor 

van de koploper. Op 12 mei spelen de 

nummers 1 en 2 respectievelijk Spor-

ting Trigon en Tweemaal Zes tegen 

elkaar in een beslissende inale van 
deze veldcompetitie. Het tweede team 

van TZ speelde tegen de reserves van 

GKV en zette te laat aan om GKV te 

bedreigen. TZ verloor met 12-10.

Ruime winst voor Tweemaal Zes
Opnieuw traden de korfballers van Tweemaal Zes in de veldcompetitie aan tegen GKV

uit Gorinchem. Nu in de return thuis. Tegen deze middenmoter was uit gewonnen

en TZ diende te winnen om zich op de tweede plaats te handhaven.

Er was mondeling al enige tijd over-

eenstemming, maar afgelopen woens-

dagavond was er dan de onderteke-

ning van het contract dat Berry van 

den Broek het komend seizoen als 

hoofdtrainer verbindt aan DOS. Twee 

seizoenen geleden promoveerde het 

eerste team naar de 3e klasse. Onder 

leiding van de huidige hoofdtrainer 

Serge Valk is de ploeg opgeklommen 

naar de top van de 3e klasse. Volgens 

seizoen wil DOS een volgende stap 

maken met een nieuwe trainer aan het 

roer en promotie bewerkstelligen naar 

de 2e klasse. 

Wilco de Rooij (voorzitter Technische 

Commissie), Berry van den Broek en 

Cornel Boere (voorzitter bestuur) bij 

het ondertekenen van het contract.

Nieuwe hoofdtrainer bij DOS



Te koop aangeboden

Tekst: ADRI PIECK olieverf-

schilderij op doek, 35 x 50 

cm. Prijs € 950,-. Tel. 035-

5771903 info@jenb-art.nl

BUXUSSEN te koop, alle 

maten, zelf uitgraven, vrijblij-

vend kijken. Tel. 0346-213851

Houten 3-deurs linnenkast, 

180 x 180, 1 deel hang, 2 delen 

leg. € 49,95. Witte 2-deurs 

hangkast 140 x 140. € 25,-. 

Tel. 06-20901923

Ahrend bureaustoel, design uit 

jaren ' 30. Zit prima. Maar 

beschadigd, opknappen nodig. 

Daarom € 50,-. Tel. 035-

5771561

Rieten grasmand met dek-

sel. 45x45x45. € 10,-. Glazen 

hoekplateau met 2 steuntjes 

doorsnee 24cm. € 5,-. Tel. 

06-29506849

Babybad wit met Winnie the 

Pooh print. Nooit gebruikt. 

€ 12,50. Stoelverkleiner voor 

in kinderstoel. € 7,50. Tel. 

06-29506849

Zit-slaapbank met sierkussens 

(geel/beige/blauw) uitgeklapt 

200 bij 140 cm, met lattenbo-

dem voor € 49,-. 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

2 Jaargangen ‘Bloemen 

en planten’, maandblad, 

2009+2010, per jaargang 

€ 2,50. Tel. 0346-212492

Oud grenen tafeltjes voor 

aardbeien, tomaten i.v.m. slak-

ken 75 cm. hoog. € 7,50 per 

stuk. Tel. 0346-213388
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personeel gevraagd

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Personeel aangeboden

ZONNESCHERMEN / rol-

luiken reparatie onderhouds-

beurt nu € 35,-. Elektra motor 

€ 150,- aanbieding inbou-

wen motor € 125,-. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak tel. 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

Te HUUR  nieuw gebouw-

de goed geïsoleerde loods 

van 120 m2 in Westbroek 

06-49758999.

Woensdagavond 16 mei 

TUPPERWAREPARTY in 

Maartensdijk. Bel voor meer 

informatie naar: 0346-213630.

Opslag SCHUURTJE kunst-

stof, geen vloer 2,5x2,1x1,9m. 

€ 250,-. Stapel bakken 650 l. 

€ 50,-. Tel. 035-5771232

Kat VERMIST in Lage 

Vuursche. Vanaf 9 april is 

mijn poes (Minou) niet meer 

thuisgekomen. Ze is aanhanke-

lijk en helemaal wit van kleur 

m.u.v. haar staart en kopje die 

donkerbruinig gekleurd zijn. 

Ze draagt een grijs bandje 

met belletje. Vorige week 

is ze nog gezien in het bos 

bij de Embranchementsweg 

nabij Lage Vuursche. Tel. 

06-30505792

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. 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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

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

www.mediationmetu.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

Moederdagactie: tegen inlevering van deze advertentie krijgt 

u tijdens een complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50 

een gratis liftend hals- & decolletémasker. Actie geldig t/m 

31-05-2012. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

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 nu ook komkommer, meloen, tomaten, 

etc. Verder voor al uw tuinwerkzaamheden, plaatsen van schut-

tingen, erfafscheidingen, weghalen van bomen, straatwerk etc. 

Leveren van grond, grind, zand en mest.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de IDEA cursussen!

Wandelen op 
Houdringe

Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op 

maandag 6 mei een rondleiding over Landgoed 

Houdringe. De wandeling start om 14.00 uur bij het 

bezoekerspaviljoen op Landgoed Beerschoten, de 

Holle Bilt 6 in De Bilt. Houdringe bestaat voorna-

melijk uit bos en open grasland. Er staan dikke ei-

ken en beuken met een doorsnede van meer dan een 

meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize 

Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is 

de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels in 

de Franse barokstijl aangelegd.

De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. De Holle Bilt 

is gelegen aan de achterkant van Hotel De Biltsche 

Hoek. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 

niet nodig en deelname is gratis.

Broedende Zwanen

Afgezet en met een bord aangegeven: 'broedende 

zwanen'. In het gras aan de kant van een slootje 

op de Ruigenhoeksedijk in Groenekan is een 

zwanenpaar te vinden. Het vrouwtje ligt standaard 

op het nest en het mannetje dwaalt er om heen, er 

zijn jonge zwanen op komst. Het bord staat er als 

waarschuwing maar velen kunnen het niet laten 

even te kijken van iets dichterbij. Zolang je niet te 

dichtbij komt is het goed want het zwanenpaar is 

ondertussen wel wat gewend. [HvdB]

Oficiële opening Ruigenhoek

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

meer informatie.

Inwoners van Utrecht en wijde omgeving hebben er met ‘Ruigenhoek’ een 

prachtig recreatiegebied bij, met voorzieningen voor onder meer wandelen, 

ietsen, skeeleren, skaten, basketbal en voetbal. De realisatie van dit polderach-

tige natuur- en recreatiegebied is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten 

Utrecht en De Bilt, de Landinrichtingscommissie Noorderpark en het recreatie-

schap Stichtse Groenlanden. De oficiële opening van Ruigenhoek is op dinsdag 
8 mei 2012. 

Ruigenhoek heeft bezoekers veel te bieden, zoals 

een uitgebreid netwerk van iets- ruiter- en wandel-
paden, een skatepark, een skeelerbaan voor langeaf-

standskaters, een voetbal- en basketbalveld en een 

groot klimtoestel voor de kleinere kinderen. In het 

noordelijke deel bij fort Ruigenhoek ligt een water-

park met bruggen en avontuurlijke oversteekplaat-

sen. Over het hele terrein staan picknickplekken en 

zitbanken. Nieuw is het concept van dag-kamperen: 

bij visvijver Visish kan men overdag een tent of 
caravan plaatsen. Het terrein beschikt over een pa-

viljoen en een openbaar toilet.
U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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‘Voordaan heren kampioen en promoveren naar de Hoofdklasse’. (foto Guido van der Burg)

Voordaan kampioen en naar de Hoofdklasse

Door een sterke 5-2 overwinning op Rood Wit en het gelijke spel van nummer 2 Tilburg is Voordaan 

1 twee wedstrijden voor het einde kampioen geworden. De beloning van het kampioenschap is 

rechtstreekse promotie naar het hockeywalhalla van Nederland, de hoofdklasse.

Voordaan startte als een wervel-

wind tegen nummer 3 Rood Wit uit 

Aerdenhout. Na 5 minuten was het 

Mitch Vermeij die een snelle aanval 

hard vanaf kop cirkel in de hoek bin-

nen schoot. Dezelfde Vermeij bood 

10 minuten later Philip Meulenbroek 

een niet te missen kans: 2-0. De show 

was compleet toen via een prachtige 

lange bal Meulenbroek zelf met een 

“panna” de Aerdenhoutse keeper ver-

schalkte 3-0. Het was de 17e treffer in 

de 12e wedstrijd in de  promotiepoule 

van de Voordaan topscorer. Het werd 

zelfs 4-0 door een schot van Tommy 

Becker. Rood Wit, zelf nog volop in 

de race voor de play offs, hapte naar 

adem en keek lijdzaam toe. Een afge-

slagen corner leverde toch nog vlak 

voor rust een treffer voor ze op 4-1.

Beker

Na rust weer een sterk startend Voor-

daan. De tweede corner van de wed-

strijd werd door Hans Claassen hard 

in de touwen gesleept 5-1. Rood Wit 

begon terug te vechten en het was aan 

de goed keepende Derek King en de 

razendsnelle verdediger Rik Doesburg 

te danken dat er na rust maar één te-

gentreffer was te tellen. Voordaan had 

nog voldoende kansen maar de scherp-

te was er af zodat het bij 5-2 bleef. Vijf 

minuten na aloop kwam het bericht 
door van het gelijke spel van con-

current Tilburg waardoor Voordaan 

niet meer in te halen is. En zo mocht 

KNHB Vice-voorzitter Heleen Wel-

schen - van Rooij aan aanvoerder Tim 

Belderbos de beker uitreiken.

Collectief is ijzersterk

Coach Peter Kalfsterman na aloop: 
“We vlogen er vandaag op als her-

dershonden, mooi om te zien en we 

zijn de terechte kampioen. Collectief 

sterk, spelen vanuit een helder plan en 

samen aanvallen en verdedigen is ons 

concept. Ik ben helemaal niet bezig 

geweest met het kampioenschap. Pas 

3 minuten na de wedstrijd hoorde ik 

het. We bedanken het publiek, regel-

matig was het onze 12e man. Dins-

dag begint de voorbereiding voor het 

Hoofdklasse jaar. We hebben er veel 

zin in!” 

Belangrijke overwinning

De dames van Voordaan hebben uit 

op Bloemendaal een belangrijke 2-3 

overwinning geboekt. Met twee zeer 

fraaie treffers was Caroline Janssen 

de grote uitblinker. De winnende tref-

fer werd 5 minuten voor tijd door haar 

gemaakt. Door dit resultaat is Voor-

daan naar de vijfde plaats gestegen en 

boven de play out streep terecht ge-

komen. Er zijn nog drie wedstrijden 

te spelen.

Nova 1 blijft in 2e klasse
Afgelopen zaterdag moest het vlaggenschip van Nova aantreden tegen de 

nummer 8 in de poule, ZKC ’31. Een belangrijke wedstrijd voor de spelers 

uit Zaandam, verlies betekende directe degradatie naar de derde klasse.

Nova werd van tevoren gewaarschuwd door coach Maikel Bouthoorn. De 

ploeg uit Zaandam wist na de zaalcompetitie nog geen punt te pakken en 

moest deze wedstrijd winnen om degradatie te voorkomen. In de thuiswed-

strijd werd weliswaar door Nova gewonnen met 12-10, gemakkelijk ging 

dit niet. Vooral de dames van ZKC zijn sterk onder de korf en wisten in de 

wedstrijd in Bilthoven veelal met kleine kansjes te scoren.

Steven Bakker verving de geschorste Iwan Verhaaf. Op een gurig en koud 

veld in Zaandam werd er door Nova matig gestart. Nova kwam op een 2-1 

voorsprong, maar wist deze niet te behouden. ZKC kon elke keer aanslui-

ten en nam ook meerdere malen de voorsprong. Nova was niet scherp en 

scoorde weinig.  De overtuiging ontbrak, de russtand was helaas slechts  

5-5. Na de eerste helft liet Nova beter spel zien. Meer strijd, overtuiging 

en daadkracht. Vincent Baas scoorde een belangrijk afstandschot, waarna 

Steven Bakker ook tweemaal de korf wist te vinden. ZKC wist hier geen 

antwoord op en Nova speelde de wedstrijd dan ook rustig uit. Helaas geen 

goede wedstrijd, maar het belangrijkste is dat de punten binnen zijn. ZKC is 

gedegradeerd en Nova kan ook na de zomer in de 2e klasse blijven spelen. 

Salvodames winnen promotiewedstrijden
Het tweede damesteam van Salvo heeft alsnog promotie bereikt door zaterdag in sporthal Aetsveld 

in Weesp beide promotiewedstrijden te winnen met 2-1. In een competitie met 3 teams moest worden 

uitgevochten wie mocht promoveren naar de 1e klasse. De Salvodames bleken uiteindelijk de sterkste. 

De eerste wedstrijd was tegen Obe-

ron. Een team dat uit de 1e klasse 

kon degraderen. Salvo opende slecht. 

Door de spanning werden er veel fou-

ten gemaakt en aanvallend kon Salvo 

het verschil niet maken. Verlies van 

de set met 25-23. De 2e set ging het 

beter. De dames vonden meer hun 

ritme en er was meer rust in het spel. 

Het ging gelijk op maar Salvo wist 

op het eind door te drukken en de set 

te winnen met 21-25. Salvo kon het 

betere spel doortrekken in de 3e en 

beslissende set. Daarin was Salvo de 

beste en won verdient met 8-15. 

De volgende wedstrijd moest direct 

daarna gespeeld worden. De tegen-

stander was Forza die evenals Salvo 

2e geëindigd was in hun poule. In dit 

jeugdige team liepen enige volleybal-

talenten rond die speciaal voor deze 

wedstrijd mochten meedoen. Het 

werd een zware wedstrijd voor Salvo. 

De dames hadden immers al 3 sets in 

de benen. De eerste set was bloed-

stollend spannend.  Een van de jeug-

dige speelsters maakte het verschil 

en werd nipt gewonnen  door Forza 

met 24-26. Salvo had in de 2e set 

het betere van het spel. Vooral door 

afwisseling van tactische ballen en 

harde aanvallen werd veel gescoord. 

De set werd gewonnen met 25-19. De 

3e set moest de beslissing brengen. 

Salvo ging prima van start en leek 

regelrecht naar de overwinning af te 

stevenen. Op 13-7 krgen de meiden te 

maken met een tegenstander met een 

hele moeilijke service. Forza kwam 

zelfs tot 13-12 terug. Gelukkig wisten 

de Maartensdijkse meiden het op tijd 

af te maken met 15-13. Promotie naar 

de 1e klasse is eindelijk een feit. 

Beide topdamesteams van Salvo spe-

len volgend seizoen in de 1e klasse. 

Het belooft op voorhand een prachtig 

seizoen te worden. 

DOS wint van Huizen
DOS speelde zaterdag een moeizame uitwedstrijd tegen Huizen, maar pakte 

toch de twee punten mee naar Westbroek.

DOS wist dat het zelf moest blijven winnen in de strijd om de tweede plek 

en dan maar hopen dat de concurrenten nog punten verspelen. Huizen was 

hierbij een lastige opponent, waar vooraf van bekend was dat de ploeg 

achterverdedigt. In een guur en winderig Huizen leek dit aanvankelijk een 

goede tactiek, maar de Westbroekers gingen hier prima mee om. Voor het 

publiek was het jammer dat het tempo wat uit de wedstrijd ging als gevolg 

van de tactiek van Huizen, dat dit overigens prima uitvoerde.

Na een doelpuntloos begin opende Huizen met een zondagschot de score, 

maar wist DOS al snel weer gelijk te maken. DOS had ook veel meer korf-

balkwaliteit in huis dan de opponent, maar liet dit zaterdag onvoldoende 

zien. Met name het eerste aanvalsvak speelde in een te laag tempo, waarbij 

het aanvalsspel ook iets te weinig fantasie vertoonde. Bij rust stond een 

kleine voorsprong van 4-5 op het scorebord.

Na de rust speelde DOS meer dwingend en kwamen er ook meer kansen. 

Helaas werden deze slecht benut, waarbij er zelfs drie strafworpen werden 

gemist. Zo maakte de ploeg het zichzelf onnodig moeilijk en waren het 

nog enkele spannende laatste minuten bij een 9-10 voorsprong. De zwaar-

bevochten winst was een prima teamprestatie. Topscoorders waren Jeroen 

Groot en Robin de Rooij met ieder vier doelpunten.

Door het verlies van RDZ is DOS gestegen naar een gedeelde plek met 

twee punten achterstand op nummer twee. Volgende week en een week later 

wordt er thuis gespeeld tegen koploper Vriendenschaar. De aanvang is om 

15.30 uur

DOS 2 verloor nipt met 12-11 van ODIK en is hierdoor de koppositie kwijt 

en gezakt naar de tweede plaats.

Vrijdag 27 april werd de laatste avond van het klaverjasseizoen 2011-2012 bij 

Sport-Vereniging Maartensdijk (SVM) afgesloten met de prijsuitreiking. De 

eerste prijs werd gewonnen door Lenie van de Stroom (midden). De 2e en 3e 

prijs waren voor resp. Dinie van Leeuwen (rechts) en Rinus van Geerenstein 

(links). Dit seizoen was er een hoge opkomst met gemiddeld 45 deelnemers. 

Dankzij deze opkomst kon dit jaar voor de tweede keer het Maartensdijkse 

schoolvoetbaltoernooi (555 deelnemers) worden gesponsord. 

Staand v.l.n.r.: Nienke van de Burg, 

Nicole Visscher, Nienke Dalmeijer, 

Barbara Vos, Jonne Rigter. Zittend 

v.l.n.r.: Marit van Ee, aanvoerster 

Anique Diepeveen, Carien de Ridder 

en Sophie van der Goot.
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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

Molen Geesina is weer een echte dame!
door Martijn Nekkers

Passanten over de Ruigenhoeksedijk konden het de afgelopen 12 maanden al zien. Stukje bij beetje 

werd de korenmolen Geesina gerestaureerd. Nadat de molen er lange tijd nogal armoedig had 

bijgestaan werd het steeds duidelijker. Daar wordt iets moois verricht. Op de Nationale Molendag 

12 mei zal de molen weer in gebruik worden gesteld. Met van alles er omheen want daar zijn ze in 

Groenekan heel goed in.

Als dit jaar molen De Kraai in West-

broek ook weer in gebruik wordt ge-

steld doet het unieke feit zich voor 

dat er binnen een half jaar twee ge-

restaureerde molens weer in gebruik 

worden gesteld op 2,5 km afstand van 

elkaar. De molen Geesina heette oor-

spronkelijk De Groene Kan en is in 

1843 gebouwd als lage stellingmolen. 

In 1911 is de molen in het bezit ge-

komen van de familie Schuurman, die 

overigens tot op heden ook de molen 

De Kraai nog in haar bezit heeft. In 

de loop van de geschiedenis is er veel 

verbouwd aan de Geesina. In 1939 liet 

Abraham Schuurman een omvangrijk 

herstel uitvoeren dat in 1941 was vol-

tooid. Bij die gelegenheid kreeg de 

molen de naam Geesina. Het was de 

naam van de vrouw van Abraham. 

Gedurende de tweede wereldoorlog 

is er heel veel gemalen aan de Rui-

genhoeksedijk. In 1968 vond weer 

een omvangrijke restauratie plaats. 

Het jaartal 1968 verscheen toen op 

de molen en dat is zo gebleven. In 

de jaren zeventig werd gestopt met 

het malen van graan. Toch is er op de 

website dorpspleingroenekan.nl  nog 

een ilmpje te zien waarop de molen 
in 1986 nog draait. In ieder geval is 

de molen na die tijd in verval geraakt.

Restauratie

In 1998 is de molen door de familie 

Schuurman voor één gulden overge-

dragen aan de toenmalige gemeente 

Maartensdijk. Deze droeg het ver-

vallen bouwwerk voor dezelfde som 

meteen over aan de Stichting De 

Utrechtse Molen. De bedoeling was 

dat de molen weer helemaal zou 

worden hersteld. Dat is niet echt van 

de grond gekomen. Wel is iets aan 

de slechte staat van het voegwerk 

gedaan. Nog later is De Utrechtse 

Molen opgegaan in de stichting Het 

Utrechts Landschap. De restauratie 

kwam echter nog steeds niet op gang. 

Hiervoor was overigens wel subsidie 

van zowel Den Haag als de Provincie 

beschikbaar. Toen deze gelden dreig-

den te worden ingetrokken gooide 

Het Utrechts Landschap het over een 

andere boeg. Er kwam een ander en 

soberder restauratieplan waarbij het 

Landschap ook eigen middelen, eigen 

materialen en eigen vakmensen zou 

inzetten. Toen dat plan er eenmaal lag 

kwam de subsidie ook weer beschik-

baar en is men in maart 2011 begon-

nen met de werkzaamheden.

Sierlijke dame

Nadat de mensen van Het Utrechts 

Landschap hun aandeel hadden ge-

leverd kwamen de mannen van mo-

lenmaker Verbij uit Hoogmade aan de 

beurt. In hun werkplaats hadden die 

al de belangrijke delen van de molen 

gebouwd. Op 21 december is de kap 

weer op de molen geplaatst. Later 

kwamen de wieken ook weer terug en 

is de Geesina van een kreupele slons 

weer een sierlijke dame geworden. 

Rank van vorm en goed in de verf, 

zoals het een echte dame betaamt.

Nieuwe molenaars

Om het bestaan van de molen in de 

toekomst te garanderen is er al veel 

van de grond gekomen. Er is een 

stichting opgericht met de naam Mo-

len Geesina. Die gaat de molen ex-

ploiteren. Ook zijn er twee molenaars 

aangesteld. Het zijn Ingrid Friesema 

uit Den Dolder en Gijs Hasselbach uit 

Amersfoort. Zij gaan in de toekomst 

regelmatig graan malen, voorlopig 

alleen bestemd als veevoer. De mo-

len blijft eigendom van De Utrechtse 

Molen c.q. Het Utrechts Landschap. 

Het bestuur van de nieuwe stichting 

heeft vele plannen. Voorzitter Frits 

Jansen en bestuurslid Klaas Verhoef 

geven een uitgebreide toelichting. De 

bedoeling is dat er in de molen een 

winkeltje komt dat iedere zaterdag 

van april tot en met oktober open is. 

Daar zullen streekproducten worden 

verkocht zoals Groenekanse honing 

en eigengemaakte jam. Maar ook 

kaas, meel en boeken. 

Organisatie

De bezoekers zullen ook de molen 

kunnen bezoeken maar niet verder 

dan tot de stelling. Daar vandaan heb-

ben de bezoekers trouwens een mooi 

uitzicht over de omgeving. De stich-

ting is momenteel druk bezig met 

het aantrekken van vrijwilligers. Die 

komen voornamelijk uit de kringen 

van ‘Vrouwen van nu’ en de ‘Groe-

nekanse Joffers’. Inmiddels is er ook 

een comité van aanbeveling. Hierin 

hebben zitting burgemeester Ger-

ritsen, de voormalige burgemeester 

van Maartensdijk Diepenhorst en de 

bekende Groenekanse boomchirurg 

Jørn Copijn. De stichting denkt dat 

het met een begroting van rond de 

€11500 mogelijk moet zijn de molen 

in goede staat te houden. Naast de 

subsidie van €5000 van het Rijk zal 

de rest opgebracht moeten worden 

door donateurs of ‘beschermers’, zo-

als Frits Jansen ze noemt. De stich-

ting heeft nog allerlei andere origi-

nele plannen in gedachte om fondsen 

te werven zoals een ‘molenloterij’. 

Daarbij kunnen deelnemers inzetten 

op de stand van de wieken als de mo-

len op een geven moment stopt met 

draaien. Nieuwe donateurs en vrijwil-

ligers zijn van harte welkom. 

Opening

Op zaterdag 12 mei om 10.00 uur gaat 

het beginnen. Het Groenekans Muze-

koor zal vanaf de stelling de bezoekers 

toezingen. Naast de Buren verzorgt de 

catering en wethouder Ditewig zal een 

verhaal houden. Aansluitend zullen de 

nieuwe molenaars samen met de oude 

(Dick en Jan Schuurman) de molen 

oficieel in gebruik stellen. Alle inwo-

ners van Groenekan krijgen een uitno-

diging in de bus voor deze bijzondere 

gebeurtenis.

Klaas Verhoef (l) en Frits Jansen van de Stichting Molen Geesina op de 

stelling van de molen.

De molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan.

Tuinmarkt in Groenekan
Op zaterdag 12 mei a.s wordt van 10.00 tot 16.00 uur weer een tuinmarkt 

gehouden aan de Groenekanseweg 60 te Groenekan. Er zijn planten en stek-

ken, honing, buxus, verse boeketten, brocante, porselein, woon-en tuinde-

coraties, oud tuinmeubilair en dit jaar ook fruitboompjes te koop. 

Een gedeelte van de opbrengst gaat naar Razem (uitwisseling Miescisko-

Polen). Razem is met een stand op de markt aanwezig. Kofie met lekker-
nijen zijn verkrijgbaar, de toegang is gratis. 

Tentoonstelling van Artists 
for nature foundation

De Nederlandse stichting, Artists for 

Nature Foundation (ANF), viert het 

20-jarig bestaan met een overzichts- 

en verkooptentoonstelling van zondag 

13 t/m zondag 20 mei in de Oranjerie 

van landgoed Vollenhoven, Utrechtse-

weg 65, De Bilt. Er zijn werken te zien 

uit alle 15 ANF projecten, vervaar-

digd door internationale natuur- en 

landschapskunstenaars van naam en 

faam. De opening wordt verricht door 

de ‘nestor’ onder de wildlife kunste-

naars, de Canadees Robert Bateman, 

wiens schilderijen zich bevinden in de 

collecties van o.a. Prins Charles, Prins 

Philip en wijlen Prins Bernhard. Een 

aantal kunstenaars is aanwezig tij-

dens de week, o.a. voor het geven van 

kunstworkshops aan schoolkinderen. 

De overzichtstentoonstelling is vrij 

toegankelijk voor belangstellenden. 

Bezoek aan de biologische moestuin 

en rondleidingen over het landgoed 

zijn mogelijk. Bij voldoende belang-

stelling worden de rondleidingen (45 

min) iedere dag om 13.30 uur gehou-

den.

Woe.
2-5

Zalmforelilet 
met knolookgamba`s

of
Kalfsreepjes 

op de wijze van Zürich

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
3-5
Vrij.
4-5

Woe.
9-5 Entrecôte 

met kruidenboter
of

Rode mulilet

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
10-5
Vrij.
11-5

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Vrijdagavond 4 mei
"boRRElaVonD" vanaf 21.30 uur


