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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

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

Zie pagina 19 en 20
Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 14

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

In de structuurvisie wordt de ruimte-

lijke koers van de gemeente uitgezet 

in relatie met natuur en landschap, 

wonen, werken en voorzieningen, 

verkeer en bereikbaarheid. Bij de 

behandeling legt Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) de nadruk op 

het behoud van natuur en landschap, 

waarbij de rode contour leidend is. 

Johan Slootweg (SGP) pleit ervoor 

binnen de gemeente de mogelijkheid 

open te houden voor bedrijventerrei-

nen op het moment dat de bestaande 

terreinen daar geen ruimte meer voor 

bieden. Hij kondigt een breed on-

dersteunde motie aan om kernen als 

Maartensdijk door woningbouw en 

bedrijvigheid ruimte te geven om de 

basisvoorzieningen in stand te kun-

nen houden. Ebbe Rost van Tonnin-

gen mist een prognose over ontwik-

kelingen in de toekomst die ruimtelijk 

moeten worden ingepland. 

Willem Wilmink

Henk van den Broek (CDA) wil we-

ten wat de status van de structuurvi-

sie is. Etiënne van Buren (SP) ziet 

de rode contour als een goed middel 

om de groene buitengebieden te be-

schermen. ‘Daar zien we de noodzaak 

van in, maar een kleine verschuiving 

is voor ons bespreekbaar. Anne Doe-

dens (VVD) noemt de structuurvisie 

een voortreffelijk document. ‘Het 

gaat om een visie, een beeld waarvan 

wij de gemeenschap willen overtui-

gen dat het de toekomst is.’ Hij illus-

treert zijn verhaal met een aangepaste 

versie van een gedicht van Willem 

Wilmink. Plaats van handeling twee 

mensen tegenover elkaar in een trein. 

‘Van nieuw begin naar nieuw begin 

rijdt de verstandige de wijde toe-

komst in en rijdt de tegenstander het 

verleden uit en beiden aan dezelfde 

ruit.’ 

Geen keurslijf

Ellen Thier (D66) kan zich volledig 

vinden in de randvoorwaarden bij 

de beleidskeuzen. Kwaliteit boven 

kwantiteit, zorgvuldig en stapsgewijs 

en op een duurzame manier. Voor 

D66 zijn de rode contouren leidraad, 

maar geen keurslijf. ‘Groen binnen 

de gemeente vindt D66 zo belang-

rijk dat incidenteel woningbouw aan 

de rand van een dorp buiten de rode 

contour mogelijk zou moeten zijn. Op 

voorwaarde dat de bestaande groen-

structuur in de dorpen verbetert. Han 

IJssennagger (Bilts Belang) noemt de 

structuurvisie een stuk van het col-

lege waarover de raad alleen maar 

ja mag zeggen. Hij vindt dat de raad 

moet kunnen vaststellen wie er in een 

klankbordgroep mag zitten. Hij is te-

leurgesteld over het proces en vindt 

dat de bewonersvereniging Biltho-

ven-Noord teveel invloed op de in-

houd heeft gehad. Nico Jansen (Chris-

tenUnie) houdt een pleidooi voor het 

leefbaar houden van de kernen en het 

op peil houden van de voorzieningen. 

Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

wil hij intact houden.

Basisvoorzieningen

Wethouder Ditewig constateert met 

genoegen de instemming van de raad. 

‘Het niet aantasten van de rode con-

tour is ook de opvatting van het col-

lege.’ Over de economische crisis 

zegt hij dat die geen invloed heeft op 

de structuurvisie, wel op de uitwer-

king. ‘We zien woningbouw onder 

meer als middel om de vitale kernen 

te behouden of te versterken. Tot 

2025 is er binnen de rode contouren 

plaats voor 875 woningen. Prognoses 

vormen een belangrijke indicatie en 

vertrekpunt bij het schetsen van een 

toekomstbeeld. Als de termijn langer 

wordt is uitkomst van de prognose 

minder.’ 

Hij noemt de structuurvisie geen 

koerswijziging. ‘Met de structuurvi-

sie zetten we in dat iedere kern ten-

minste basisvoorzieningen heeft.’

Raad stelt Structuurvisie 
Gemeente De Bilt 2030 vast

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde donderdag 29 maart in met de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030.

Bilts Belang stemde tegen. Een motie ingediend door SGP en VVD over een onderzoek naar 

en realisatie van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen in onder meer de kern 

Maartensdijk wordt aangenomen. De fractie van GroenLinks&PvdA stemt tegen de motie.

Twee moties ingediend door Rost van Tonningen over de planning van voorzieningen en 

deelgebiedvisies krijgen geen steun van de raad.

De behandeling van de structuurvisie nam veel tijd in beslag. 

Toegankelijke kunst

Ansèl Sandberg uit Bilthoven is al 24 jaar betrokken bij de samenstelling 

van de kunstexposities in De Keukenhof. Dit kunstwerk valt te omarmen.  

Zie ook pagina 5. [foto Guus Geebel]

John Strevens  “ Sarah” olieverf op paneel.

J&B ArtGallery, ook voor oude meesters

Open ; vr-za-zo 12-18 uur en op alle feestdagen

Oosterspoorlaan 7, 3739 KH  Hollandsche Rading

website: www.jenb-art.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

5/4 • 18.30u - Sobere maaltijd
5/4 • 20.00u - Ds. P.L. Wansink

6/4 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
7/4 • 22.00u - Ds. P.L. Wansink

8/4 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
en ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
6/4 • 14.30u - Ds. M. Goudriaan

6/4 • 19.30u - Ds. M. Maas
8/4 • 9.00u - Ds. H. Russcher

8/4 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
9/4 • 9.00u - Ds. Prof. dr. J. Hoek

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/4 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

8/4 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
5/4 • 19.30u - Pastor A. van den Boogaard

6/4 • 15.00u - 
Mevr. J. Mourits en mevr. A. Veldhuis

6/4 • 19.30u - Dhr. J. Ham en dhr. H. Nauta
7/4 • 22.00u - Pastor F. Overbeek

8/4 • 15.00u - Pastor F. Zwarts
9/4 • 10.30u - 

Mevr. ds. T. Geels en pastor G. Oostvogel
11/4 • 10.00u - 

Senioren Pastoraat, Oecumenisch

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

6/4 • 18.30u - Ds. J.J. Poutsma
6/4 • 19.30u - Ds. G. Roorda
8/4 • 9.30u - Ds. G. Roorda 

8/4 • 10.15u - Ds. E.T. van de Kamp
8/4 • 16.30u - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
6/4 • 19.00u - Ds. G.J. Codée
8/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
8/4 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

9/4 • 10.00u - Ds. W. Dekker, Oosterwolde

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/4 • 19.30u -Mevr. ds. E.H.W. Stam / 

Ds. G.M. Landman 
7/4 • 22.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam / 

Ds. G.M. Landman 
8/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
5/4 • 19.30u – Mevr. ds. E.H.W. Stam /

Ds. G.M. Landman 
8/4 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
5/4 • 19.30u - R. Loozekoot en F. Overbeek
6/4 • 15.00u - F. Overbeek en G. Landman

7/4 • 22.30u - Priester F. Zwarts
8/4 • 10.00u - Priester R. Loozekoot

9/4 • 10.00u - Priester T. Huitink

Volle Evangelie Gemeente
6/4 • 19.30u - Dhr. Adri van der Mast

8/4 • 10.00u - Dhr. Wiert Douglas

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
5/4 • 19.00u - Ds. E.A. Visser
6/4 • 19.00u - Ds. E.A. Visser
8/4 • 10.30u - Ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk
6/4 • 19.30u - Kand. G.A. van Ginkel
8/4 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

8/4 • 18.30u - Ds. D.M. Elsman
9/4 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
6/4 • 19.30u - Kand. Baarssen

8/4 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk
9/4 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
Onderwegkerk Blauwkapel

8/4 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

5/4 • 18.30u - Ds. R. Alkema
8/4 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/4 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
8/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

8/4 • 18.30u - Ds. A.P. Voets
8/4 • 10.00u - Paaszangdienst

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

6/4 • 19.30u – Mevr. Drs. A. van Halsema
7/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema
8/4 • 21.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
7/4 • 19.30u - Pastor Gerard de Wit
8/4 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/4 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga
8/4 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
8/4 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
6/4 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
8/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
8/4 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
9/4 • 9.30u - Dienst door de jeugd

Paaszangdienst in Lage Vuursche

Op Tweede Paasdag is er een 
Paaszangdienst in de Hervormde 
Kerk te Lage Vuursche Kerk. Na 
het succes van vorig jaar is ook 
nu de medewerking verkregen 
van het kinderkoor Grace o.l.v. 
Wilma Kreuning. Het orgel wordt 
bespeeld door Gert-Jan Brugge-
man. Er is veel samenzang. Ds. 
G.H. Kruijmer verzorgt een korte 
meditatie. De aanvang is om 10.00 
uur en na de dienst is er gelegen-
heid even na te praten en iets te 
drinken. De Hervormde Kerk is 

gelegen aan de Hoge Vuurscheweg 
te Lage Vuursche.

Paasontbijt bij VEG 

Dit jaar wordt het Paasfeest o.a. 
op 1ste Paasdag (8 april) om 09.00 
uur gevierd met een gratis Paas-
ontbijt bij de VEG De Bilt e.o., 
aan Nieuwstraat 47 in De Bilt. In 
aansluiting op dit ontbijt is er een 
Paasdienst. Voor de kinderen is 
er een speciaal Paasprogramma. 
Die bijeenkomst begint om 10.00 
uur. Aan het einde van de dienst 
is er gelegenheid voor gebed. Na 
afloop is er gelegenheid voor een 
gesprek tijdens de koffie en thee. 
Voor meer informatie ga naar www.
vegdebilt.net.

Meer kort nieuws op pagina 11.

‘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

Als een bloem zo is het leven,
't begin is teer en klein.

De een die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel ijn.

Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even.

Vraag niet bij welke bloem je hoort,

dat is het geheim van het leven.

Na een mooi, gelukkig en liefdevol leven is na een moedig gedragen laatste 
periode van ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

Elisabeth Busbroek - Gaasenbeek
Betty

weduwe van J.B. Busbroek

* Hollandsche Rading, 26 mei 1927
† Maartensdijk, 30 maart 2012 

 Ad en Ruud

 Anja en René
 Dominique
 Daniël
 David
 Dascha
Correspondentieadres: 
Tap Uitvaartzorg t.a.v. de familie Busbroek
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur 
in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De Eucharistieviering wordt gehouden op dinsdag 10 april om 13.00 uur in 
de R.K. Parochie St. Maarten, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. 
Aansluitend vindt om 15.00 uur de crematieplechtigheid plaats in 
crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium. 

Zoeken naar:
Wie ben ik écht? Wie ben ik voor 

anderen? Wie ben ik voor God?

Een dienst door de jeugd van onze 

gemeente, voor iedereen  

Spreker: Kand. L.M. Aangeenbrug

Welkom vanaf: 9.10 uur  

 Start dienst: 9.30 uur  

Hervormde Kerk te Westbroek 

Facebook: een pagina op internet waarop 

je jezelf kunt laten zien zoals jij dat wilt.

Crossbook: een ‘pagina’ van je leven op 

aarde waarop God je ziet zoals Hij dat be-

doelt; een gelukkig, uniek persoon dat liefde 

voelt en deelt met anderen.

Uitnodiging 
Tweede Paasdag  �  Ma. 9-4 

Thema van de dienst: CrossBook

 En als ik dood ga 

    treur maar niet.

Ik ben niet echt weg

    moet je weten.

Het is heimwee dat ik

    achterliet.

Dood ben ik pas als je

    me bent vergeten.

Plotseling is van ons weggenomen, mijn lieve zorgzame man,
onze lieve vader en onze lieve zorgzame onvergetelijke opa

Roelof Willemse
Roel

Maartensdijk Utrecht
28-07-1944 22-03-2012

Sjaan Willemse

Jolanda en Eddy
Robin, Laura, Julia

Corina en René
Nikita

Roelof en Dorine
Brent en Michel

Prinses Marijkelaan 51
3738 DX  Maartensdijk

Als laatste wens van Roel heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

Geboren

27 maart 2012

Rhodé

Dochter van André & Judith
de Waal - van Oostrum

Planetenlaan 27
Maartensdijk
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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

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pa-

sen. Op deze dag herdenken christe-

nen de kruisiging en dood van Jezus. 

De dag erop wordt Paaszaterdag of 

Stille Zaterdag genoemd mede omdat 

er op die dag geen klokken luiden. 

Zondag wordt in het christendom het 

Paasfeest gevierd, de dag dat Jezus 

opgewekt is uit de dood. Pasen wordt 

elk jaar gevierd op de eerste zondag 

na de eerste volle maan in de lente, 

andere christelijke feestdagen zoals 

Hemelvaartsdag (40e dag na Pasen) 

en Pinksteren (50e dag) zijn ervan 

afgeleid.

Pastor Gerard de Wit

Er is een groep 18 plussers die binnen 

de Sint Maartenskerk hun geloof be-

leven. De groep komt elk jaar tussen 

Kerst en Oud en Nieuw samen. Ook 

pastor De Wit probeert in die drukke 

tijd toch even een moment voor de 

jeugd vrij te maken. Vorig jaar schoof 

hij aan en volgde er het gebruikelijke 

rondje over wat iedereen het afgelo-

pen jaar had gedaan en beleefd. 

De pastor zei toen: ´Jullie zijn de toe-

komst van onze kerk, als jullie eens 

iets willen organiseren mag dat. Het 

hoeft niet op een zaterdag of zondag 

te zijn, er is voor jullie altijd plek´. 

Het idee voor het organiseren van een 

wake leefde al langer. Na dit gesprek 

is echt de daad bij het woord gevoegd 

en een werkgroep samengesteld 

waarvan Lieke Sonderman en David 

Fatels Fernandez de motivators zijn. 

Kruiswake

Ingetogenheid en soberheid staan cen-

traal tijdens de Kruiswake in Maar-

tensdijk. Het thema van deze nachte-

lijke bijeenkomst is ‘Kijkend naar het 

Licht’, waarmee de gang van Goede 

Vrijdag naar Pasen wordt bedoeld. Op 

elk heel uur is er een meditatief mo-

ment in de kerk met aansluitend een 

activiteit in de zaal achter de kerk, De 

Mantel. ´Het wordt een inspirerende 

nacht met zowel bezinning als ont-

spanning´, vertelt Lieke Sonderman. 

´Het wordt niet een nacht speciiek 
gericht op geloven, maar wel één 

waarin stilte aan bod komt, waarin 

je kunt nadenken maar ook een nacht 

waarin je met elkaar kunt praten´. 

Programma

Om 23.00 uur start de Kruiswake met 

een Taizédienst onder leiding van ds. 

Gert Landman en met medewerking 

van het Taizékoor. Beiden zijn ver-

bonden aan de Immanuelkerk in De 

Bilt. Om middernacht verzorgt pastor 

de Wit een meditatief moment met 

aansluitend een gesprek en om 01.00 

uur vertelt Johan van Stralen iets over 

het werk van de werkgroep Rouw 

en Uitvaart van de R.K. Maartens-

kerk. Om 02.00 uur maakt Leo Fijen 

een vertaalslag van enkele van de 14 

kruiswegstaties in de Sint Maartens-

kerk naar het leven van nu. Om 03.00 

uur vertelt Martine Split over de 

werkwijze van het Leger des Heils, 

waarbij ook hun soep kan worden 

genuttigd. Bert van Keulen zal om 

04.00 uur vertellen over zijn vrijwilli-

gerswerk bij de Vrijwillige Terminale 

Zorg Thuis en om 05.00 uur neemt 

Ellen Proost de aanwezigen mee in 

de stilte van meditatie. Tussen boven-

genoemde activiteiten door is er ook 

ruimte om iets anders te doen, zo kan 

er bijvoorbeeld een collage gemaakt 

worden. Ook kan een kruis ingelegd 

worden met mozaïeksteentjes, is er 

liturgisch bloemschikken en zijn er 

spelletjes en een Wii, maar ook ge-

woon elkaar ontmoeten kan. 

Er is gedurende de hele nacht kofie 
en thee. De leden van de werkgroep 

sluiten de Kruiswake om zes uur af, 

waarna een sober ontbijt volgt. Alleen 

hiervoor dient men zich aan te mel-

den via kruiswake@hotmail.com of 

via telefoonnummer: 0346 281428. 

De kosten voor dit ontbijt bedragen 

twee euro.

Kruiswake op Goede Vrijdag
in Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Op initiatief van een aantal jongeren van de Maartensdijkse Sint Maartenskerk en met medewerking 

van velen wordt op Goede Vrijdag, 6 april 2011, van 23.00 tot 07.00 uur een Kruiswake gehouden.

De Kruiswake is toegankelijk voor jong en oud en het is mogelijk om op elk gewenst moment

aan te sluiten of te vertrekken.

Lieke Sonderman en David Fatels Fernandez nemen het voortouw bij de 

organisatie van de Kruiswake in Maartensdijk

Geweldloos verzet in Budrus
Vrijdag 30 maart werd in parochiecentrum de Mantel

in Maartensdijk de documentaire ‘Budrus’ vertoond.

Budrus is een Palestijns dorp dat door de ‘veiligheidsmuur’

van Israël opgeknipt en afgesloten dreigde te worden.

De bewoners beginnen daartegen een bewust geweldloos protest. 

De protesterende mannen en vrouwen uit Budrus krijgen na enige tijd hulp 

van Israëlische vredesactivisten. Samen weten ze na tien maanden actie-

voeren tegen de steeds gewelddadiger intimidatie van de Israëlische grens-

politie het gevaar te keren. Israël besluit de muur rond Budrus grotendeels 

op de groene lijn (de bestandslijn van de oorlog van 1967) te plaatsen. Het 

geweldloze actiemodel vindt navolging in andere bedreigde Palestijnse dor-

pen. 

In de discussie na aloop spraken de bezoekers hun verwondering erover uit 
dat ze via de Nederlandse pers zo weinig over dit soort geweldloze acties 

vernemen. Het heeft er de schijn van dat toch vooral gewelddadig verzet 

onze pers haalt. Zou dat misschien komen doordat journalisten veelal in 

Israël zelf gestationeerd zijn en daar vooral geconfronteerd worden met 

de Israëlische agenda rond het conlict? Israël heeft er belang bij juist ge-

welddadig Palestijns verzet (veelal geframed als terrorisme!) naar buiten 

te brengen. Hoe het ook zij, die eenzijdige focus op de geweldskant van 

het conlict waarbij veel slachtoffers vallen, helpt niet mee de succesvolle 
geweldloze bewegingen te ondersteunen.

Vandaar een oproep aan de Nederlandse pers om nadrukkelijker de acti-

viteiten van die geweldloze bewegingen te volgen en voor het publiek in-

zichtelijk te maken. De documentaire over Budrus mag in besloten kring 

kosteloos worden vertoond en kan worden aangevraagd bij Sabeel (Oecu-

menisch Centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, www.vrienden-

vansabeelnederland.nl).

F. Klok

Groenekan

Zaterdag 21 april 2012 staat er een 

grote gezellige en muzikale actie op de 

agenda: het beneietconcert voor Ni-
caragua. Er zullen fantastische arties-

ten optreden: de band Blame it on the 

drummer, de Jeugdband uit de Dorps-

kerk en singer-songwriter Nicole Bus. 

Zij heeft de Grote Prijs van Nederland 

gewonnen, opgetreden in De Wereld 

Draait Door en Nicaragua bezocht 

voor een singer-songwriter tour.

Jeugddiensten

De band Blame it on the drummer 

komt uit Utrecht, bestaat uit vier leden 

en alle liedjes schrijven ze zelf. De 

Jeugdband uit de Dorpskerk verzorgt 

de muzikale begeleiding van de jeugd-

diensten in de Dorpskerk en verleent 

ook vaak haar medewerking in de 

jeugddiensten van kerken in de omge-

ving. Twee bandleden zullen zelf ook 

meegaan naar Nicaragua. In de pauze 

van het beneietconcert zullen con-

sumpties verkocht worden, waarvan 

de opbrengst ook ten goede zal komen 

aan Nicaragua. 

De EHBO vereniging van De Bilt - 

Bilthoven verleent haar medewerking 

door EHBO-ers en materiaal ter be-

schikking te stellen. 

Waar?

Het beneietconcert zal gegeven in 
De Opstandingskerk te Bilthoven, 1e 

Brandenburgerweg 34. De aanvang 

van het concert is 20.00 uur. Kaarten 

kunnen gereserveerd worden via nica-

raguabeneietconcert@gmail.com en 
contant afgerekend op 21 april voor 

aanvang van het concert.

Beneietconcert voor reis naar Nicaragua
door Henk van de Bunt

De diaconale reis van PKN De Bilt naar Nicaragua komt steeds dichterbij; ongeveer drie maanden 
scheiden van het vertrek. Inmiddels zijn er al diverse succesvolle acties geweest om geld in te zamelen 

om straks in Nicaragua o.a. bouwmateriaal te kunnen kopen. 

De jeugdband van de Dorpskerk De Bilt. Ellen Verhoef (midden met 

elektrische gitaar) en zangeres Marjolein de Geus (staand rechts) zullen (ook) 

de diaconale reis meemaken. 



Hollandse

Komkommers
2 voor

0,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten

Tomaatjes
500 gram

Volop specialiteiten 

o.a. gevulde portabello 

voorgerechten 

cocktails, toetjes

en volop Asperge - gerechten!!!

Vers Hollandse

Pluksla
Zak 150 gram

0,99
2,49

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen

Spinazie ___________  300 GRAM  0,75

Vers gesneden

Ananas ____________  VOLLE BAK  0,99

Pasta met Kip ___  100 GRAM  0,89
Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

DINSDAG 10 APRIL 

EN WOENSDAG 11 APRIL
Speciaal voor de Pasen

Volop Hollandse aardbeien, 

asperges en primeurs 

dagelijks vers 

Onbespoten!!

SHOARMAWRAP

Nieuw! Lekker én makkelijk!

3
stuks 10.-

  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 7.98

500
gram 9.98

100
gram 1.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 april
t/m woensdag 11 april

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

DINSDAG VOORDEEL

Hamburgers
Tartaar
Duitse biefstuk

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Kalfsrollade

Kiprollade

Filet Americain
Ei-lenteui salade
Sellerysalade

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 4.98

Engelse lamsracks  

Varkenshaas 
naturel, Bourgondisch 
of Katenhaas 

Rosbiefrollade

 

100
gram 3.98

OUDE KAAS

SPECIAAL VOOR DE PASEN!
EI-VRUCHTEN-
ADVOCAAT 
SALADE 100

gram 1.75

Nieuw!

Overheerlijk bij uw asperges onze 

6 halen / 
   5 betalen

Overjarige Noordhollandse

huisgemaakte 
beenham 

100
gram 1.25

100
gram 1.25500

gram 4.98

100
gram 1.69

VERSGEBRANDE 
HUISMIXOriginele Italiaanse

MORTADELLA

LEKKERE 
ROOMBRIE

SPECIAAL VOOR UW PAASBRUNCH!

Op vrijdag i.v.m. Goede Vrijdag hebben we geen koopavond.
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Kinderopvang

Natasja Steen (VVD) stelt vragen 

naar aanleiding van een rapport van 

de Inspectie van het Onderwijs over 

het gemeentelijk toezicht op kinder-

opvang. In het rapport heeft De Bilt 

de B-status gekregen. Dat betekent 

dat de gemeente haar wettelijke taken 

onvoldoende naleeft, maar wel mee-

werkt aan verbeterafspraken. Steen 

wil weten op welke onderdelen dat 

betrekking heeft, wat de oorzaken zijn 

en welke acties worden ondernomen. 

Wethouder Mittendorff antwoordt dat 

het gaat om rond 150 voorzieningen 

voor kinderopvang, wat een grote 

toename betekent. ‘Die moeten al-

lemaal getoetst worden. We voldoen 

aan de landelijke registratie van alle 

instellingen die geïnspecteerd moe-

ten worden. Het aantal inspecties in 

2010-2011 blijft achter, wat te maken 

heeft met de toename van het aantal 

gastoudergezinnen. Ook op gebied 

van handhaving moet een inhaalslag 

worden geleverd. De inspectie is te-

vreden over het verbeterplan.’

Station Maartensdijk

Henric De Jong Schouwenburg 

(VVD) stelt vragen over de bericht-

geving dat een station Maartensdijk 

niet haalbaar is. Wethouder Ditewig 

antwoordt dat in de huidige dienstre-

geling een extra stop niet mogelijk is. 

NS en ProRail hebben het reizigers-

aanbod voor een station Maartensdijk 

onderzocht en dat bleek onvoldoende 

te zijn. NS en ProRail willen in ieder 

geval het station Hollandsche Rading 

openhouden.

Jongerencentrum

Marcus van der Mast (GroenLinks 

&PvdA) vraagt naar de stand van za-

ken rond jongerencentrum W4. Wet-

houder Mittendorff kan meedelen dat 

over zes weken begonnen kan worden 

met het opknappen van W4. Na de 

brand waren middelen uitgetrokken 

voor nieuwbouw. Er zijn onderzoe-

ken gedaan die veel tijd gekost heb-

ben. Het college heeft na wikken en 

wegen gekozen voor een sobere reno-

vatie van de huidige W4. De gemeen-

te moet net als iedereen alle procedu-

res doorlopen. De vergunning wordt 

in week 14 afgegeven. Dan is er een 

bezwarentermijn van zes weken. Als 

er geen bezwaren zijn, kan er daarna 

gebouwd worden. Eind juni zou W4 

dan opgeleverd kunnen worden. Er 

wordt nog gesproken over een tussen-

tijdse voorziening tot die tijd.

Glasvezel

Christiaan van Nispen tot Sevenaer 

(VVD) is blij met de investering van 

een ondernemer voor een beter en 

sneller internet in De Bilt en Biltho-

ven. Hij vraagt het college om met 

de ondernemer te onderhandelen 

over het voorzien van de vier andere 

kernen van glasvezel. Hij wil verder 

dat het college gaat onderzoeken hoe 

ook de buitengebieden van internet 

kunnen worden voorzien. Wethouder 

Ditewig deelt mee dat het college in 

onderhandeling is met de onderne-

ming over de aanleg van glasvezel 

in De Bilt en Bilthoven. In de over-

eenkomst wil het college regelen dat 

na de vraagbundeling in deze kernen 

men ook in Maartensdijk van start 

gaat. Voor de ondernemer is het op 

dit moment economisch niet rendabel 

om Westbroek, Hollandsche Rading 

en Groenekan zonder inanciering te 
voorzien van glasvezel.

Aanbestedingsbeleid

Van Nispen tot Sevenaer stelt verder 

vragen over aanbestedingen in de ge-

meente. Burgemeester Gerritsen zegt 

dat in de jaren 2008-2011 36 keer is 

aanbesteed. Dat waren 35 openbare 

en één niet-openbare aanbesteding. 

Daarvan waren er 18 Europees en 18 

nationaal. Het gaat in het algemeen 

over grootschalige diensten en wer-

ken. In twee gevallen is de aanbeste-

ding afgebroken. Dat ging in 2008 

over accountantsdiensten.

In 2009 leidde dat wel tot een succes-

volle aanbesteding. De andere is het 

mislukken van de aanbesteding van 

de Gemeentepagina. Er hebben geen 

inschrijvingen op het bestek plaatsge-

vonden. We zijn bezig de pagina op-

nieuw aan te besteden. Daar wordt in 

de commissie op 12 april over gespro-

ken. Op dit moment ligt een nieuwe 

nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2012 ter besluitvorming bij B en W.

Vragen uit de raad van 29 maart

Natasja Steen stelt vragen over een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

SP wil duidelijkheid over 
bezuinigingen welzijnswerk

De SP in De Bilt stelt kritische vragen over de kaalslag

in het welzijnswerk waarvoor het college van burgemeester 

en wethouders zich opmaakt. De gemeente krijgt veel minder 

geld van het Rijk, en moet dus bezuinigen. 

De klappen lijken vooral te gaan vallen in het welzijnswerk. 

De SP wil dat de gemeenteraad beter geïnformeerd

wordt over de gevolgen van de bezuinigingen.

Raadslid Anne-Marie Mineur: ‘Ik snap dat het geld uit de lengte of uit de 

breedte moet komen, maar zo’n grote ingreep kan je niet zomaar doen. Het 

welzijnswerk is geen overbodige luxe, het helpt om mensen met elkaar te 

verbinden. Een bridgecursus is niet alleen maar gezellig, het is ook: erbij 

horen, regelmaat, sociale controle. Als mevrouw De Vries elke week door 

haar buurman wordt opgehaald om te gaan koersballen, dan heeft ze ook ie-

mand die ze kan vragen om haar eens naar het ziekenhuis te brengen, of om 

een boodschap te doen. En een cursus aquarelleren of Engelse conversatie 

helpt tegen de eenzaamheid, één van de grootste problemen onder ouderen. 

Het college moet bedenken dat dit soort activiteiten helpt om problemen te 

voorkomen. Dat is waarom het welzijnswerk oorspronkelijk is opgericht. 

Nu staat 80% van de welzijnscursussen voor ouderen op de tocht.’

De SP hamert er vooral op dat er goed moet worden uitgezocht wat de be-

zuinigingen voor gevolgen hebben. Mineur: ‘We maken ons zorgen over 

de vrijwilligers die nu heel veel cursussen geven. Blijven die wel, of raak 

je die kwijt? Hebben ze wel zin om zich te laten inzetten als onbetaalde 

uitzendkracht? En kunnen zij de nieuwe taken wel aan die het Rijk en de 

Provincie ons opleggen? Je hebt diploma’s nodig om kinderen in de Jeugd-

zorg te helpen. Hebben onze vrijwilligers die wel? Ook vragen we ons af 

hoe de wethouder de plannen wil doorvoeren. Het rapport dat hij heeft laten 

opstellen over de toekomst van het welzijnswerk zegt nadrukkelijk dat een 

gedwongen fusie het domste is wat je kunt doen. Nu lijkt zo’n fusie er met 

een omweg toch te komen. Volgens ons is dat een recept voor ellende. Je 

moet op zijn minst onderzoeken wat de gevolgen zijn van zo’n gigantische 

ingreep, anders moet je nog extra gaan bezuinigen om de gevolgen van de 

eerste golf op te vangen. Dan zijn we verder van huis.’

Walter Jansen heeft niet kunnen ach-

terhalen of er vanaf de eerste dag 

van Keukenhof al kunst in het park 

aanwezig was. ‘Maar het is er in ie-

der geval al ruim zestig jaar. Uit alle 

segmenten van de kunstenaarswereld 

hebben we kunstwerken in de Keu-

kenhof gehad. We hebben daarbij het 

avontuur niet geschuwd.’ Hij vertelt 

over kunstwerken als houten mannen 

die aan galgen hingen en kabouters 

met kalashnikovs die de tulpen be-

waakten. ‘Maar dat ging het bestuur 

net een stapje te ver.’ 

Thema’s

Sinds 1989 heeft de kunstexpositie 

elk jaar een thema. ‘Dat wil zeggen 

Ansèl Sandberg heeft een thema’, 

zegt Walter Jansen lachend. De Bilt-

hovense beeldend kunstenares Ansèl 

Sandberg is al 24 jaar betrokken bij 

de samenstelling van de kunstexposi-

tie in de Keukenhof. Het thema van 

dit jaar is: ‘Ook de schaduwkant is in-

teressant.’ De mapjes met kunstkaar-

ten die Ansèl Sandberg sinds twee 

jaar samen met Vario Pers samenstelt, 

bevatten bijna allemaal werken van  

kunstenaars die op de Keukenhof 

hebben geëxposeerd. 

Kleurrijk

Kunstexpositie ‘Broadland’ bestaat 

uit werken van Wout Ruigrok en Iet 

Langeveld. Beiden zijn kinderen van 

bollenboeren. Zij werken samen in 

galerie Plan4 in Lisse. Op de muur-

schildering aan de buitenkant van 

het Juliana Paviljoen hangen nu van 

beide kunstenaars vijftien kleurrijke 

panelen in uiteenlopende stijlen. 

Chantal van der Linden, Arja de Wit, 

Denise Janssen en Manuela Felten, 

vier kunstenaars met een verstande-

lijke beperking van ’s Heeren Loo, 

voegden daar elk een eigen kunstwerk 

aan toe. Dat maakt de expositie heel 

bijzonder. Elk jaar koopt Keukenhof 

een kunstwerk aan. Dat werd dit keer 

‘Broadland with bathroom’ van Wout 

Ruigrok en Iet Langeveld. Het werk 

werd onthuld door burgemeester Lies 

Spruit.

Keukenhof combineert
kleurenpracht met kunst

door Guus Geebel

Behalve trekpleister voor toeristen uit de hele wereld, is de Keukenhof ook een plek waar kunstenaars 

al jaren werken tentoonstellen. ‘Kunst is een buitengewoon belangrijk onderdeel van het park’, 

vertelt voorzitter Walter Jansen van de Keukenhof. Op 24 maart  opende burgemeester Lies Spruit 

van Lisse in het Juliana Paviljoen de kunstexpositie ‘Broadland’. 

Burgemeester Lies Spruit (links) met de kunstenaars na de onthulling van het 

aangekochte kunstwerk.

Menno Boer wordt Statenlid
Op 23 april wordt Menno Boer geïn-

stalleerd als lid van Provinciale Sta-

ten van Utrecht voor de fractie van de 

SP. Menno Boer is buschauffeur en is 

als commissielid zijnde niet raadslid 

voor de SP betrokken bij de Biltse 

gemeenteraad. In de Staten volgt hij 

Suzanne van de Gein op. [GG]

Menno Boer.

Ariënslaan 1 | 3573 PT Utrecht | T: +31 (0)30 271582 | 

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

Happy Sunday d 25,00

U kunt elke zondag genieten van een 3-gangen keuzemenu voor d 25,00

Wij heten u van harte welkom!
De keuken is dagelijks geopend van 08.00 tot 22.00 uur voor ontbijt, lunch en diner.

Happy Sunday 











































 





 

























































































































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

Goede vrijdag 6 April sluiten wij om 18.00 uur

2e Paasdag maandag 9 April gehele dag gesloten
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Vitras CMD levert al 50 jaar zorg in 

Maartensdijk en omgeving en was 

jaren gehuisvesd in het pand aan de 

Prinses Marijkelaan in Maartensdijk. 

Het huurcontract liep echter af en dat 

was voor Vitras een moment om naar 

een betere en goedkopere huisvesting 

te gaan, zodat er zoveel mogelijk geld 

kan worden besteed aan directe zorg 

en hulpverlening aan cliënten. 

Er is gezocht naar een nieuwe loca-

tie, die goed bereikbaar en zichtbaar 

is voor cliënten en partners in de ge-

zondheidszorg. Het werd het nieuwe 

gerzondheidscentrum in het voorma-

lige Maartensdijkse gemeentehuis 

aan de Tolakkerweg 217. Omdat het 

pand nog niet gebruiksklaar is wordt 

nu tijdelijk uitgeweken naar drie ver-

schillende locaties. 

Tot 10 mei 2012

Alle ongeveer 100 clienten van Vi-

tras CMD Maartensdijk zijn ingelicht 

over deze tijdelijke verhuizing naar 

de verschillende locaties in en buiten 

Maartensdijk. Het team Verzorging en 

Verpleging bestaat uit 25 medewer-

kers die tijdelijk aangestuurd worden 

vanuit de Ontmoetingskerk in Maar-

tensdijk aan de Koningin Julianalaan 

26. Woonzorgcentrum Dijckstate aan 

het Maertensplein 98 in Maartensdijk 

zal de tijdelijke basis worden voor het 

team van Algemeen Maatschappelijk 

Werk. Het consultatiebureau zal tij-

delijk gebruik maken van het Vitras 

CMD-kantoor aan de Jachtlaan 15 in 

Bilthoven. Er is ook tijdelijk geen fy-

siek uitleenpunt meer van zorgartike-

len in Maartensdijk. Cliënten kunnen 

echter wel hulpmiddelen bestellen via 

telefoonnummer 0900 8212382 (lo-

kaal tarief). De artikelen worden dan 

gratis thuis bezorgd en na gebruik 

weer opgehaald. 

Vanaf 10 mei 2012

Vanaf 10 mei nemen de teams Ver-

zorging en Verpleging en Algemeen 

Maatschappelijk Werk hun intrek in 

de nieuwe locatie aan de Tolakker-

weg 217. 

Ook het uitleenpunt van zorgartike-

len verhuist mee en is daar dan elke 

maandag tussen 13.00 en 14.00 uur 

geopend. Vanaf eind mei zal ook het 

team van Jeugdgezondheidszorg, dus 

ook het consultatiebureau, hier geves-

tigd zijn.

Vitras CMD Maartensdijk is verhuisd
door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van afgelopen week is Vitras CMD Maartensdijk verhuisd naar nieuwe tijdelijke 

locaties. Dit alles in afwachting tot de deinitieve verhuizing begin mei 2012 naar het nieuwe 
gezondheidscentrum in het voormalige Maartensdijkse gemeentehuis. 

De 25 medewerkers van het team Verzorging en Verpleging van de Vitras CMD worden tijdelijk aangestuurd vanuit 

de Ontmoetingskerk in Maartensdijk aan de Koningin Julianalaan 26. Begin mei verhuisd Vitras naar het nieuwe 

zorgcentrum aan de Tolakkerweg 217.

Sjaaltjes in De Bremhorst

 Afgelopen woensdagavond, klonk er mooie muzieknummers uit Woonzorg-

centrum De Bremhorst en werden er veel kleurige sjaaltjes waargenomen. 

De zaal zat om 19.30 uur helemaal vol om allemaal te genieten van het vrou-

wenkoor Alchemilla uit Houten, dat met 25 vrouwen en dirigent naar Biltho-

ven was afgereisd. Het was een wervelwind van muziek, kleur en beweging. 

Bij elk nummer dat er gezongen werd, werden de kleurige sjaals anders om-

gehangen of gewikkeld op het lijf. En ook bij elk nummer was er beweging te 

zien; een soort kruising tussen dans en musical. Ondanks dat er veel Engels 

werd gezongen, waarbij vele bewoners moeite hebben om mee te zingen 

vond men het prachtig. De koorleden brachten hun liederen met veel enthou-

siasme gehoor aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Bremhorst.

(Joke Ruiter)

Alejandro Ormaza concerteert
Op zondag 8 april geeft Alejandro Ormazaj een pianoconcert 

in woonzorgcentrum Schutsmantel , Gregoriuslaan 35 in 
Bilthoven. Op het programma staan werken van Haydn, 

Ravel, Liszt, Salgado (Ecuador) en Chopin.

Alejandro Ormaza werd geboren in 1983 in Quayaquil-Ecuador en begon 

zijn pianostudie op 9-jarige leeftijd. Toen hij 12 was werd hij geaccepteerd 

aan het conservatorium “Rimsky Korsakov”van Quayaquil, in 2009 gepro-

clameerd als het beste conservatorium van Ecuador, en begon hij aan zijn 

lessen bij meester Reinaldo Canizares. Hij won de eerste prijs in 5 lande-

lijke pianocompetities en ook 2 internationale prijzen: “Ciutat de Carlet” in 

2001 in Spanje en “Vietri sul Mare”in 2007 in Italie. Alejandro werd door 

meester Jan Wijn gekozen voor het masterprogramma in klassiek piano aan 

het Amsterdams concervatorium. In Juni is hij afgestudeerd. Meester Jan 

Wijn was leraar van o.a. Ronald Brautigam, Ivo Janssen, Wibi Soerjadi, 

Hannes Minnaar en Nino Gvetadze.

Het concert wordt gesponsord door Stichting Musicians Worldwide en de 

toegang is gratis. De zaal is open vanaf 14.30 uur en het concert begint om 

15.00 uur. 

Film bij SWO 
Iedere tweede dinsdag van de maand is er een ilmvoorstelling bij de Biltse 
vestiging van SWO, Jasmijnstraat 6 De Bilt. 10 April draait de ilm ‘Heren 
van de Thee’ naar de roman van Hella S. Haasse. Rudolf Kerkhoven voert 

een harde strijd in het woeste gebergte van de Preanger op Java om een 

theeplantage te vestigen en tot bloei te brengen. Hij wordt daarbij niet al-

leen tegengewerkt door de natuur maar ook door zijn vader, broer en zwa-

ger. Hij is zo verblind door zijn ambities dat hij niet ziet dat zijn vrouw 

Jenny naast hem verkommert. 

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

Na een hartelijke ontvangst door 

de vrijwilligers van het museum en 

‘gids’ Theo Schouten was er allereerst 
kofie in de kantine van het museum. 
Daarna gingen de gasten naar het mu-

seumgedeelte waar Theo Schouten 

veel te vertellen had over verschil-

lende onderwerpen, zoals traditioneel 

wonen, ambachtelijk werken op boe-

renbedrijf en veenderij en de dorps-

samenleving. Veel dingen waren 

bijzonder herkenbaar voor mensen, 

omdat zij zelf opgroeiden in de om-

geving of elders in gebieden waar turf 

gestoken werd. 

Kruidenier

Ook het kruidenierswinkeltje annex 

postkantoor was voor velen zeer be-

kend. Door alle dingen van vroeger 

weer te zien en ook vanwege de en-

thousiaste verhalen van gids Theo 

Schouten kwam heel veel weer tot 

leven bij de bezoekers. Aan het eind 

van de rondleiding werden alle gasten 

nogmaals getrakteerd op een heerlijk 

kopje kofie en nu met appelgebak, 

Hierna ging het hele gezelschap, na 

een heel hartelijk afscheid weer met 

een bijzonder voldaan gevoel per auto 

naar huis. 

‘Beth Shamar’
naar Museum Vredegoed
Donderdag 22 en vrijdag 30 maart hebben twee groepen deelnemers

van Dagverzorgingscentrum ‘Beth Shamar’ in Groenekan een bijzonder geslaagd bezoek
gebracht aan het museum Vredegoed in Tienhoven/Oud-Maarsseveen.

Deelnemers van Dagverzorgingscentrum ‘Beth Shamar’ in Groenekan 

bezochten museum Vredegoed in Tienhoven/Oud-Maarsseveen.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

Met pasen er leuk uitzien!

NIEUWE COLLECTIE

SANDWICH_  IS BINNEN

NET BINNEN:
Esprit, YAYA en Gerry Weber

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

06 - 53 14 67 33

Vrijdag 6 en zaterdag 7 april 

20% korting

op de gehele collectie*

20% KORTING

2e paasdag gesloten

*Uitgezonderd op de M-Line

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Ammarrylis GEEL 

voor Pasen

3 stelen voor € 4.95
 

Violen hele bak € 5.95

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

Paasbroden, tulbanden 

en de lekkerste 

broodjes voor een 

feestelijke Paasbrunch. 

Mooie sortering Paas 

chocolade en 

heerlijke taarten.

Het Koninginnedagteam 
o.l.v. Sandra en Rob houden 
kapper Hans aardig bezig. 

Nieuwsgierig? Bel 212455

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

VOLVO V50 1.8 EDITION, 

2006, 157.000, GRIJS MET, 

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, 

ER, CV, SB, HALF LEDER, REGENS, 

ASR, RAD/CD,

€ 9.750,-

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,  € 9.950,00 

CITROEN C5 BERLINE 2.0 16V AUT 2006 114.000 ZILV GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

CRUISE C, RAD/CD/NAV, XENON, PARKEERHULP  € 8.950,00 

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

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE, RAD/CD, ABS, AIRCO, AIRBAGS, 

ER, CV, SB, REGENS, LMV, MLV,  € 6.500,00 

PEUGEOT 306 1.8 16V XT 1999 199.000 GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, LMV,  € 1.695,00 

PEUGEOT 307 BREAK 1.6 16V XT 2003 158.000 ZILV GRIJS, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, ESP,  € 4.250,00 

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,  € 7.750,00 

PEUGEOT PARTNER 1.6 16V ZENITH 2006 109.000 GRIS FER, AIRCO, CRUISE C, PANORAMADAK, ABS, 

RAD/CD, ER, SB, CV, 2X SCHUIFDEUR,  € 8.750,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, ABS,  € 7.450,00 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2004 186.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, RAD/CD, ABS, 

DYNAMIQUE MLV, ESP, ER, CV, SB,  € 5.950,00 

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Fit met Primera

Wandel en fiets je fit
met de nieuwe kaarten 

van Primera!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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
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Over geld wordt niet gepraat, het 

draait om betrokkenheid. Toch ver-

tegenwoordigen deze matches een 

waarde van € 120.000. De uren vrij-

willige inzet werden berekend op 

1548. De Beursvloer wordt georga-

niseerd door Samen voor De Bilt. Zij 

slaan als specialist in maatschappe-

lijk betrokken ondernemen, een brug 

tussen bedrijven en de samenleving. 

Tijdens de bijna twee uur durende 

Beursvloer werden matches gesloten 

tussen de 130 aanwezigen, waaron-

der dit keer ook een aantal zzp’ers. 

De 39 maatschappelijke organisaties 

klopten met hun wensen en behoeften 

aan bij de 45 deelnemende bedrijven. 

79 Matches werden gesloten, allen 

eigenlijk het vermelden waard, hier-

onder slechts een opsomming van 

enkelen.

Match Stichting Kiro

Letty en Jacq Berk sloten een match 

met De Werkplaats Kindergemeen-

schap . De afspraak werd gemaakt 

dat deze school een actie op touw zal 

zetten om geld in te zamelen voor de 

Stichting Kiro. Deze Stichting zet 

zich in om de leefomstandigheden te 

verbeteren voor kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking in 

Oost-Europa. Als tegenprestatie zul-

len zij een presentatie geven aan de 

leerlingen zodat duidelijk wordt hoe 

mensen leven, werken en wonen in 

het oostelijke deel van ‘ons’ Europa 

en hoe dat leven is voor mensen met 

een verstandelijke beperking.

Match Trefpunt De Bilt 

Marion Heuveling zocht een chauf-

feur, begeleider en busje en vond 

Marcus van der Mast bereid dat even-

tueel met andere fractieleden van 

GroenLinks/PvdA op zich te nemen. 

Zo wordt het mogelijk om met een 

groep mensen van Trefpunt De Bilt 

een bezoek te brengen aan Paleis 

Soestdijk.

Vier matches Sportstichting 

Het lukte Antje Naaktgeboren en 

Trees Hufener, frequente bezoekers 

van de Beursvloer, om maar liefst 

vier matches te sluiten voor Samen 

Verder. Beiden zijn actief in het spor-

tief begeleiden van mensen met een 

verstandelijke beperking.Zij sloten 

een match met de Julianaschool: zij 

organiseren een sport en spelavond en 

zorgen voor kofie en thee en kunnen 
zo kennismaken met deze enthousi-

aste doelgroep. Woonstichting SSW 

werd wederom bereid gevonden om 

het clubblad te vermenigvuldigen en 

de Historische Kring zal een lezing 

houden voor alle vrijwilligers van 

deze Stichting. Frank van Haaren, 

zzp’er, heeft toegezegd om met 3 of 4 

collega’s een dagdeel sporters en vrij-

willigers een massage te geven. Hij 

heeft zich na zijn studie Psychologie 

gericht op verschillende Shiatsu-stij-

len en de traditionele Chinese genees-

wijze. Als tegenprestatie hoopt hij op 

een goede mond-tot-mond reclame. 

Bedankt Groenhorst

Gastheer het Groenhorst College werd 

tijdens de afsluiting door wethouder 

Mittendorff bedankt voor zijn inzet. 

Twaalf docenten en vijftig leerlingen 

hebben een halfjaar lang enthousiast 

en gedreven de jubileumuitvoering 

voorbereid. Het resultaat mocht er 

zijn: lekkere zelf gemaakte hapjes, 

mooie bloemstukken ter versiering 

van de zaal en een goed lopende orga-

nisatie. Directeur Dik van Donselaar 

heeft al aangegeven graag volgend jaar 

weer als gastheer op te willen treden 

om ook dan weer te laten zien waartoe 

zijn team en leerlingen in staat zijn.

Maar liefst 79 matches op Vijfde Beursvloer
door Marijke Drieenhuizen

De vijfde Beursvloer werd vorige week dinsdag gehouden in het Groenhorst College in Maartensdijk. 

Met gesloten beurs ruilden zzp’ers, gemeente De Bilt, onderwijs en maatschappelijke organisaties 

menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal of faciliteiten met elkaar.

Letty en Jacq Berk van Stichting Kiri sloten een match met De Werkplaats 

Kindergemeenschap, zij gaan een geldinzamelingsactie opzetten.

Het lukte Antje Naaktgeboren en Trees Hufener van sportstichting Samen 

Verder, frequente bezoekers van de Beursvloer, om maar liefst vier matches 

te sluiten.

Schrijfthema:
Er is meer tussen hemel en aarde...

in Westbroek, Groenekan, Bilthoven 

Citaten

Toen wij in 1964 in de gemeente kwamen wonen, gingen we als gebruikelijk 

op zondag naar de kerk. Onze predikant heette ds. Dijkstra, als ik me goed 

herinner, en woonde bij ons in de lat. Hij doopte onze eerste zoon. In de 
Morgenster aan de Dierenriem. Bij de tweede werd de twijfel mij te mach-

tig. Ik had afgesproken om, bij het doen van de gelofte hem in de christelijke 
leer op te voeden, wel op te staan maar te zwijgen. Onze derde werd niet 

meer gedoopt. 

Bernard Schut (website De Bilt schrijft, Te spellen met de letters g o d)

Zelf had ik in 1977 eigenlijk geen 

zin in een parochie. Ik ben hier bij 
toeval terechtgekomen. Ik ben altijd 
een verwoed danser geweest. Op 

een feestje van mijn broer, die 12,5 

jaar getrouwd was, danste ik met 

Trees Abbink, die in het parochiebe-

stuur van de OLV-kerk zat. Er was 

een vacature omdat pastoor Huub 

Bary weg zou gaan. Dus vroeg ze 

al dansend of ik er misschien voor 

voelde om zijn opvolger te worden. 

Nooit van m’n leven, dacht ik met-

een. Maar om het dansen leuk te 

houden zei ik: ‘Daar wil ik nog wel 

eens over denken.’ Dat heb ik gewe-

ten. De volgende dag had ik de heer 

Pompe aan de lijn, de voorzitter van 

het parochiebestuur. ‘Pater, wat heb 

ik gehoord, u voelt er wel voor om naar Bilthoven te komen?’ Mijn ant-

woord op zijn vraag is nog vaak aangehaald, bijvoorbeeld als er weer eens 

een jubileum te vieren was: ‘Mijnheer Pompe, Bilthoven is voor mij een 

emaillen Christendom dat stoelt op bankrekeningen en IQ’s, wat moet ik 
daar doen? Maar ik ben toch stiekem diensten bij gaan wonen en ontdekte 

al gauw mijn vooroordeel

Pastor Gerard Oostvogel, Bilthoven (website De Bilt schrijft, Een zoekende kerk)

Schrijfopdracht

Religie en spiritualiteit vormen het schrijfthema voor de maand april. In 

de brede zin van het woord: geloof, zingeving, levensbeschouwing of an-

dere bewoordingen, die u daarvoor kiest. In de kernen van gemeente De 

Bilt wordt het onderwerp op hele verschillende manieren beleefd. In een 

gemeenschap of individueel, volgens lang bestaande tradities of in nieuwe 

en eigen vormen. 

Hoe speelt geloof of zingeving een rol in uw leven? Wat kreeg u van huis uit 

mee en hoe heeft u dat meegenomen op uw eigen weg of juist losgelaten? 

Dat mooie ritueel, hoe is dat tot stand gekomen en wat betekent het voor 

u? Legde u zelf een zoektocht af, hoe ging dat en waar bent u uitgekomen? 

Maakte u mooie of indringende gebeurtenissen mee in een kerk- of andere 

geloofsgemeenschap? Had u een spirituele of religieuze ervaring, die uw 

leven heeft veranderd? 

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. de 

verhalen waaruit bovenstaande cita-

ten afkomstig zijn en schrijftips- en 

trucs. Half april verschijnt één van 

de verhalen van dit thema tevens in 

De Vierklank.

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 de laatste krant van de maand vindt u steeds een  

schrijfopdracht 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 schrij-

ven, 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

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers: 0346-573040 

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

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

Ad van Zijl

www.900jaardebilt.nl

Ad van Zijl

Directeur-bestuurder SSW

Als sociale verhuurder van 5000  woningen 

staan we midden in de Biltse samenleving. We 

zijn van mening dat iedereen recht heeft op 

een eigen plek waar je je thuis kunt voelen in 

een aantrekkelijke woonomgeving. Ook voor-

zieningen in de wijk hebben onze aandacht, 

zoals de onlangs gestarte bouw van het Cultu-

reel Educatief Centrum aan de Melkweg.  

Persoonlijk heb ik veel met De Bilt. Ik woon 

hier met plezier en werk al bijna 30 jaar voor 

SSW waarvan de laatste 11 jaar als directeur. 

900 jaar de Bilt betekent extra aandacht voor 

onze gemeente en laat de samenhang goed 

zien. Ons speci� ek aandeel in de viering is nog 

niet geconcretiseerd

De plek waar ik trots op ben is Park Branden-

burg, een woonzorgcomplex van SSW voor 

cliënten van Reinaerde gecombineerd met 

nieuwbouwwoningen. De architectuur bevalt 

me zeer en het feit dat mensen met een be-

perking met veel vreugde in een wijk wonen 

waar ze heel welkom zijn, vind ik prachtig.

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ZELFBRUINPRODUCTEN 
VAN LANCÔME EN

LANCASTER ZIJN NU 
MET 15% KORTING

 
3 PRODUCTEN 

ZONVERZORGING (SET) 
VAN LANCASTER 

NU VOOR € 49,50!!

Beestachtig goeie kunst !

De nieuwste collectie schilderijen 

van Peter van Loenhout. 

Tevens werk van o.a. Margret 

Mijsbergh, Igor Zhuk, Angelika, en 

diverse oude meesters waaronder; 

Salvador Dali, John Strevens, 

J.v.Delden.

Open vr-za-zo, 12-18 uur en op alle feestdagen. 

Oosterspoorlaan 7, 3739KH, Hollandsche 

Rading. website: www.jenb-art.nl

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 

over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 

haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

Het adres voor al uw maatwerk ! 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen

• Kantoor- & winkelinrichtingen

• (Inloop-)Kasten

• Vensterbanken

• Tafels

• Schouwen

• Badkamerinrichtingen

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

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.
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‘Meer kruiden, meer vlinders, meer 

bloemen’ is de boodschap van de 

Bio+ campagne Groene Voorjaar. Van 

medio maart tot eind juni laat Bio+ 

met deze campagne zien dat biolo-

gisch goed is voor de biodiversiteit. 

Biologische boeren werken ‘puur 

natuur’ door geen kunstmest, chemi-

sche bestrijdingsmiddelen, gentech 

of preventieve geneesmiddelen te 

gebruiken. Daardoor komen er weer 

meer kruiden, vlinders en bloemen in 

de natuur.

Om de biologische boer een platform 

te bieden dit verhaal aan de consu-

menten te vertellen, ontvangt Groen-

Rijk Hollandsche Rading op Tweede 

Paasdag de biologische boer met zijn 

trekker en wagen op het parkeerter-

rein. Hiermee luiden Bio+ en Groen-

Rijk gezamenlijk het ‘Groene Voor-

jaar’ in. 

Boer Custers 

Boer Carl Custers vindt het een goede 

zaak dat GroenRijk de biologische 

boeren een platform biedt om dit ver-

haal direct aan consumenten te kun-

nen vertellen op Tweede Paasdag. ‘Ik 

ben blij dat veel van mijn collega’s 

meedoen aan deze actie. Zelf doe ik 

mee namens ‘Smile fruit’, onze te-

lersvereniging. Vroeger kochten con-

sument de producten zelf bij de boer, 

dat is nu bijna niet meer. Daarom 

vind ik het een goede zaak dat Bio+ 

de boer en consument weer dichter 

bij elkaar brengt zodat ze ook samen 

kunnen werken aan een meer groene 

manier van leven.’

Tijdens de Bio+ boer op toer vertel-

len de boeren niet alleen over hun 

producten, maar verkopen ook Bio+ 

probeertassen met inhoud tegen een 

zeer scherpe prijs. Zo kunt u zelf bio-

logische producten uitproberen en op 

2e Paasdag een bijdrage leveren aan 

Meer bloemen, Meer kruiden en Meer 

vlinders in onze leefomgeving.

Kijk voor meer informatie over de 

campagne www.groenevoorjaar.nl.

Bio+ Boer op toer bij GroenRijk 
Hollandsche Rading

Biologische boer komt naar je toe op 2e Paasdag

Altijd al willen weten waar een biologisch eitje vandaan komt, hoe een biologische koe leeft of 

waarom biologische verse kruiden zo lekker zijn? Ga dan op 9 april 2012, Tweede Paasdag, naar het 

GroenRijk tuincentrum in Hollandsche Rading en de biologische boeren van Bio+ vertellen je alles 

over hun producten tijdens de Boer op toer.

Zaterdag werd er voor de vierde 

keer een Repair Café georganiseerd 

in buurthuis WVT in Bilthoven. Er 

stonden 10 reparateurs klaar om de 

inwoners van de Bilt te helpen met 

hun reparaties. Zo stapte meneer Ha-

verkamp uit Bilthoven binnen met 

een houten hijskraan waar zijn zoon 

vroeger nog mee had gespeeld. Avon-

den was hij bezig geweest om het 

ding te repareren zodat zijn kleinzoon 

Duco ermee zou kunnen spelen, maar 

zonder succes. Met hulp van repara-

teur Gerard van Ettikoven lukte het 

wel. Samen vervingen ze het katrol 

en toen ging Opa Haverkamp snel 

met zijn geschenk op weg naar zijn 

kleinzoon.

In totaal werden er 56 reparaties ver-

richt, waaronder televisies, naaima-

chines, lampen, kleding, ietsen, elek-

trische speelgoed hijskranen en nog 

heel veel meer. Het team vrijwilligers 

wordt iedere keer groter, waardoor er 

nu nauwelijks gewacht hoefde te wor-

den. Behalve de reparateurs waren 

er ook vrijwilligers aanwezig die de 

deelnemers ontvingen en voor kofie 
en thee zorgden.

In mei

Het Repair Café wordt georganiseerd 

door Transition Town De Bilt in sa-

menwerking met buurthuis WVT. 

Transition Town wil burgers met el-

kaar in contact brengen en samen de 

weg inslaan naar een duurzamer ma-

nier van leven. Het volgende Repair 

Café is op zaterdagmiddag 26 mei. 

Meer info op: www.debilt.transition-

towns.nl en op www.repaircafé.nl.

(Soie Bakker)

Groep Vrijwilligers Repair Café groeit

Het team vrijwilligers wordt iedere keer groter, waardoor er nu nauwelijks 
gewacht hoefde te worden. (foto Frans Poot)

De raad stelde de volgende onder-

werpen als hamerstuk vast: Beleids-

regels leerlingenvervoer, Huisvesting 

gemeentewerf, Verzamelvoorstel 

begrotingswijzigingen en Fusie Mi-

lieudiensten Zuidoost- en Noordwest 

Utrecht. De fractie van de SP stemt 

tegen de fusie. 

Door tijdgebrek kwam het Gemeen-

telijk Verkeer- en Vervoerplan niet 

meer aan de orde en werd de verga-

derding geschorst.

Op donderdag 5 april om 20.00 uur 

wordt de raadsvergadering met dit 

agendapunt voortgezet.[GG]

Uit de raad van 29 maart
Burgemeester Gerritsen heet mevrouw Jacqueline van Haperen welkom als eerste

‘Gast van de Raad’. De gast wordt door een van de raadsleden uitgenodigd om

een raadsvergadering bij te wonen. Mevrouw van Haperen is door Anne-Marie Mineur (SP) 

uitgenodigd die haar ook begeleid en informeert.

Jacqueline van Haperen, de eerste Gast van de Maand.

Op naar de volgende 5 jaar

De familie Hehenkamp kijkt terug op 3 hele mooie dagen. Veel klanten, 
familie en bekenden hebben de lustrumdagen bezocht. Harry bedankt al zijn 
klanten voor het vertrouwen dat zij in de afgelopen 5 jaren in Hehenkamp 
herenmode hebben gehad. De jaren zijn omgevlogen, op naar het volgende 
lustrum. Op de foto Daniëlle, Gerda, Madelon en Harry Hehenkamp.
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Op weg naar Pasen 2012

De Protestantse Gemeente Biltho-

ven i.w. houdt een dienst in de 

Noorderkerk (Laurillardlaan 6 

te Bilthoven) op Goede Vriidag 

6 april om 19.30 uur. Op stille 

zaterdag is er een Paasnachtdienst 

in de Noorderkerk om 22.00 uur. 

Daarna wordt er iets gedronken en 

vertrekken de wakers te voet naar 

de Maria Christinakerk aan de Dol-

derseweg 123C, Den Dolder voor 

(rond 01.00 uur op zondag 8 april 

aldaar een bezinnend gesprek en 

een kop soep. Om 02.00 uur wordt 

er vertrokken naar Bilthoven, waar 

in de Julianakerk (Julianalaan) het 

programma wordt voortgezet rond 

een dienst door jongeren voorbe-

reid. Wie wil kan hierna een film 

kijken of deelnemen aan een sport-

activiteit in de Julianaschool. Om 

5.15 uur is er een samenkomst in 

de Julianakerk, waarna we om 5.45 

uur vertrekken naar begraafplaats 

Den en Rust in Bilthoven. Hier 

wordt om 6.30 uur het Paasevange-

lie gelezen en keert iedereen huis-

waarts. De Paasochtenddienst is in 

de Noorderkerk om 10.30 uur.

Stille Week in de Biltse Dorpskerk 

In de ‘Stille Week’ - de week voor 

Pasen - zijn er vanaf woensdag 4 

april t/m zaterdag 7 april dagelijkse 

vieringen, die allemaal beginnen 

om 19.30 uur. Op Goede Vrijdag 

6 april a.s. wordt er in de dienst 

(voorganger ds. G.J. Codéé) het 

Heilig Avondmaal gevierd. 

Op Witte Donderdag (5 april) is er 

daarnaast vanaf 20.15 uur gelegen-

heid om te kijken naar de live-uit-

zending van The Passion in Rotter-

dam. Jongeren, maar ook ouderen, 

gasten, een ieder hartelijk welkom 

in Het Baken gelegen bij de Dorps-

kerk. Op Stille Zaterdag (7 april) 

is er een viering om 19.30 uur, 

waaraan het Sionskoor uit Zeist 

medewerking verleent. Deze vie-

ring staat in het teken van de over-

gang van lijdenstijd naar Pasen. In 

de eerste helft zullen passieliederen 

gezongen worden, de tweede helft 

staat in het teken van Pasen. Het is 

een mooie manier om naar Pasen 

toe te leven! Voor de diensten op 

woensdag, donderdag en zaterdag 

is een gedrukte liturgie beschik-

baar. Meer informatie: zie www.

dorpskerkdebilt.nl

Boekenmarkt  

in Sociaal Warenhuis

Zaterdag 14 april 2012 vindt er 

in het Sociaal Warenhuis in De 

Bilt (Molenkamp 48, achter Dirk 

van den Broek) een boekenmarkt 

plaats.  De markt, die om 9.30 uur 

begint en duurt tot 15.00 uur, heeft 

heel veel 2de hands boeken voor 1 

euro. Behalve particulieren hebben 

bibliotheken uit de regio veel boe-

ken geschonken aan de organisatie. 

De opbrengst van de boekenmarkt 

is bestemd voor Hillcrest Aids Cen-

tre Trust in Zuid-Afrika en het 

Morgensterziekenhuis in Zimbab-

we. De boekenmarkt wordt georga-

niseerd door de Dorpskerk Markt-

dag. Meer informatie op website 

www.dorpskerkdebilt.nl/marktdag. 



 


   













U mag ze állemaal meenemen

BEHALVE ONZE CLOSETPOT
Onze closetpot hebben we natuurlijk 
nodig om de krant te lezen. Maar kiest u 
voor een van de potten uit onze potterie-
collectie, dan heeft u de jackpot, want we 
hebben een actie:cttctctctctctctctttttttttttcttieieeieeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeee::::::::::::::::::::::

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

Potterie

3 halen =

2 betalen
(voordeligste is gratis)

2e Paasdag open

                     10.00 - 17.00 uur

Goede vrijdag géén koopavond

Struikmargrieten

van 7,95

nu tijdelijk 4,95

Aanbieding geldig t/m 10 april a.s.

“DE PAASSMULSTEEN”Lekker anders en ook nog lekker makkelijk. 
Compleet met gemarineerde varkenshaas, 
aardappels, groente en kruidencrème. Schaal 

ca. 25-30 min. in de oven op 180°C en klaar. 
Iedereen kan zelf pakken en niemand hoeft 
lang de keuken in! De schaal is voor 3 kleine 
of twee grote eters!

Per smulsteen € 14,50(exclusief € 15,- statiegeld)

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Een traditioneel stukje lamsvlees 

op uw paastafel.

VERSE ZUIGLAMSBOUT

 100 GRAM € 1,98

Voor de kenners: een heuse delicatesse 

op tafel; 1½ minuut bakken

VERSE LAMSHAASJES

 100 GRAM € 3,98

Koken met sterren is gegarandeerd 

met deze specialiteit 

VERSE FRENCHED RACKS

 100 GRAM  € 3,98

Met o.a. varkenshaas, peperroomsaus,  

tomaten, kruidencrème, marinade, bieslook;

 Ca. 20 min. i/d oven op 170°C

PAASSLEETJE 100 GRAM € 1,95

Uniek in De Bilt; mooi vet gemarmerd en 

daardoor zeer smaakvol, bereiden als entrecote

AMERIKAANSE STRIPLOIN

 PER 100 GRAM € 3,98

Gezellig tafelen met zijn allen; lekker met onze 

sausjes, ontbijtspek, kruidenboter etc.

GOURMETSCHOTEL P.P € 6,25

FONDUESCHOTEL P.P € 5,75

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. schnitzel, 

Parmaham, salie en passende marinade

SALTIMBOCCA PER ONS € 1,75

Met o.a. biefstukpuntjes, taugé, champignons,  

kruiden en marinade; kort roerbakken

PAASWOKPUNTJES

 100 GRAM € 1,75

Voor uw paasontbijt of brunch; met o.a. kip, ei 

en dressing; een smaakexplosie op uw tong….

VOLGEVULDE PAASSALADE

 100 GRAM  € 1,75

De originele Franse mini kipjes, dagelijks verse 

aanvoer, ca. 25 min. i/d oven op 150°C

KOKELETJES 100 GRAM € 1,05

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 8 april

Italiaanse
WEEK
van 10 t/m14 april

Nieuw de zomercollectie 2012

zonnebrillen, net binnen uit Milaan!

Locatie Emmastraat + Gijsbrecht ‘Benvenuti’   
van dinsdag t/m zaterdag

tijdens de 2e editie van onze 
Italiaanse week +

Emmastraat 38, Hilversum 

Telefoon (035) 621 20 72

G. v. Amstelstraat 109, Hilversum

Telefoon (035) 624 51 25

www.vangestel.nl   ƒ † vangesteloptiek

Locatie: Emmastraat

10% Korting tijdens de Ladies 

Night op alle monturen en 

zonnebrillen van Prada 

en Dolce & Gabbana! 

+ een verrassend programma,

met heerlijke hapjes/drankjes.

Iedereen is welkom!

 

De gehele week

10%
grande

korting
op alle Italiaanse

zonnebrillen 

op vrijdag13 april
NIGHT Van 19.00 uur

tot 21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trouwkaarten • getuigen • pak • gemeentehuis 

• kerk • bruidstaart • liefde • ringen • 

jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-

woord • trouwkaarten 

• gemeentehuis • 

• liefde • ringen • 

huwelijksreis • ja-woord • 

pak • gemeentehuis • kerk • 

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

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

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

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

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

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

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

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

tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Midgetgolfen in een bosrijke
omgeving en gezellig terras.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

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

www.midgetgolfbilthoven.nl

MIDGETGOLF BILTHOVEN
wenst u een vrolijk Pasen

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

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Boordevol creativiteit

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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advertentie

column

Het merk Gerry Weber startte al in 

1973 en richt zich op de zelfverze-

kerde modebewuste vrouw. Inmid-

dels heeft het bedrijf meer dan 300 

winkels in verschillende landen. Het 

ontwerpteam produceert elk seizoen 

een stijlvolle en elegante collectie.

Wisselende collecties

Met het binnenhalen van dit nieuwe 

merk denkt Gerjanne Nagel ook meer 

keuze te bieden voor vrouwen die niet 

heel jong ogende kleding willen maar 

ook nog niet toe zijn aan de echt klas-

sieke mode. ‘We kregen vragen naar 

net iets andere kleding dan voorradig 

was. We zijn een jaar bezig geweest 

om dit merk aan onze winkel toe te 

kunnen voegen. Met het merk Gerry 

Weber voldoen we aan de vraag en 

denken we nu een aanbod te hebben 

voor alle vrouwen. Natuurlijk blijven 

we kijken naar vernieuwingen maar 

hier zijn we al heel blij mee’. De col-

lecties worden niet meer tweemaal per 

jaar aangeboden, maar gedurende het 

zomerseizoen is er viermaal een col-

lectie en driemaal in de winter. ‘Zo 

blijft er altijd wel iets nieuws te vinden 

in onze zaak’, besluit Gerjanne Nagel.

Nieuw bij Nagel Fashion: Gerry Weber 
door Marijke Drieenhuizen

Het is Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel gelukt om weer een nieuw merk aan het assortiment

toe te voegen. Met het nieuwe merk Gerry Weber bieden ze nu een breed scala aan kleding

voor de vrouw van 16 tot 90+.

Gerjanne en Annemarie bij het kledingrek van het nieuwe merk Gerry Weber.

Vermeulen is een joviale actieve man 

met wie je een goed gesprek kunt 

voeren. ‘Nee’, vertelt hij, ‘we doen 

geen grondverzet en geen aanleg van 

tuinen maar houden ons bezig met de 

levering van het materiaal aan parti-

culieren, hoveniers en stratenmakers-

bedrijven. We verkopen onder andere 

sierbestrating, tuinhout, waranda’s en 

tuinmeubelen. Kom maar kijken op 

de opening.’

Showtuin

‘We hebben gekozen voor de naam 

Stonewood, dat een samenvoeging 

is van de Engelse woorden steen en 

hout. Stonewood bestaat nu 11 jaar. 

Onze hoofdvestiging met 9000 m2 

en heel veel voorraad is in Lelystad. 

Hollandsche Rading wordt onze 

tweede vestiging en moet een prach-

tige showtuin worden met hoogwaar-

dig materiaal en we hebben plannen 

om in het land nog meer vestigingen 

te starten. Tweede paasdag is hier de 

opening met een showtuin, met sier-

bestrating, de blokhutten, de waran-

da’s en de tuinmeubelen met de hoog-

ste kwaliteit tegen de scherpste prijs. 

Voor kopen kan je langs komen, of 

bellen of via internet bestellen. Vooral 

via www.sierbestratingdiscounter.nl 

en www.warandawereld.nl doen we 

heel veel. Zoek dat maar eens op.’

Tweede paasdag opening Stonewood naast Groenrijk

‘Vrijwel alles wat we leveren komt hier te staan.’
door Kees Pijpers

We zagen vorige week bij Groenrijk aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading een werk

in uitvoering met een nieuw gebouwde muur en een aantal blokhutten en wilden wel eens weten

wat daar gebeurde. Zo kwamen we in contact met directeur Marc Vermeulen (39) eigenaar

van het bedrijf Stonewood uit Lelystad.

Vermeulen voor een van de blokhutten.

Oficiële opening aspergeseizoen
Donderdag 29 maart jl. was 

de oficiële opening van het 
Aspergeseizoen van teler Will 

Teeuwen (links op de foto). Deze 

grootste Aspergeteler van Nederland 

hield die opening van het seizoen 

2012 bij Landwaart Culinair op het 

Maertensplein in Maartensdijk. 

Burgemeester Arjen Gerritsen van 

De Bilt ontving uit handen van 

de eigenaar van deze groente-

speciaalzaak en traiteur Wim 

Landwaart het eerste ‘witte goud’ 

van 2012. [Henk van de Bunt]

Argyranthemum frutescens

Potmaat 18 cm. Per stuk

van 6,99Dvoor 

4,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Struikmargriet

2e Paasdag geopend

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

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

Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 6.

Glasvezel is ‘groener’ dan koper

Glasvezel verbruikt minder energie voor het versturen 

van informatie dan bijvoorbeeld het coax-netwerk van 

de kabelaar. Uit onderzoek van de Europese Commissie 

uit 2008 naar het energieverbruik van breedbandappa-

ratuur blijkt ook dat glasvezelmodems in vergelijking 

met ADSL- en kabelmodems het minste stroom ver-

bruiken. Ook zijn er dankzij glasvezel meer mogelijk-

heden om vanuit huis te werken of te leren, dus minder 

auto’s op de weg. De aanleg van het glasvezelnetwerk 

heeft zo ook een positieve invloed op het milieu. 

Glasvezel is niet nieuw

Het klinkt heel high tech, maar is dat allemaal wel goed 

getest? Laten we eerst de gedachte dat glasvezel nog 

maar nét is uitgevonden de wereld uit helpen: glasvezel 

is namelijk helemaal niet zo nieuw! Al tientallen jaren 

wordt glasvezel gebruikt als de basis van commerciële netwerken, zoals 

door telecombedrijven. Ook op de bodem van de oceaan liggen vele tien-

duizenden kilometers aan glasvezelkabel om de verschillende continenten 

met elkaar te verbinden. U kunt zich het journaalbericht wellicht nog wel 

herinneren waarin werd gemeld dat WikiLeaks de plek had onthuld waar 

in Nederland de kabels aan land komen. Ook het ISS Ruimtestation maakt 

gebruik van glasvezelkabels, zo twitterde de Nederlandse astronaut André 

Kuipers onlangs.

Glasvezel is dus een bijzonder betrouwbare en uitgeteste manier van infor-

matietransport. En nu komt dat ook voor u beschikbaar. Want ook al ligt 

er in heel Nederland al een uitgebreid glasvezelnetwerk, het kan nu pas 

inancieel uit om dit ook tot in de woningen te brengen (mits minimaal 30% 
van de huishoudens er gebruikt van maakt). Huis voor huis wordt nu dus 

aangesloten in Nederland en begint een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis.

Volgende week in deel 7: ‘Glasvezel, dé verbinding naar de toekomst’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.

Pasen
Hessenweg en Looydijk

Het paasweekeinde staat voor de deur, tijd om gezellig met familie of vrien-

den te genieten van een heerlijke brunch of paasdiner. Eieren zoeken of 

lekker erop uit in de natuur, iedereen geeft z’n eigen invulling aan zo’n lang 

weekend. Om vast in de stemming te komen, deelt paashaas Paco met zijn 

vrouw op zaterdag 7 april vanaf 11.00 uur een kleine lekkernij uit tijdens 

het winkelen op de Hessenweg en Looydijk, dat wordt aangeboden door de 

leden van de winkeliersvereniging.

Maertensplein

De Maartensdijkse Middenstandsvereniging organiseert a.s. zaterdag 7 

april eieren verven voor de kinderen. Bij mooi weer zullen er ook lam-

metjes zijn. De leidsters van de peuterspeelzaal hebben voor deze dag een 

springkussen voor de kinderen geregeld.



Herinrichting Dorpsweg Maartensdijk

Het asfalt van de Dorpsweg is verouderd en de wegmarkeringen 

en fietssuggestiestroken zijn versleten. Daarnaast ontvangen wij 

regelmatig klachten over de verkeersveiligheid en de gereden 

snelheden op de weg. Genoeg reden voor de gemeente om te 

kijken naar mogelijkheden voor herinrichting van de Dorpsweg. 

 

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is opgenomen 

dat de verkeersveiligheid van de Dorpsweg verbeterd moet worden 

(de gemeenteraad neemt hier op donderdag 5 april een besluit over 

het GVVP). Dit willen we realiseren door de snelheid van het verkeer 

omlaag te brengen en de fietsers meer ruimte te geven. De aanpak 

van de herinrichting van de Dorpsweg wordt in twee fases uitgewerkt 

en gerealiseerd. De 1e fase betreft het traject van de kruising Prof. 

Bronkhorstlaan tot en met de Koningin Julianalaan. De 2e fase betreft 

het traject van de Koningin Julianalaan tot de Dierenriem.

Herinrichting eerste fase 

In december heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met een aan-

tal bewoners van de Dorpsweg. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken 

naar knelpunten en mogelijke oplossingen voor het eerste traject. De 

resultaten van deze bijeenkomst zijn vertaald in een ontwerptekening, 

waarin rekening is gehouden met wensen van bewoners en technische-, 

fysieke- en financiële mogelijkheden. Het definitieve ontwerp is op 28 

februari vastgesteld door het college.

Belangrijkste aanpassingen zijn: Verhoging van de bestaande verkeers-

drempels en een versmalling ter hoogte van de komgrens bij het bord 

‘bebouwde kom’. De fietssuggestiestroken worden in rood asfalt uitge-

voerd en de verlichting wordt vernieuwd. De uitvoering van de eerste 

fase is gepland in april/mei. De aannemer zal te zijner tijd informatie 

verstrekken over de werkzaamheden, afzettingen en omleidingen.

Herinrichting tweede fase 

Voor het ontwerp van de herinrichting voor de tweede fase zijn meer 

randvoorwaarden van toepassing waar aan voldaan moet worden, zoals 

bijvoorbeeld stedenbouwkundige kwaliteiten. Ook voor fase 2 zijn de 

knelpunten en mogelijke oplossingen geïnventariseerd met dezelfde 

bewoners als waarmee het ontwerp voor de eerste fase is besproken. 

Het ontwerp dat momenteel opgesteld wordt, willen we eerst met deze 

groep bespreken. Daarna willen wij het ontwerp presenteren aan alle 

bewoners tijdens een inloopbijeenkomst. De verwachting is dat deze 

bijeenkomst na de zomer wordt georganiseerd. 

Wijkcontactambtenaar

Lianne Oosterlee, T. (030) 228 94 91, E. oosterleel@debilt.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong enthousiast team.

Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende

offerte.

Zoals: Nieuwbouw

 Verbouw 

 Renovatie

Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben voor elk

vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, loodgieterwerk,

stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen.

info@bouwbedrijfdegraaff.nl

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5

3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049

SLA 2 VLIEGEN IN ÉÉN KLAP! 
Lekker buiten wandelen of � etsen

én De Vierklank bezorgen

Per direct zijn wij op zoek naar een Vierklankbezorger 

voor de volgende wijk: 

Bilthoven:  Boogschutterplein, Noorderkroon, 
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Op woensdagmiddag 11 april zijn 

eerst de jongens en meisjes uit groep 

5 en 6 aan de beurt. Woensdagmiddag 

18 april is het de beurt aan groep 7 

en 8. De organisatie van het toernooi 

is in handen van Janpaul de Jong, Pa-

trick Peute, Lonneke Meijer en Chris 

Cornelissen. De vier studenten vol-

gen de opleiding Sport, Management 

& Ondernemen aan de Hogeschool 

van Amsterdam. Gymleraar Paul van 

den Brink uit De Bilt helpt de studen-

ten een handje.

Draaiboek

‘We zijn half februari begonnen’, 

vertelt Janpaul de Jong. ‘En we lig-

gen goed op schema.’ Medestudent 

Chris Cornelissen knikt: ‘Maar er 

komt meer bij kijken dan we van 

tevoren dachten’, weet ze. Met z’n 

vieren zijn de studenten elke donder-

dag druk bezig met het maken van 

toernooiboekjes, speelschema’s, het 

regelen van een geluidsinstallatie, 

scheidsrechters, EHBO, prijzen, het 

overleggen met FC De Bilt over de 

velden, het zoeken van sponsors, en 

ga zo maar door. ‘We hebben een uit-

gebreid draaiboek gemaakt, zodat al-

les vlekkeloos verloopt’, zegt Patrick 

Peute. ‘We hebben overal een plan B 

voor. En na aloop van de toernooi-
dagen maken we ook een uitgebreide 

evaluatie om te zien hoe het allemaal 

is verlopen en wat er eventueel nog 

beter kan.’

Budget

Voor de vier eerstejaars studenten is 

dit het eerste echte evenement dat zij 

organiseren. ‘We hebben wel eerder 

opdrachten gehad om iets te organi-

seren, maar dat was allemaal binnen 

school. Nu gaat het echt om de prak-

tijk en moeten we het voor het groot-

ste deel zelf doen’, zegt De Jong. Het 

stukje verantwoordelijkheid lijken de 

enthousiaste studenten uitstekend op 

te pakken. ‘We liggen helemaal op 

schema.’ Om het toernooi te bekos-

tigen heeft de organisatie een budget 

van de gemeente gekregen. Lonneke 

Meijer: ‘Daarnaast zijn we nog druk 

bezig met het zoeken naar sponsors 

die misschien het eten en drinken of 

de prijzen willen verzorgen op het 

toernooi.’

Penaltytoernooi

‘We hebben er ontzettend veel zin 

in’, stralen alle vier. ‘Het was een van 

de leukste evenementen waar we ons 

voor konden inschrijven’, zegt De 

Jong. ‘We hebben allemaal een pas-

sie voor organiseren en sport, dus 

dit is de ideale combinatie.’ Om het 

schoolvoetbaltoernooi extra glans en 

aandacht te geven voor deelnemers en 

publiek heeft de organisatie nog wat 

leuke extra’s in gedachten. De Jong: 

‘We willen toch iets speciaals gaan 

doen. We zitten te denken aan een pe-

naltytoernooi of een loterij.’ Ook zijn 

er ambitieuze plannen om een beken-

de (oud-)voetballer op het toernooi te 

krijgen. ‘Daar kunnen de leerlingen 

dan mee op de foto.’ 

Ook over de prijzen en mogelijke 

vaantjes is de organisatie nog druk in 

de weer. ‘Het meeste werk zit hem in 

de laatste week. Op de toernooidagen 

zelf moet alles geregeld zijn, want 

dan zijn we druk zat om alles in goe-

de banen te leiden’, weet Cornelissen. 

Peute: ‘Het toernooi is wat ons betreft 

geslaagd als de kinderen het leuk heb-

ben gehad en ze er niets van merken 

als er misschien iets mis gaat.’

Studenten organiseren schoolvoetbal De Bilt

Op 11 en 18 april strijden 51 teams om de winst

door Raphael Klees

Vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben dit jaar de eer

het schoolvoetbaltoernooi in De Bilt te organiseren. 51 teams met leerlingen van negen 

basisscholen uit de gemeente doen mee aan het toernooi op de velden van FC De Bilt.

Janpaul de Jong, Patrick Peute, Lonneke Meijer en Chris Cornelissen 

organiseren het schoolvoetbaltoernooi in De Bilt.

Rommelmarkt Ben Labre 
Scoutinggroep Ben Labre in De Bilt heeft een grote 

rommelmarkt en op 14 april a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur op 

en in het scoutingterrein en -gebouw achter de Michaelkerk

aan de Kerklaan in De Bilt. Het jaarlijks terugkerend 

evenement staat in 2012 in het teken van een grote 

opknapbeurt van het clubhuis. 

Dat is hoognodig aan een verfbeurt aan de buitenkant toe. De scoutinggroep 

hoopt daarom om een overweldigende opkomst in de hoop voldoende ex-

tra penningen bijeen te krijgen. Scouting krijgt in Nederland geen subsi-

die van de landelijke overheid of gemeente. Dat maakt het slagen van de 

rommelmarkt extra belangrijk voor een gezond voortbestaan van de Biltse 

vereniging. 

De Ben Labre Rommelmarkt is al vele jaren een terugkerende gebeurtenis 

in de meer dan 80 jarige geschiede-

nis van de Scoutinggroep. Al vele 

weken ervoor zijn talloze vrijwil-

ligers in de weer om er een groot 

feest van te maken. Veel bewoners 

in De Bilt en Bilthoven weten dat 

en sparen gedurende het hele jaar 

allerlei nog goed bruikbare goe-

deren op die ze in de week ervoor 

naar het clubgebouw brengen. Dat 

kan dit jaar op 10 tot en met 13 

april tussen 10.00 en 12.00 uur, 

14.00 en 16.00 uur en van 19.00 tot 

21.00 uur. (Op vrijdag 13 april al-

leen tussen 10.00 en 12.00 en van 

14.00 tot 16.00 uur. De Scouting-

groep heeft een ophaalservice: tel. 

06 17027039 tussen15.30 en 17.00 

uur. De scoutinggroep mag geen 

computers, witgoed en chemicali-

en aannemen. Er is ook geen ruim-

te voor grote meubelstukken. Meer 

informatie op www.benlabre.nl 

De verf bladdert van de buitenkant van het scoutinggebouw. Hoog tijd voor 

een opknapbeurt. 

Vrijdag 30 maart jl. openden de 

groepen 4 t/m 8 van de Bilthovense 

Theresiaschool ‘oficieel’ het mid-

getgolfseizoen bij Midgetgolf Bilt-

hoven, hoewel de midgetgolfbaan 

in de wintertijd nog wel beperkte 

openingstijden kent. De midgetgolf-

baan bevindt zich op de doorgaande 

weg van Bilthoven naar Zeist aan de 

Julianalaan 282 te Bilthoven op de 

gemeentegrens met Bosch en Duin. 

Eigenaar Erik Polders is freelance 

bij de school betrokken en zag in de 

leerlingen van de school een subliem 

gezelschap, dat tot het grootste ge-

noegen van leerlingen en leerkrachten 

de ‘aftrap’ wilde verrichten. Zie ook 

www.midgetgolfbilthoven.nl 

Geregistreerd psychosociaal 

counselor & enneagram coach
 

Een gesprek kan helpen... 
Heb je vragen of problemen 

waar je alleen even 
niet uitkomt?

 
herapiepraktijk Irene Faber

www.irenefaber.nl
Tel. 06 45599732

 
 herapie, een geschenk aan jezelf!

advertentie

30 jaar op de bok

De Londener Omnibus uit 1820 die regelmatig rond Lage Vuursche 

toert, kreeg vorige week zondag een speciaal vrachtje te vervoeren. Ter 

gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Stalhouderij Wouters was er een 

verrassingstocht georganiseerd voor koetsier Cees. Maar liefst 20 collega’s 

stapten onverwachts in en zorgden voor een onvergetelijk feestje. (foto Bert 

Heeren)

Opening Midgetgolfseizoen

De opening van de ‘opening’ was voorbehouden aan de groepen 4A en 5B van de Theresiaschool.
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Roomboter
croissants

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

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

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

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zaterdag (5 t/m 7 april 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. 

Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl    *Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Heerlijke 
roomboter
appeltaart

Heerlijke 1
99

3,99

Spar kippendij-
rolletjes 
gevuld met asperge
per 500 gram

6
49
prijs per
kilo 12,98

Juicy-Line 
I’m fruity
vers geperste 
vruchtensappen
alle smaken

fles 500 ml

2
99

3,98

2
 FLESSEN

Wijn van de maand:
Hardy’s
Stamp of
Australia” 
shiraz-cabernet of
chardonnay-semillon
fl es 750 ml

“

5,49

4
49
prijs per 
liter 5,99

PER FLES

23
99
prijs per 
liter 5,33

32,94

DOOS

6
FLESSEN

VR  LIJK
VOORJAAR 

VIEREN!

AA-Kwaliteit
Sierbestrating
Vanaf

€ 9,95

p/m2

STONEWOOD T’GOOI  //  WWW.SIERBESTRATINGDISCOUNTER.NL

Nieuw in de Hollandsche Rading de meest complete 
leverancier voor al uw tuinmaterialen!
Complete veranda 500x300 cm  
voor de speciale PAASprijs van 

Topkwaliteit loungeset met drie 
kleuren kussenhoezen

€ 1.549.-

€ 949.-

€ 595.-

€ 29,95

p/stPlanken schutting 
Recht of toog
180 x 180 cm

Planken geschaafd
Diverse lengtes

van
voor

€ 1.149.-
€ 0,95

p/m

Diverse blokhutten 
vanaf

Ongetrommeld wildverband
strakke wildverband sierbestrating. 
Topkwaliteit

€ 12,95

p/m2

ACTIE

T O L A K K E R W E G  1 3 8  –  O P  H E T  T E R R E I N  V A N  G R O E N R I J K
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Voor DoeMee De Bilt en de Johan 

Cruijff Foundation organiseren Rik 

van Keulen en Rohan Jongerius de 

kwartinales in De Bilt. Zij doen dat 
als eindevenement van hun studie aan 

het CIOS in Arnhem. Vanaf het begin 
van het schooljaar zijn ze daar elke 

week een dag mee bezig. Sebastiaan 
Klok, combinatiefunctionaris Sport 
van de gemeente De Bilt, begeleidt 
de studenten. Rik en Rohan doen uit-
sluitend de organisatorische kant van 

het toernooi. Voordat de voorronden 
begonnen zijn ze wel langs scholen 
gegaan om kinderen te stimuleren om 

deel te nemen. 

Sportopleiding 

Liefde voor sport was voor Rohan 

Jongerius uit Houten en Rik van Keu-

len uit Maartensdijk de drijfveer om 

naar het CIOS te gaan. ‘Na het vmbo 
wist ik niet wat ik wilde gaan doen. 
Mijn ouders zeiden toen, je kan niet 

stilzitten thuis niet, op school niet en 

je bent altijd actief met sport bezig. 
Is een sportopleiding niets voor je. Ik 
schreef me in bij het CIOS Utrecht en 
het is me tot nu toe heel goed beval-
len’, vertelt de twintigjarige Rohan. 
Hij doet nu het vierde en laatste jaar 

bij het CIOS in Arnhem. Hij wil zijn 
opleiding vervolgen aan de Acade-

mie voor Lichamelijke Opvoeding 

(ALO). ‘Ik twijfel tussen Amsterdam 
en Den Haag. In Den Haag doe je een 
verkort traject. In Amsterdam kun je 
na een goedgemaakte test het eerste 

jaar overslaan.’ Na de opleiding wil 
hij wat doen aan sportstimulatie voor 

kinderen in de wijken, maar sportle-

raar of naschoolse opvang sport lijkt 

hem ook leuk.

Superleuk

Rik van Keulen, werd op het vmbo 
door zijn gymdocent getipt om een 

sportopleiding te gaan doen. ‘Is sport 
niet wat voor jou, zei hij omdat ik bij 
sportlessen altijd heel gemotiveerd 

was en het superleuk vond. Ik ben 
toen wat rond gaan kijken en heb me 
ingeschreven bij het CIOS in Amers-

foort. Daar heb ik de eerste twee jaar 
gezeten. De laatste twee jaar stude-

ren we allebei aan het CIOS in Arn-

hem.’ De eveneens twintigjarige Rik 
denkt na dit schooljaar nog een half 

jaar nodig te hebben voor de huidige 
opleiding en daarna wil hij een half 

jaartje wat werken. Hij twijfelt nog of 
hij daarna ook de ALO gaat doen. ‘Of 
misschien ga ik wel bij de politie. In 
ieder geval wil ik met mensen werken 

en geen kantoorbaan.’

Toernooi

Aan het toernooi op 11 april nemen 

uit De Bilt, Amersfoort en Utrecht één 
jongens- en één meisjesteam deel. Voor 
De Bilt is dat bij de meisjes FC Juli-
ana en bij de jongens Rading Voetbal. 
De winnaars van de kwartinale gaan 
naar de halve inale in Nijmegen. De 
landelijke inale vindt in Amsterdam 
plaats. ‘De organisatie van de kwart-
inale verloopt prima. We moeten een 
draaiboek inleveren en aangeven wat 
en hoe we een en ander hebben gedaan 
en geregeld. Ook moeten we een bud-

get bijhouden. Na aloop maken we 
een evaluatie voor de school en daarop 

worden we beoordeeld. Sebastiaan 
Klok geeft tips en adviezen. De school 
krijgt ook het verslag van een deelne-

mer waarin die vermeldt hoe die het 

heeft ervaren. Er komt ook een docent 

van school kijken om onze vorderin-

gen te beoordelen.’ 

Side-events 

‘Van de school moeten we in het pro-

ject verschillende sporten aan bod la-

ten komen. Het Cruyffcourttoernooi is 
alleen maar voetbal. Daarom hebben 
we er een aantal side-events bij be-

dacht. We hebben clinics boogschieten 
en basketbal, dus er zijn drie sporten. 
Daarmee kunnen we aan de opdracht 

van de school voldoen. Voetbal is het 
hoofdtoernooi, daar draait het om, 

maar dat is alleen voor de teams die 

zich hebben gekwaliiceerd, De side-
events zijn voor iedereen toegankelijk. 
Er is ook nog een pannaveldje waar 
kinderen lekker kunnen voetballen. Je 
hoeft dus niet alleen te kijken, maar 

je kunt ook zelf actief bezig zijn. De 
foundation zorgt voor de scheidsrech-

ters. Wij zijn alleen de coördinatoren 
van het toernooi.’

Studenten organiseren
kwartinale voetbaltoernooi

door Guus Geebel

Woensdag 11 april van 13.00 tot 17.00 uur spelen op het Johan Cruyff Court aan de Buys Ballotweg 

in De Bilt teams uit De Bilt, Amersfoort en Utrecht om een plaats in de halve inale van het 
schoolstraatvoetbaltoernooi Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6. Het toernooi is een initiatief van de 
Johan Cruyff Foundation en wordt voor de vierde keer op de Cruyff Courts door heel Nederland 

georganiseerd voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs.

Rohan Jongerius en Rik van Keulen 

(rechts) op het Johan Cruyff Court in 

De Bilt.

EHBO les op het Groenhorst 
College Maartensdijk

door Kees Pijpers

In de klas zit een zestiental leerlingen met aandacht

te luisteren naar de Ambulance-chauffeur. 
Op het Groenhorstcollege leer je ook EHBO en dat is
heel nuttig want met die kennis kun je mensen helpen.

Het afgelopen jaar heeft een link aantal leerlingen
het oficiële EHBO examen al afgelegd.

 

Vorige week vrijdagochtend stond er een ambulance op het achterplein van 
het Groenhorst college Maartensdijk. In een klaslokaal luisteren achtereen-

volgens drie groepen leerlingen van 8.30 tot 11.30 uur naar docent Harry 
van der Horst en de ambulance chauffeur Sander Proost. Want naast veel 
studievakken worden er ook vaardigheden aangeleerd. Eén hiervan is de 
EHBO vaardigheid. Hierbij hoort ook het programma voor leerlingen die 
na de VMBO opleiding bij voorbeeld in de verzorging willen gaan werken. 
Ook veel andere beroepen vereisen deze opleiding. Zoals bij sport, bij be-

veiliging, bij het werken met baby’s en kleine kinderen en nog veel meer. 

Uitzuigapparaat 

Een onderdeel van de les gaat over de ambulancewagen. Beneden op het 
plein willen ze alles weten over de inhoud van de wagen. Voorwerpen wor-
den door de chauffeur besproken en hij vertelt uitgebreid over het werk in 
onze provincie. Iedereen heeft recht op een ziekenauto binnen 15 minuten. 
Dan toont hij de brancard. Maar ook voorwerpen waaronder het uitzuigap-

paraat voor mensen die overgeven. Dan zie je de meeste kijkers toch grie-

zelen maar dat is snel voorbij als de chauffeur vertelt over het werk van de 
vier trauma helikopters die ons land telt. 

Examens
Natuurlijk wordt er gelachen als de chauffeur vertelt over stabiele ligging 
en een massage apparaat. Dan roepen bijna alle jongens dat ze daar wel 
even aan willen liggen. Maar als blijkt dat het een hartmassage apparaat is, 
hoeft het van hen niet meer. Sommigen die dat willen mogen nog even in 
de wagen plaats nemen. Ze zijn onder de indruk over alles wat er  meege-

nomen wordt. De chauffeur legt uit hoe hij bij een ongeval de verpleegkun-

dige helpt terwijl hij let op de veiligheid. Dan laat hij nog even de sirene 
loeien en steekt de lichten aan. Terug in het klaslokaal horen de leerlingen 
dat er op 18 april a.s. weer E.H.B.O. examens zijn.  

De leerlingen bij de ambulancewagen.

De peuterspeelzaal is een laagdrem-

pelige voorziening voor peuters van 2 

tot 4 jaar. In De Bilt gaan 350 peuters 
naar de peuterspeelzaal. Dat is 40% 
van alle peuters in de gemeente. Door 
de sluiting zouden zij hun vertrouwde 

plek verliezen. 
Voor de 46 peuters met een VVE indi-
catie (vroeg- en voorschoolse opvang) 

zou de gemeente bij sluiting verplicht 
zijn een andere plek te vinden. Alle 
investeringen in het peuterspeelzaal-

werk en scholing van leidsters van de 

afgelopen jaren zouden dan wel teniet 

worden gedaan. De overige peuters 
zouden zonder goede voorbereiding 
op de basisschool komen. Waar 150 
peuters nog op een kinderopvang te-

recht zouden kunnen (beide ouders 
werken en kunnen in aanmerking ko-

men voor kinderopvangtoeslag) val-

len 150 peuters tussen wal en schip. 

In de commissie Burger en Bestuur 

van 12 april 2012 praat de gemeen-

teraad over het voorgenomen besluit 

van het college van B en W om de 
subsidie per 1/1/2014 volledig stop te 
zetten. 

Peuters bieden wethouder Mittendorff 
handtekeningen aan

door Henk van de Bunt

De voorgenomen bezuiniging op de peuterspeelzalen raakt de peuters in de gemeente De Bilt hard.
Met het aanbieden van hun ‘handtekeningen’ op vrijdag 30 maart op gemeentehuis Jagtlust vragen zij, net 
als ouders, medewerksters en bestuur van de stichting Peuterspeelzalen De Bilt, aandacht voor hun situatie.

Wethouder Herman Mittendorff legt uit, licht toe en verwijst naar (de a.s. 

commissievergadering). [Henk van de Bunt]

JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN  

T 030 2281014   

•woensdag11april•Aanvang20,00uur
•Entree:€5,--

Meerinfo:www.bilthovenseboekhandel.nl

Literaire avond met OttodeKat
OnlangsverscheenvanOttodeKat,pseudoniem
vanJanGeurtGaarlandt(Rotterdam,1946),zijn
nieuweromanBericht uit Berlijn,eenstemmigeen
meerstemmigeromanovernoodlotenonvervuld-
heid.Terwijldewereldgeschiedenisoveronsheen
dendertzoektdemensnaarvastigheidengeluken
vindthetniet,ofinelkgevalnooitdefinitief.Over
datsoortonspectaculairemaargroteentijdloze
notiesgaatBericht uit Berlijn.



Feestelijke openings- en Paasshow:

Zaterdag 7 april van 9.00 tot 17.00 uur
&

2e Paasdag 9 april van 12.00 tot 17.00 uur

Wij willen u van harte uitnodigen om ons nieuwe bedrijf te komen bewonderen! 

Bij inleveren van deze advertentie maakt u kans op:

( er zijn 1000 lootjes beschikbaar op = op )

HOOFDPRIJS: 1 x iPad 2

  1 x dinerbon t.w.v.  € 100,- restaurant BriQ 

  4 x waardebon t.w.v € 25,- John’s Brood & Kaasspecialiteiten  

50 x lessen rode wijn
C. de Haasweg 40 in Bilthoven, Bedrijventerrein Larenstein( Kruising Groenekanseweg / Weltevreden )

KNIKARMSCHERM

NU MET GRATIS
SOMFY MOTOR!

Wat een buitenkans! Bij aanschaf van
een Sunmaster Zen*Zon knikarmscherm
krijgt u er van ons GRATIS een Somfy SLT

motor bij! Dus: de beste kwaliteit zonwering,
toonaangevend design en de uitermate

comfortabele electrische Somfy bediening!

Dat is ècht NÚ of NOOIT!

Deze actie geldt tot en met juni 2012 en is van toe-
passing op het model Suneye 2-buis. De motor kent
een advies verkoopwaarde van € 385,- De waarde
van de motor kan onder geen beding als korting of in
contanten uitgekeerd worden. © 2012 Sunmaster.

KKAARRMMSSCCHHEERRMM

Kwaliteitszonwering met GRATIS motor bij

Jansen de Bilt Zonwering & Raamdecoratie!
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Deze actie geldt tot en met juni 2012 en is van toe-
passing op het model Suneye 2-buis. De motor kent
een advies verkoopwaarde van € 385,- De waarde
van de motor kan onder geen beding als korting of in
contanten uitgekeerd worden. © 2012 Sunmaster.

KN

 Jansen De Bilt Zonwering en Raamdecoratie

De Holle Bilt 25, 3732 HM De Bilt

T:+31 (0) 30 220 38 84    F:+31 (0) 30 220 15

Website: www.jansendebilt.nl, e-mail: info@jansendebilt.nl

2e PAASDAG

ZIJN WE OPEN!

van

11.00-17.00 uur

Kijk voor alle

acties op:
www.jansendebilt.nl

Tot dan!
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Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen voldoen, verschijnt het 

Bilts OndernemersNieuws met 

een hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. 

door Marijke Drieenhuizen

Vijfenveertig bedrijven hebben vorige 

week laten zien wat maatschappe-

lijk betrokken ondernemen is. Tijdens 

de Beursvloer verhandelden zij hun 

menskracht, kennis, toegang tot net-

werken, materiaal en/of faciliteiten. 

Negenendertig maatschappelijke or-

ganisaties namen deel en konden aan 

het eind positief terugkijken op dit 

evenement:  hun wensen en behoeften 

kunnen, met gesloten beurzen, uitge-

voerd gaan worden.

Stichting Samen voor De Bilt heeft in 

een aantal jaren een breed netwerk 

opgericht. Bedrijven hebben zij en-

thousiast kunnen maken om iets voor 

de samenleving te doen. In ruil daar-

voor krijgen ze bijvoorbeeld een vers 

gebakken cake aangeboden of maken 

ze echt kennis met de organisatie en 

de doelgroep die ze helpen. Alles om 

als werknemers op betrokken manier 

te ondernemen.

FOUNDERS EN PATNERS

Samen voor De Bilt slaat een brug tus-

sen het bedrijfsleven en maatschap-

pelijke organisaties. Om mee te doen 

worden founders en partners gezocht 

die een steentje willen bijdragen aan 

de maatschappij waar ze deel van uit 

maken. De grootste founder is de ge-

meente De Bilt, maar ook Stichting De 

Bilthuysen, Woonstichting SSW en de 

Rabobank zijn founders, verder zijn er 

al heel veel partners. Samen voor De 

Bilt wordt voor de helft ge� nancierd 

door het bedrijfsleven; de gemeente 

De Bilt, lokale maatschappelijke orga-

nisaties en landelijke fondsen nemen 

de andere helft voor hun rekening. 

WIN-WIN SITUATIE

Burgemeester Gerritsen was bij de 

start van de vijfde Beursvloer enthou-

siast over de deelname van zoveel 

bedrijven waar maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen al een vaste 

gewoonte is. Hun vrijwillige inves-

tering van bijvoorbeeld tijd, geld en 

middelen aan plaatselijke maatschap-

pelijke organisaties is te prijzen. Be-

drijven en maatschappelijke organi-

saties sluiten matches waarbij beide 

partijen hun voordeel halen: het is 

vaak een win-win situatie. 

WOONSTICHTING SSW

De Woonstichting SSW is founder van 

Samen voor De Bilt en heeft in het 

verleden al vele matches gesloten. Dit 

jaar klopte onder andere sportstich-

ting Samen Verder aan om hun club-

blad door hen te laten vermenigvuldi-

gen. De match werd gesloten, over de 

tegenprestatie zal nog nader overleg 

volgen. 

ZZP’ERS

De ZZP’ers Femke Bakker en Marianne 

Linschoten boden hun diensten als 

opvoedcoach aan. Met de Oranje Nas-

sau School maakten zij een match: zij 

geven een workshop voor ouders over 

het omgaan met tieners en hopen er 

heel veel naamsbekendheid voor te-

rug te krijgen. 

ALTRECHT

Wieke Hoonte en Arie Oudhof van 

Altrecht Aventurijn sloten een match 

met de Van Everdingenschool. 

Altrecht is op zoek naar werk en gaat 

voor de Van Everdingenschool een 

interne verhuizing regelen, de tegen-

prestatie is nog een verrassing.

GROENHORST COLLEGE

Dik van Donselaar, directeur van het 

Groenhorst College, ziet zijn school 

ook als een bedrijf dat best iets terug 

wil doen voor de samenleving. Met de 

Stichting Dag voor de Ouderen maak-

ten zij de afspraak om in de herfst op 

school onder begeleiding herfststuk-

jes te gaan maken. Met de Vitras maak-

ten zij een match om ruimte ’s avonds 

ter beschikking te stellen en als tegen-

prestatie biedt Vitras de leerkrachten 

een op maat gemaakte workshop aan. 

Met het Arbeidscentrum van Reinae-

rde dat in Maartensdijk aan de Dorps-

weg is gevestigd maakten zij de deal 

dat leerlingen hun maatschappelijke 

stage daar kunnen doen met als te-

genprestatie advies voor het opzetten 

van een moestuin ter plekke. 

VARIO PERS 

Vario Pers is de Groenekanse Uitgeve-

rij die in 1994 gestart is met De Vier-

klank. Cor Groenen, voorstander van 

maatschappelijk betrokken onderne-

men en patner van Samen voor De 

Bilt, matchte o.a. met de Vitras. Samen 

zullen zij gaan werken aan de naams-

bekendheid van de Vitras. 

WETHOUDER MITTENDORFF

Het evenement werd afgesloten door 

wethouder Mittendor�  die eerder ook 

zelf een match sloot. Hij zal zijn net-

werk gebruiken om de Van Everdin-

genschool aan tweedehands jeugd-

boeken te helpen. Hij sloot af met de 

woorden dat het groots was maar dat 

er nog veel meer plek is voor anderen 

die ook mee willen doen met maat-

schappelijk betrokken ondernemen.

Cijfers april 2012
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.339

waarvan 2.860 Economisch actief 

verenigingen  328

stichtingen 622 

In maart zijn er 16 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

9 daarvan zijn starters

In maart is er 1 onderneming 

failliet gegaan.

 [bron: KvK]

Beursvloer De Bilt: 79 matches,
maatschappelijke waarde € 120.000

Burgemeester Gerritsen was bij de start van de vijfde Beursvloer enthousiast over de 

deelnamen van zoveel bedrijven waar maatschappelijk verantwoord ondernemen 

al een vaste gewoonte is.

Op zondag 1 april is de eerste editie 

van de KOM Rally in de vorm van een 

puzzelrit verreden. Het was een gezel-

lige en succesvolle rit die in het najaar 

een vervolg gaat krijgen in de vorm 

van een najaars Rally. De route leidde 

de deelnemers langs en door de 6 

kernen van de gemeente De Bilt. De 

rally is georganiseerd door en voor de 

lokale ondernemers met hun famillies.

De route inclusief alle opdrachten was 

gemaakt door rally-kanon en KOM-lid 

Götz Pfauder. Voor de kinderen die 

meereden was een aparte opdracht 

uitgeschreven. De start was bij het 

kantoor van Total Compliance, geves-

tigd in het voormalige gemeentehuis 

te Maartensdijk en de � nish was bij 

restaurant Mauritshoeve. De equipes 

die alleen al vanwege hun ingezette 

auto een prijs zouden hebben ver-

diend, bleken ook op basis van de 

eindscore er met een gedeelde eer-

ste prijs vandoor te gaan. Team van 

der Meij, onder leiding van Bart van 

der Meij van garage van der Meij uit 

Maartensdijk en Team Visscher onder 

leiding van Niek Visscher van Fysio Fit-

ness Visscher uit Groenekan mochten 

beiden een prachtige overwinnings-

bokaal mee naar huis nemen.

Eerste editie KOM Rally

In de stoere Dodge van Niek Visscher 

staan de kids uit de beide winnende 

equipes, Links op de foto staat de beeld-

schone Plymouth de Luxe uit 1947 van 

Bart van der Meij.

De ZZP’ers Femke Bakker en Marianne Linschoten boden op een ludieke manier 

hun diensten als opvoedcoach aan.
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8.30 - 17.00 uur

FC de Bilt organiseert op 5 april 
avond voor lokale ondernemers
Met Hans van Breukelen over lokale sponsoring en Wisper over zakelijk 

glasvezel.

Voetbalclub FC De Bilt organiseert op 5 april a.s. voor lokale ondernemers 

in De Bilt en Bilthoven een speciale avond die uit 2 delen bestaat. Het eer-

ste deel is een presentatie door Wisper over zakelijk glasvezel. Het tweede 

deel is een presentatie door de bekende oud-voetbalinternational Hans 

van Breukelen over het nut voor lokale organisaties om een lokale sport-

vereniging te sponsoren. Dit alles vindt plaats in het clubhuis van FC de 

Bilt in een informele en gezellige sfeer.

Tijdens de presentatie over zakelijk glasvezel door Johan Datema van Wis-

per worden vele vragen die lokale ondernemers hebben over dit product 

beantwoord. ‘Wat heb ik als ZZP’er aan glasvezel?’ ‘Is glasvezel goedko-

per of duurder dan wat ik nu heb?’ ‘Wat is de toegevoegde waarde van 

glasvezel aan de lokale economie?’ De zogenoemde vraagbundeling die 

momenteel plaatsvindt in De Bilt en Bilthoven richt zich voornamelijk op 

particulieren. Het zakenleven wordt niet of nauwelijks geïnformeerd. Wis-

per wil hierin verandering brengen.

Na de glasvezelpresentatie zal de bekende oud-voetbalinternational Hans 

van Breukelen een boeiende presentatie houden over het nut voor bedrij-

ven om een lokale sportclub te sponsoren. Zaken als het maatschappelijk 

belang van een sportvereniging, de invloed die een dergelijke vereniging 

heeft op het lokale leven en wat het een organisatie uiteindelijk oplevert 

komen allemaal aan bod.

Ondernemers zijn van harte welkom om 20.00uur in het clubhuis van FC 

de Bilt. De zaal is open vanaf 19.30uur. Het adres is: Clubhuis FC de Bilt 

(Sportpark Weltevreden), Weltevreden 1 in De Bilt. 

Over incassoboeven
Mag dit en kan dit
De Kamer van Koophandel stuurt jaarlijks een nota voor de bijdrage. Een 

volledig geautomatiseerd proces, waarbij wel eens iets mis kan gaan. En 

binnen een onderneming nu niet direct een crediteurenpost die gemist 

wordt. Stel de factuur komt niet aan en een eventueel verzonden herin-

nering ook niet. De eerste keer dat de nota in beeld komt is als, in opdracht 

van een incassobureau, een deurwaarder op de stoep staat. Als rechtscha-

pen ondernemer betaal je dan natuurlijk de Kamer van Koophandel alsnog 

en maak je bezwaar tegen de kosten die het incassobureau wil toucheren. 

Tenslotte is het de Kamer die z’n werk niet goed heeft gedaan? Een half jaar 

later komt van het bewuste incassobureau een dreiging tot beslaglegging 

op de inventaris en het vervangen van een deurslot. Om dat te voorkomen 

s.v.p. alsnog per omgaande de incassokosten betalen. Als ondernemer zou 

je een dergelijke moeite niet doen. Maar kan en mag dat eigenlijk wel en 

wat is verstandig in een dergelijk geval.

SANDY GADELLAA VAN VOORDAAN

ADVOCATEN HIEROVER:

Over buitengerechtelijke kosten (incassokos-

ten) bestaat veel onduidelijkheid. Incasso-

kosten is een vorm van schadevergoeding. In 

maart van dit jaar heeft de Eerste Kamer een 

wetsvoorstel goedgekeurd waardoor consu-

menten beter beschermd worden tegen onre-

delijke incassokosten. De incassokosten wor-

den gemaximeerd en beperkt tot vorderingen 

uit overeenkomst. Het is de bedoeling dat dit 

voorstel per juli 2012 dwingend recht wordt. 

Dit heeft tot gevolg dat bedrijven niet van deze wet af kunnen wijken en 

consumenten niet meer geconfronteerd worden met hogere incassokos-

ten dan die zijn toegestaan in de wet. Maar ook voordat dit voorstel wet 

wordt, dienen incassokosten om voor vergoeding in aanmerking te komen 

te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. Dit houdt in dat de incasso-

kosten alleen betaald hoeven te worden als aan twee vereisten is voldaan. 

Ten eerste moeten de kosten zelf redelijk zijn. Ten tweede moeten de ver-

richte werkzaamheden in de gegeven omstandigheden noodzakelijk ge-

weest zijn om schadevergoeding te verkrijgen. In het geschetste geval zijn 

zowel de kosten als de werkzaamheden niet redelijk. Ik zou de deurwaar-

der dan ook niet betalen, veel van deze dreigingen monden ook niet uit in 

de daadwerkelijke beslaglegging dan wel procedure. Veelal volstaat een 

korte brief van een advocaat/jurist die de incassokosten op juiste gronden 

betwist.

Ook een gek akke� etje. Mail in ca. 150 woorden de situatie naar 

info@variopers.nl en Voordaan advocaten kijkt er naar.

Zoals is vastgelegd in het bestem-

mingsplan en in het inrichtingsplan, 

komt bij bedrijvenpark Larenstein een 

tankstation. De exploitant heeft in 

april 2010 grond van de gemeente ge-

kocht voor de vestiging van zijn tank-

station. Vervolgens heeft de exploi-

tant een ontwerp laten uitwerken dat 

op een goede manier invulling geeft 

aan de hoge eisen van het beeldkwa-

liteitsplan.

Een hoogwaardig ontwerp dat afwijkt 

van de standaard, om het tankstation 

optimaal in te passen in de omgeving. 

Dit ontwerp vraagt om aanpassing 

van de kavelgrenzen. Daarvoor is een 

grondruilovereenkomst tussen de ge-

meente en de exploitant afgesloten. 

Burgemeester en wethouders hebben 

op 13 maart jl. besloten mee te werken 

aan deze grondruil, omdat het hoog-

waardige ontwerp zeer goed voldoet 

aan het beeldkwaliteitsplan dat voor 

bedrijvenpark Larenstein is opgesteld. 

Op die manier levert het nieuwe tank-

station een positieve bijdrage aan de 

uitstraling van het bedrijvenpark. De 

grondruil vindt met gesloten beurzen 

plaats.

Het tankstation, kavelgrootte 2200 m2, 

wordt ingepast in een iets andere ka-

vel. De tankstationlocatie komt daar-

mee gedeeltelijk in de groenstrook te 

liggen.  Deze locatie voldoet wel aan 

het bestemmingsplan, maar wijkt iets 

af van het oorspronkelijk vastgestelde 

inrichtingsplan. Ten behoeve van de 

vestiging van het tankstation en de 

zichtbaarheid van het bedrijvenpark 

moet een aantal bomen worden ge-

kapt. De kapvergunning hiervoor is in-

middels aangevraagd. Deze aanvraag 

wordt op de gebruikelijke wijze gepu-

bliceerd.

NOG GEEN BESLUIT 

Het college is van plan een rotonde 

aan te leggen op de kruising Biltse 

Rading/Groenekanseweg, om de be-

reikbaarheid van het bedrijvenpark 

en de verkeersdoorstroming goed te 

regelen. Over de vorm en de inpassing 

van de rotonde zal de gemeenteraad 

in april of mei van dit jaar een besluit 

nemen. Verkeersveiligheid en inpas-

sing in het landschap zijn daarbij be-

langrijke uitgangspunten. 

PASSAGE 

Voor zover mogelijk wordt de onder-

begroeiing behouden en wordt lage 

begroeiing aangeplant, zodat de eco-

logische structuur gehandhaafd kan 

blijven. Ook zal er een faunapassage 

worden aangelegd door middel van 

een brugconstructie onder de toerit 

vanaf de rotonde naar het tankstation, 

zodat de kleine dieren de verharding 

kunnen kruisen.

Grondruil voor aangepaste kavel tankstation Larenstein

Er zijn plannen voor een rotonde op de kruising Biltse Rading/Groenekanseweg.

De nieuwste werken van kunstenaar 

Peter van Loenhout zijn groot. Drie 

werken, acryl op doek, van 2 x 1 me-

ter vullen een wand bij J&B ArtGallery. 

In zijn geheel eigen stijl laat Peter de 

dieren van het doek af spetteren. Als 

geen ander is hij in staat om het ka-

rakter van het dier weer te geven en 

hun ogen te laten spreken. Ook zijn 

andere, kleinere, werken op geschept 

papier hebben dezelfde uitstraling. 

Peter van Loenhout heeft inmiddels 

zijn eigen ruimte bij J&B ArtGallery 

waar zijn schilderijen aangevuld wor-

den met bronzen en houten sculptu-

ren van diverse andere kunstenaars. 

Jan Timmer, eigenaar van J&B ArtGal-

lery over Peter: Toen ik zijn werk voor 

het eerst zag kreeg ik tranen in mijn 

ogen. Ik ben bijna 20 jaar werkzaam 

geweest in de dierentuinwereld en 

heb met de meeste dieren gewerkt. 

Wat Peter met zijn werk overbrengt 

is beter dan de beste foto. Hij pakt de 

ziel van het dier en geeft die meester-

lijk weer. De werken van Peter is niet 

het enige dat J&B ArtGallery te bieden 

heeft. In een tweede grote ruimte in 

de galerie worden permanent de wer-

ken van eveneens vaste kunstenares 

Margret Mijsbergh getoond. Haar ab-

stracte werk is in schril contrast met 

dat van Peter, maar zeker van de zelfde 

hoge kwaliteit. De rest van de ruimtes 

tonen de werken van diverse andere 

kunstenaars waaronder Astrid Engels, 

Igor Zhuk( rusl.), en de sieraden-lijn 

van Marry Samsom ‘Living Jewels’.

Voor het eerst dit jaar zet de galerie 

haar privé-collectie in de verkoop met 

ondermeer de  werken van o.a. Sal-

vador Dali,  J.v.Delden, John Strevens 

( voor zover bekend voor het eerst 

aangeboden in Nederland) en diverse 

andere kunstenaars. De galerie aan de 

Oosterspoorlaan 7 in Hollandsche Ra-

ding is geopend op vr-za-zo van 12-18 

uur en op alle feestdagen.

Emotiekunst van Van Loenhout bij J&B

Wandvullend werk van Peter van Loenhout.  

Sandy Gadellaa
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Ook op het veld doet DOS nog mee 

om de promotieplekken met een ach-

terstand van drie punten op de beide 

koplopers. Het leek of niet iedereen 

hiervan was doordrongen, want de 

Westbroekers speelden een slechte 

wedstrijd in Nieuw-Vennep tegen het 

laag geklasseerde KIOS. In de aanval 

werd er fantasieloos gekorfbald. De 

bal ging in een te laag tempo rond in 

het aanvalsvak en de spelers hadden 

zichtbaar moeite met de weersomstan-

digheden. Verdedigend was de om-

schakeling van de zaal naar het veld 

nog niet goed verwerkt. Er werd teveel 

druk op het schot gegeven dat gegeven 

de weersomstandigheden niet noodza-

kelijk was.

Het was KIOS dat de score opende, 

maar via een korte kans van Michael 

van Bemmel scoorde DOS de gelijk-

maker. Na de 2-1 van KIOS, scoorde 

Jeroen Groot van afstand de 2-2. Het 

was KIOS dat nog voor rust de 3-2 kon 

scoren. Dat er weinig doelpunten zou-

den vallen was halverwege wel dui-

delijk. DOS kwam goed uit de kleed-

kamer. Het was Michael van Bemmel 

die de 3-3 scoorde waarna Tim Nap 

met twee doelpunten DOS op een 3-5 

voorsprong bracht. DOS werd in deze 

fase ook sterker dan de tegenstander al 

was het verdedigende spel nog steeds 

niet voldoende. Na een doelpunt van 

KIOS bracht Robin de Rooij met 4-6 

het verschil weer op twee punten. Via 

een gemakkelijk gegeven strafworp 

kon KIOS vijf minuten voor tijd de 

aansluitingstreffer scoren. DOS raakte 

echter niet in paniek en leek de wed-

strijd goed uit te spelen. Een halve 

minuut voor tijd werd er toch nog bal-

verlies geleden in de aanval. Door een 

verdedigende fout in de laatste minuut 

kreeg KIOS nog een strafworp toege-

wezen en kon de gelijkmaker worden 

gescoord. Een teleurstellend resultaat 

voor de Westbroekers. DOS haalde 

deze wedstrijd niet het eigen niveau. 

Er volgen nu twee thuiswedstrijden 

waarin de spelers kunnen laten zien 

dat zij tot betere prestaties in staat zijn. 

Aanstaande zaterdag is Midlandia de 

tegenstander. De wedstrijd beging om 

15.30 uur in Westbroek. 

Valse herstart veldcompetitie DOS
Na een succesvol verlopen zaalcompetitie, waarin net naast de promotie werd gegrepen, stond voor 

DOS na een korte voorbereiding de herstart van de veldcompetitie op het programma. 

Op een guur en winderig veld kwam DOS niet verder dan een 6-6 gelijkspel.

Onder de goede leiding van scheids-

rechter Knetsch en zonder de ge-

schorste Diederik Haftemeijer en de 

langdurig geblesseerde Bjorn Engel 

speelden de geel-blauwen een ver-

dienstelijke partij. Abcoude begon 

zeer aanvallend en verraste de Maar-

tensdijkers eigenlijk daarmee. Het 

gouden spitsenduo Mike de Kok en 

Tom Jansen gaf hun visitekaartje af. 

De goed spelende Stefan van Keulen 

gaf de voorzetten, maar SVM schoot 

nog niet met scherp. 

Dat veranderde na een minuut of 

twintig. Eerst trof Tom Jansen nog de 

paal, maar vervolgens scoorde Mike 

de Kok fraai de 1-0. Goed doorzet-

ten van centrale verdediger Wessel 

Schuller leverde de 2-0 (doelpunten-

maker Mike de Kok). Abcoude gaf 

zoveel ruimte weg dat na Tom Jansen 

na goed doorzetten van middenvelder 

Roy Wijman de 3-0 kon laten aante-

kenen. Een foute pass van de SVM 

voorstopper zorgde voor de 3-1. Na 

de theepauze zette de hardwerkende 

Erik Röling de 4-1 op het scorebord. 

Nonchalant verdedigen van aanvoer-

der Kevin van Dronkelaar leverde zo-

waar de 4-2 op. Abcoude probeerde 

wel de aansluitende derde treffer te 

maken, maar onder aanvoering van 

Jeroen Geurtsen zetten SVM snel 

orde op zaken. Mike de Kok schoot 

op de paal en Tom Jansen net over.

Erik Röling zorgde nog met zijn 

tweede voor de vijfde treffer van de 

gastheren. Een van richting verander-

de vrije trap van Kevin van Dronke-

laar betekende 6-2 en Jeroen Geurt-

sen zelf bepaalde de eindstand op 7-2. 

De jarige Bas van Dijk, Ricardo van 

de Goede en Wiebe Urk vielen sterk 

in. Door de andere uitslagen nestelde 

SVM zich alleen op de tweede plaats 

met vier verliespinten meer dan kop-

loper De Meern. Op a.s. Paaszaterdag 

speelt SVM uit tegen FC Driebergen. 

SVM kan bij winst de 2e periodetitel 

pakken. 

SVM1 stijgt naar de 2e plaats
Op het winderige sportpark van Eck liet afgelopen zaterdag eerst pupil van de week Mike van 

Barneveld de SVM spelers zien hoe je moet scoren. Het keurkorps van trainer Wout van Dronkelaar 

volgde dit voorbeeld door met grote cijfers van degradatiekandidaat Abcoude te winnen.

Tennisvereniging Het Kraaienveld in 

Westbroek heeft het voorjaar ingeluid 

met de inales van de winterkampi-
oenschappen. Bij het Kraaienveld 

kun je zomers en ’s winters terecht 

op de kunstgrasbanen. Om optimaal 

gebruik te maken van de banen wor-

den er vanaf december winterkampi-

oenschappen gespeeld voor dubbels. 

Zowel dames-, heren- als gemengd 

dubbels kunnen zich inschrijven. Ge-

durende de winter maken de teams af-

spraken met elkaar om de poulewed-

strijden te spelen. 

Op 25 maart werden drie inales ge-

speeld. In het gemengd dubbel ver-

sloegen Charlotte Verbunt en Ad 

Verhoef het koppel Susan Klaase en 

Huib Stekelenburg met 7-5, 7-5. De 

damesdubbelinale werd een zege 
voor Charlotte Verbunt en Irma Sin-

ke, die Monique Neppelenbroek en 

Agaath van Klaren met 5-7, 6-2 en 

6-4 versloegen. De herendubbelinale 
leverde winst op voor Fokko Sijtsma 

en Jan Maasen. De gebroeders Co 

en Rick de Groot inishten hier als 
tweede. 

Het Kraaienveld hecht veel waarde 

aan het begeleiden van jeugdleden. 

Zij krijgen verplicht twee jaar ten-

nisles. Ook voor volwassenen zijn er 

mogelijkheden voor tennisles door 

gediplomeerde tennisleraren. Het is 

voor nieuwe leden nog niet te laat om 

zich aan te melden, want het seizoen 

duurt nog lang. Informatie is te vin-

den op de website: www.kraaienveld.

nl. 

Winnaars damesdubbelinale: Char-
lotte Verbunt (links) en Irma Sinke .

Tennisseizoen begonnen bij Het Kraaienveld 

MTTV al 62 jaar actief
Dat de Maartensdijkse TafelTennis Vereniging (MTTV) opgericht is 

op 1 maart 1950 betekent niet alleen, dat in maart de tweeënzestigste 

verjaardag werd gevierd, maar ook dat deze vriendenclub een van de 

oudste sportverenigingen van Maartensdijk is. 

MTTV is een kleine gezellige vereniging met enthousiaste spelers die elke 

maandagavond van 19.15 tot 23. 00 uur in de sporthal De Vierstee aan de 

Nachtegaallaan haar balletje slaat. De vereniging heeft ook een competitie-

team, dat speelt in de 5de klasse van de Nationale Tafel Tennis Bond in de 

regio Midden Nederland.

Samen

Na aloop van de sportavond komt regelmatig een aantal spelers bij elkaar 
aan de gezellige bar die wordt bemand door prettig personeel van De Vier-

stee. Vaak zit daar ook een aantal spelers van de Maartensdijkse badminton 

vereniging Relex met wie MTTV nauwe banden onderhoudt. Dankzij een 
samenwerking met Relex kunnen spelers van beide verenigingen in het 
voorjaar en najaar in de grote hal elkaars sport beoefenen. In de winter be-

staat deze mogelijkheid ook maar dan zijn de verenigingen wel verspreid 

over de grote zaal (MTTV) en de kleine zaal (Relex).

Aanmelden

Belangstellenden, die het leuk vinden regelmatig te tafeltennissen kunnen 

daarvoor contact opnemen met Willem van Ek (tel. 0346 212757). De ver-

eniging kan er nog best een link aantal leden bij hebben. Ter kennismaking 
kan de eerste twee keer gratis worden gespeeld. 

Clubkampioenen Judokan

Afgelopen week heeft judovereniging Judokan uit Maartensdijk de 
clubkampioenschappen gehouden. Clubkampioen bij de welpen werden 
Jayden Kroder (tot 6 jaar) en Ties Willers (6 t/m 8 jaar). Hylke de Boer 
werd clubkampioen senioren en (op de foto) Bryan Berrens (r) werd 
clubkampioen pupillen 9 t/m 11 jaar en Dion Beishuizen (l) clubkampioen 
aspiranten 12 t/m 14 jaar.

Opbrengst Kindermarkt 
De Kindermarkt georganiseerd door peuterspeelzaal ’t Bruggetje uit Maar-

tensdijk heeft 500 euro opgebracht. Veel peuters met vaders, moeders, opa’s 

en oma’s kwamen even kijken of er nog iets moois tussen zat. Natuurlijk 

werden de speciaal voor dit doel en door de peuters geverfde borden goed 

verkocht, net als de vers gebakken poffertjes. Het thema verkeer was een 

groot succes. De afgelopen weken 

hebben de leidsters van de peuter-

speelzaal gepraat over verkeersbor-

den, zebrapaden en bijvoorbeeld 

haaietanden op een weg. Het over-

schot van de spullen is overgedragen 

aan een groep vrijwilligers die het 

in september meenemen naar Polen 

om het daar te verkopen. Van de op-

brengst worden dan voor een goed 

doel ter plekke spullen aangeschaft. 

Zo is er in het verleden een Bingo-

spel aangeschaft met leuke prijsjes 

voor ouderen in Polen. 

Aan speelgoed geen gebrek.



Te koop aangeboden

Tomos FLEXER in goede 

staat, bj. 2007. € 300,-. Tel. 

06-23624233.

DAKKOFFER 140x85x45h, 

Jatbag, nieuw, 1x gebruikt. 

€ 99,-. Tel. 06-13682123.

Draaibare bruin lederen relax 

FAUTEUIL i.z.g.s. € 125,-. 

Tel. 0346-211596

Bert Bolle Barometer Plexiglas 

jubileum model "Jubilee safe-

Tilt" nummer: 25. Zo goed 

als nieuw exemplaar. Wordt al 

vele jaren niet meer gemaakt. 

Echt een stukje Maartensdijkse 

GESCHIEDENIS van het 

Bert Bolle Barometer muse-

um. Vraagprijs € 400,-. Bel: 

0681299531 mail: albmarkt-

plaats@gmail.com

Ik wil mijn XBOX verkopen 

voor € 130,- het zijn 7 spellen: 

split second velocity, call of 

duty 3, need for speed under-

cover, banjo kazooie Boutjes 

& moertjes, pure, lego batman, 

call of duty modern warfare 4. 

Je krijgt er ook 2 controllers 

bij en de uitlegboekjes. Het is 

de oudere versie zonder kinect. 

Wilt u deze xbox kopen bel 

dan na 17.00 uur 0346-213204

Fietsendrager op trekhaak 

€ 30,-. Tel. 030-2281085

Gratis af te halen, bloemenkas-

je, stahoogte, 2 ruiten kapot. 

Wel zelf afbreken. Tel. 0346-

214124

Fietsenrek voor twee fietsen 

op de trekhaak. € 50,-. Tel. 

030-2285083

2 Ruitzuignappen. In goede 

staat. € 30,- per 2. Tel. 

06-29506849

Donkerblauw zeer stevig (tie-

ner) bureau. 110x60x75 + 

opzetdeel 52 cm. Grote/kleine/

uitschuifbare planken, 1 lade. 

€ 50,-. Bel: 030-2205673.

Sony tv, beeldscherm 70 cm. 

Werkt nog goed. Af te halen 

in ruil voor lekkere appeltaart. 

Bel: 030-2205673.

Gratis af te halen in 

Maartensdijk 15x15 en 10x10 

koppelstones, totaal ca. 25m². 

Tel. 06-51838679

Gratis af te halen in 

Maartensdijk partij grijze BK 

klinkers. Tel. 06-51838679

Nieuwe dames bootschoe-

nen, bruin leer, maat 38. Van 

€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-

reo meubel grijs 76x42x36 fm 

radio, platenspeler en cassette-

deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 

85x150 cm. € 15,-. Zandstra 

Noren, mt. 39, zwart leer. 

€ 25,-. Nieuwe digital alarm-

klokradio, in verpakking. 

€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 

groen/paars/roze + beschrij-

ving nog in verpakking. € 10,-. 

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-

bedhoezen 140x200, kleuren: 

donkergeel, lichtgeel en wit. 

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-

2202996
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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

Zwarte attachékoffer 

44x32x10 cm. €10,- Bruin 

leren laarzen met rekbare 

schacht. Nieuw! Maat 39 van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Magnetron en grill, seve-

rin 700 (nieuw). € 50,-. Tel. 

06-23559401

Kinderstoel is deelbaar met 

tafeltje daarvoor. In goede 

staat. € 20,-. Tel. 0346-211596

Blauwe Ecco schoenen mt. 39 

met veters. Nieuw. € 25,- Tel. 

0346-211596

Toiletmeubel met 3-delige 

spiegel gebroken wit. € 20,-. 

Tel. 0346-211596

Fietsendrager op trekhaak. 

€ 30,-. Tel. 030-2281085

Vlakschuurmachine, Bosch. 

€ 40,-. Skeelers maat 37. 

€ 15,-. Tel. 0346-214026

2 Biedermeier stoeltjes, 

uit oma’s tijd. € 50,-. Tel. 

06-44420668

Tekening van een geit inge-

lijst 34x47cm. € 15,-. 1 kleine 

pook 29 cm. lang. € 5,-. Tel. 

06-44420668

Oude draagbare radio, klein 

model met telefoondopjes. 

€ 15,-. Tel. 06-44420668

IJzer ovaal trommeltje. € 7,50. 

Tel. 06-44420668

7 Nieuwe bedrukte T-shirts, 

merk Jack & Jones maat m, 

l, xl. € 7,- per stuk. Tel. 0346-

212352

7 Effen nieuwe T-shirts, 

merk Jack & Jones maat m, 

l, xl. € 7,- per stuk. Tel. 0346-

212352

Gardena aquazoom sproeier, 

nieuw in doos. € 17,50. Tel. 

0346-212352

Gratis af te halen: ± 600 kop-

pelstones 10x10 cm. 1 rood-

bont cirkel ± 150 cm. Tel. 

0346-213261

Te koop gevraagd

BOERENBOND serviesgoed, 

Emaille, keukengerij en KLM 

jeneverhuisjes enz. Tel. 030-

2627348

Fietsen/brommers

GAZELLE E-Bike Innergy 

Orange, 53 cm. Heren model 

met lage instap: 661KM. met 

aparte accu z.g.a.n. € 1500,-. 

A. van Bodegraven, Bilthoven. 

Tel. 030-2290390.

DAMESFIETS. Een in zeer 

goede staat verkerende en 

perfect onderhouden Koga 

CityLite Lady, framehoogte 

53, met Shimano Nexus 8-ver-

snellingsnaaf. Gekocht in mei 

2009. Facturen en recente 

onderhoudsbonnen ter inzage. 

Nu te koop voor 550 Euro 

wegens overstap naar andere 

fiets. Tel. 0346 - 211232 na 

18 uur.

Goed onderhouden Gazelle 

HERENFIETS, 3 versnellin-

gen. € 150,-. Tel. 0346-212950

Studenten/stationsfiets. € 45,-. 

Tel. 0346-212040

Personeel gevraagd

Vrijwillige CHAUFFEUR(S), 

u bent woonachtig in 

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

Maartensdijk of Groenekan. 

Hoge kilometervergoeding!! 

Meer info: www.bethshamar.

nl

Huishoudelijke HULP 

gevraagd in Maartensdijk voor 

1 ochtend of middag per week. 

Info 06-22849867

SSW De Bilt zoekt medewer-

ker catering en verzorging, zie 

pag. 14

Personeel aangeboden

Provoet PEDICURE komt bij 

u thuis, 035-5771915.

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Diversen

Gezocht; WOONMOGELIJK-

HEID in Holl Rading/aan-

grenzend dorp, 2 dames. 

Mag primitief als het maar 

buiten is. We zijn inventief 

om van iets ongebruikelijks 

iets leuks te maken. Lage 

huurkosten of oppasconstruc-

tie. Ruildienst bespreekbaar. 

Judith 0619836683 en Marlies 

0612363340

Op je paasbest bij BETTY'S 

CORNER! "Goede vrijdag" 

gewoon geopend. Woensdag 

en vrijdag +avond bij "Kapper 

Hans" in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

KWIJT / verloren! Bij wie 

heb ik mijn bril laten liggen/

wie heeft mijn bril gevonden? 

Bruin montuur met kleine 

ronde glazen. Bel dan naar 

0346-212556

Te huur gevraagd: afsluit-

bare STALLINGSRUIMTE/

garage voor auto/motor in 

Maartensdijk eo. Liefst met 

electra. Bel Dirk 0346-769042 

0f 06-20748805. 

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751298 vrijdag en zater-

dag verkoop Nw.Weteringseweg 34, Groenekan. Voor al uw 

bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weghalen 

van bomen etc. etc. Nu weer groenteplanten, coniferen groot 

en klein, fruitbomen, leibomen enz. beukenhaag 60/80 à 0,80

Fiets service Centrum  MAARTEN VAN DIJK. Gruttolaan 

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

Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.

Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties 

dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 

GEBRUIKTE fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen  

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

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

blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

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

www.mediationmetu.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Lamp kapot? Ga naar lampenreparatie.nl of bel Tel: 030-

2210541

Uw voeten spreken lichaamstaal! www.praktijkpost.nl 

Voetreflextherapeute, 60 minuten ontspannen d.m.v. een druk-

puntmassage op de voeten bij o.a. slecht slapen, overgangs-

klachten, onrust, maag/darmproblemen, stress, hoofdpijn of 

gewoon een uur ontspanning voor uzelf. Veel verzekeringen 

vergoeden uw consult vanuit de aanvullende verzekering. 

Tevens aanbieding bij gemaakte afspraak voor 15 april 2012. 

Hoofd, Rug, Nek & Schouder Massage € 25,- (Dames) 

Chinflex! voeten, onderbeen & knie massage (Iedereen) € 

25,-. Fijne Pasen! Christiane Post-Verhoeven 030-2213821 / 

06-29234560

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl De lente 

in je hoofd. De eerste zonnestralen op je huid. Tijd voor de 

grote schoonmaak. Een fris gezicht door peeling, stoombad 

en masker. Deze frisse gezichtsbehandeling is compleet voor 

maar € 49,50. En je bent klaar voor de zomer! Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Honda Civic Aerodeck stationwagen, bj. 2000, kmst. 117.000, 

nieuwe apk. € 1950,-. Tel. 06-28179972

Cursussen/Trainingen

Glasworkshops. Diverse glasfuse workshops. Ook op maat. 

Contact: 030-2210541 | www.haveglas.nl

Maak kennis met Intuitie en energie in relatie tot de natuur. 

Centraal staat het aura- en chakrasysteem, aanwezig zijn in het 

hier en nu en het herkennen van grenzen. Uniek is het contact 

met de natuur, die als spiegel dient voor jouw groeiproces. Je 

gaat dan ook regelmatig de natuur in. Op 8 vrijdagen van 10.00 

tot 17.00 uur. Start opleiding vrijdag 20 april in Bunnik. Info: 

www.nieuw-licht.nl of via 06-28036019.

6 april open!

Kom sfeer proeven
kofie, lunch, borrel of  diner...

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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advertentie

Jeu de Boules is een verzamelnaam 

voor een aantal aan elkaar verwante 

balspelen, gebaseerd op behendig-

heid en kracht. Aanvankelijk nam 

de belangstelling voor deze spelen 

enigszins af maar in deze eeuw neemt 

het aantal Jeu de Boules-spelers weer 

snel toe. Wat het beoefenen van deze 

sport betreft, loopt Frankrijk duidelijk 

voorop. Daarbij gaat het vooral om 

Jeu Provençal, Jeu Lyonaise en Pétan-

que. Het is dit Pétanque dat in Neder-

land vaak met de verzamelnaam Jeu 

de Boules wordt aangeduid.

Kosten

De populariteit van het spel wordt 

mede veroorzaakt door de geringe 

kosten die aan deze sport zijn verbon-

den. Naast de aanschaf van boules 

zijn er geen verdere kosten. Het spel 

kan op de hei of op ieder willekeurig 

bospad worden beoefend. Toch zijn er 

een aantal redenen om te kiezen voor 

het gebruik van speciale banen: Er is 

een vast punt waar de spelers elkaar 

kunnen treffen en door het aanbren-

gen van een speciale waterdoorla-

tende bovenlaag kan het terrein in 

optimale conditie blijven en kan er 

onder alle omstandigheden worden 

gespeeld. Passanten ondervinden 

weinig hinder van de spelers en een 

eenvoudige voorziening voorkomt 

dat boules op bijvoorbeeld de rijweg 

komen.

Onderhands

Om jeu de boules te kunnen spelen 

is bij de korfbaltrots van Maartens-

dijk in 2005 een speciale ‘vereniging’ 

opgericht genaamd ‘Onderhands’. 

Gespeeld wordt op dinsdag- en vrij-

dagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. 

Een andere mogelijkheid is om op 

de trainingsavonden van TZ een bal-

letje te gooien. Deze week werden er 

twee nieuwe jeu de boules-banen bij 

TZ aangelegd, die uit de nieuwe wijk 

‘Opgetogen’ komen, waar ze vanwe-

ge te weinig belangstelling overbodig 

waren. Jeu de boules-speler Huib van 

der Veen werkte 40 jaar bij wegen-

bouw- en grondverzetbedrijf Meije-

rink en zijn voormalig werkgever was 

bereid de jeu de boules-vereniging te 

sponseren en de machinerieën met 

Huib mee te geven voor de werk-

zaamheden van de verplaatsing. Paul 

Meerstadt Sr. en Chris Timmer hiel-

pen een handje mee bij het verhogen 

en opnieuw plaatsen van de stoepran-

den en andere werkzaamheden, waar-

bij een dagje later Henk van Dam 

zich voegde. Loon- en grondbedrijf 

Baelde sponsorde met het verdelen en 

op hoogte brengen van ‘gewoon puin’ 

en andere zaken. Er is een tegelpad 

achter langs gelegd en andere werk-

zaamheden, zoals het verdeelde puin 

vast trillen, een leemlaag aanbrengen 

en een dunne laag ijne kiezeltjes aan-

brengen zullen binnenkort worden 

afgerond. ‘Er komen nog veldnum-

mers, wedstrijdbordjes en twee bank-

jes bij te staan en het karwei is klaar’, 

zo rondden Chris Timmer en Paul 

Meerstadt enthousiast en tevreden af. 

Informatie over het Jeu de Boules-

spelen is ook bij hen te verkrijgen; tel. 

resp. 0346 212885 en 0346 213367.

Jeu de Boules bij Tweemaal Zes breidt uit

door Henk van de Bunt

Bij korfbalvereniging Tweemaal Zes uit Maartensdijk is het mogelijk om het gehele jaar door

jeu de boules te spelen. De speelaccommodatie is nu met weer twee banen uitgebreid. 

Paul Meerstadt, Huib van der Veen en Chris Timmer zijn druk met de 

uitbreiding van de Jeu de Boules-banen bij TZ.

De dames speelden een goede wed-

strijd tegen het hoger geklasseerde 

Craeyenhout. Charlotte Loozen open-

de al na tien minuten de score 1-0 voor 

Voordaan. Craeyenhout maakte gelijk 

en dat was tevens de ruststand. Na 

rust trof de laatste weken uitstekend 

op dreef zijnde Caroline Janssen het 

net en bracht Voordaan weer op voor-

sprong 2-1. Craeyenhout maakte weer 

gelijk en kreeg zelfs grote kansen 

op de winst. Voordaan rechtte echter 

haar rug en in de slotminuut was het 

linksachter Annique Slagter die met 

een fraaie backhandslag Voordaan de 

volle winst bezorgde. Aangezien de 

mede concurrenten ook wisten te win-

nen blijft Voordaan op de vijfde plaats 

staan 3 punten boven de degradatie-

streep. Assistent coach Martijn Mul-

ler: ‘We hebben vandaag verdiend 

gewonnen al ging het niet gemakke-

lijk. Aangezien alle onderste teams 

verassend wonnen van de top 4 schuift 

de stand wat in elkaar. De laatste zes 

wedstrijden gaan nog interessant wor-

den. Het is een leuke competitie en ik 

hoop dat we de stijgende lijn van de 

laatste weken kunnen doortrekken!’ 

Wervelend 

De heren van Voordaan kenden een 

wervelende start. Na 15 minuten 

stond er een ontluisterende 0-5 op 

het scoreboard op het complex van 

het vermaarde hockeybolwerk Klein 

Zwitserland (8 landstitels op rij in de 

70-80er jaren). Via twee treffers van 

Philip Meulenbroek, twee strafcor-

ners van Rik van Doesburg en een 

rebound van Pieter Woudenberg leek 

de wedstrijd gespeeld. Klein Zwitser-

land verkleinde de achterstand nog tot 

1-5 voor rust. Na rust was het Klein 

Zwitserland wat via twee strafcorners 

en een velddoelpunt verassend de aan-

sluiting bereikte: 4-5. Het leek even 

spannend te worden maar Voordaan 

bleef rustig en een rebound van een 

strafcorner via topscorer Philip Meu-

lenbroek vergrootte de marge weer 

tot twee. De laatste 10 minuten kwam 

Voordaan niet meer in de problemen. 

Voordaan coach Peter Kalfsterman: 

‘We kenden vandaag een fantastische 

start. Met een ongelofelijke scherpte 

bouwden we in een mum van tijd 

een comfortabele voorsprong op. De 

tweede helft was minder maar ge-

lukkig bleven we rustig en kwam de 

overwinning niet echt in gevaar’. 

Voordaan blijft koploper in de pro-

motiepoule van de Overgangsklasse. 

Directe concurrent Rood Wit verloor 

waardoor Voordaan nu zes punten 

voorsprong heeft op nummer 2 en 

zeven op Tilburg en Push. Na Pasen 

hervat Voordaan de competitie met de 

thuiswedstrijd tegen Oss.

Voordaanteams winnen weer
Zowel de dames als de heren van hockeyclub Voordaan hebben dit weekend de volle buit gepakt.

De dames wonnen thuis van nummer twee Craeyenhout uit Den Haag terwijl de heren 

uit in Den Haag Klein Zwitserland aan de zegekar bonden.

Voordaanspeler Pieter Woudenberg speelde een sterke wedstrijd op het middenveld en bekroonde dit met een treffer. 

(foto Guido van der Burg) 

Ruime zege
voor Tweemaal Zes

Afgelopen zaterdag werd de veldcompetitie voor het korfbal 

hervat. Tweemaal Zes speelde thuis tegen Rust Roest waarvan 

bij het begin van de competitie uit ruim werd gewonnen.

De wedstrijd startte onder moeilijke omstandigheden waarbij het initiatief 

voor Tweemaal Zes was. Al kort na het begin werd Lucinda van Beerscho-

ten vanwege een blessure vervangen door Lianne Meijers. In de eerste helft 

nam TZ steeds een voorsprong van één of twee punten die niet verder uit-

gebouwd werd. Dat had te maken met onrust in het spel van TZ waardoor 

steeds korte aanvallen volgden en snel balverlies plaats vond. Rust Roest 

kreeg daardoor de gelegenheid telkens langszij te komen. De ruststand brak 

aan met een 7-6 voorsprong voor TZ.

Na de rust gelukte het TZ wel om controle over de wedstrijd te krijgen. Met 

lange aanvallen en meer rust in het spel werd de tegenstander onder druk 

gezet. Door een goede rebound bleef de bal lang in de aanval en kreeg TZ 

kansen om verder uit te lopen. Dat gebeurde ook. In de loop van de tweede 

helft wisselde TZ nog Nawal Legouit voor Tara Dijkkamp en de moegestre-

den Lianne Meijers, die ook al in het tweede team had gespeeld, voor Doret 

de Rooij. Einduitslag 18-10. 

Door deze overwinning heeft TZ de koppositie overgenomen in de over-

gangsklasse van de veldcompetitie. Het tweede team van TZ verloor van de 

reserves van Rust Roest met 9-7. Volgende week wordt uit gespeeld tegen 

Nieuwerkerk.

Nieuwe hoofdtrainer bij DOS
Korfbalvereniging DOS uit Westbroek heeft voor het seizoen 2012-2013 

overeenstemming bereikt met Berry van den Broek als hoofdtrainer/coach 

voor haar selectie. Berry wordt de opvolger van Serge Valk, die naar Fortis-

simo vertrekt.

Op dit moment is Berry bezig aan zijn derde seizoen als trainer van 2e 

klasser ACKC. Berry is in bezit van het trainersdiploma en heeft een ruime 

ervaring als trainer/coach van senioren en junioren selecties. DOS heeft 

een jonge en talentvolle spelersgroep en ziet in Berry de ideale persoon 

om dit team naar een hoger niveau te brengen. Naast het begeleiden van de 

seniorenselectie gaat hij ook eenmaal per week de A1 training geven. DOS 

trekt met Berry van den Broek een ervaren en gedreven trainer/coach aan 

die goed past bij de ambities van de vereniging.
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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

De tegeltjes hebben een groene ach-

tergrond en de in okergeel uitgevoer-

de letters (PUEM) zijn gevat in een 

rood getande, als omlijsting opgevatte 

`bliksemschicht’, als symbool verwij-

zend naar elektriciteit. Het ontwerp 

van de tegeltjes wordt toegeschre-

ven aan ‘de vrouw van H. Beukman, 

chef van de afdeling Vergunningen 

(grond- en rechtenverwerving) van de 

PUEM’.

Gebeiteld

Zaterdag 31 maart jl. staan verbaasde 

passanten te kijken naar dat groepje 

van vier op bouwvakkers gelijkende 

mannen, die goed voorbereid met 

hamer en beitel een afgeplakt stukje 

muur uit de zuidgevel van het door 

grafiti ontsierde en inmiddels ont-
mantelde achter het station aan de toe-

gangsweg naar het parkeerterrein ge-

legen transformatorgebouwtje staan 

te beitelen. Maartensdijker Marcel 

van Tongeren is één van hen. Hij ver-

telt tussen de werkzaamheden door: 

‘Wij hebben groen licht gekregen om 

nog wat te redden van het stationsge-

bied van Bilthoven voordat het daad-

werkelijk gesloopt gaat worden. Voor 

het Nederlands Tegelmuseum gaan 

we deze speciale tegels verwijderen 

uit dit naast de stationschefwoning 

gelegen elektriciteitshuisje. 

Die tegels zijn zeer uniek en om te 

voorkomen dat vandalen de tegels 

opvallen is het nog van belang dat er 

tot de tijd dat ze eruit zijn geen be-

kendheid aan wordt gegeven. Dat 

laatste is overigens een utopie geble-

ken, want de afgelopen dagen is toch 

geprobeerd – gelukkig zonder grote 

schade – deze unieke tegeltjes te ver-

wijderen’.

PUEM

Het betreft twee exemplaren van de te-

gel met naamsvermelding ‘P.U.E.M.’ 

(= Provinciale Utrechtsche Electrici-

teits Maatschappij), langs de randen 

van de tegel omgeven door schichten 

(de electriciteit verbeeldend), waar-

aan het ‘schichtige’ lettertype is aan-

gepast. Ze zijn waarschijnlijk tussen 

1924 en 1928 geplaatst, mogelijk ge-

lijk bij de bouw in 1924. Op de site 

www.stationbilthoven.nl staat ver-

meld: ‘Twee tegels naast elkaar van 

de PUEM op het trafohuisje welke 

in de jaren 50 zijn ingemetseld. In 

naslagwerken wordt ook de ‘staat’ 

vermeld: ‘Staat: Slecht: bij bezoek 

ter plaatse in 2009 was het electrici-

teitshuisje min of meer ruïneus en de 

tegels overschilderd’. De toeganke-

lijkheid, zo wordt vermeld, is vrij. 

Elders

Het Nederlands Tegelmuseum was op 

haar site al van het onvermijdelijke 

uitgegaan, getuige de vermelding: ‘In 

het kader van de herontwikkeling van 

station Bilthoven en omgeving vanaf 

2010 (vgl. http://www.stationbiltho-

ven.nl/) wordt het electriciteitshuisje 

gesloopt, met vermoedelijk navenan-

te consequenties voor het daadwerke-

lijke behoud van de tegels ter plaatse 

‘op locatie’; maar de registratie wordt 

gehandhaafd omwille van de docu-

mentaire waarde ervan’. Ongetwij-

feld zal het museum dankbaar de 

uitgehakte tegels in bewaring willen 

nemen.

Voor het maken van een foto wordt 

de ter bescherming aangebrachte tape 

er tijdelijk van afgehaald, maar de 

foto levert onvoldoende duidelijkheid 

op. Marcel van Tongeren: ‘De tegels 

zijn overschilderd. Wij gaan dit niet 

schoonmaken, maar laten dat over aan 

de deskundigen van het tegeltjesmu-

seum. Stel dat we verkeerde materi-

alen gebruiken; dan is de schade mo-

gelijk onherstelbaar’. Het blijkt dat er 

in de Utrechtse provincie nog maar 

plusminus 12 trafo’s zijn, waarin ook 

dergelijke tegeltjes voorkomen. 

De andere aanwezige kenners verwij-

zen naar een elders in de gemeente 

gelegen trafo met schilddakhuisje uit 

1922, waar ook deze tegeltjes nog 

ongeschonden aanwezig moeten zijn. 

Een foto daarvan levert het gelijk van 

deze veronderstelling op. 

Unieke tegeltjes gered
door Henk van de Bunt

In het kader van de werkzaamheden m.b.t. het stationsgebied in Bilthoven zal het oude trafohuisje uit 

1924 worden vervangen door een nieuwe ten oosten van Bakker2wielers. De sloop staat gepland op 

woensdag 4 april 2012. Reden voor tegeltjesfanaten nog snel de twee antieke tegeltjes aan de zuidzijde 

van het gebouwtje te redden van de slopershamer. 

Vier op bouwvakkers gelijkende mannen beitelen de tegeltjes er uit.  

Marcel van Tongeren (groen veiligheidsjack) is één van hen.

De tegeltjes zijn gevat in een rood getande, als omlijsting opgevatte 

`bliksemschicht’.

Getuige zijn van vrolijk springende 

koeien die na de winterperiode weer 

de wei in gaan? Of meedoen aan een 

speurtocht door stallen en hooischu-

ren? Het kan allemaal op tweede 

paasdag 9 april in Westbroek op de 

boerderij van familie Blaauwendraad 

aan de Kooidijk 9 te Westbroek. In 

totaal stellen 43 boerderijen in Ne-

derland hun deuren open voor het 

publiek tijdens de Campina Open 

Boerderijdagen. Campina-melkvee-

houders bieden voor het zevende ach-

tereenvolgende jaar een gratis kijkje 

achter de schermen van het dagelijkse 

leven op een boerderij en laten zien 

waar de melk vandaan komt. 

Het hoogtepunt van de dag vindt om 

klokslag 12.00 uur plaats, wanneer de 

staldeuren van de deelnemende boer-

derijen open gaan en de koeien na een 

winter vol sneeuw en ijs weer hun 

vertrouwde weiland gaan verkennen. 

Op dat ene moment gaan er in totaal 

ruim 3.000 Campina-koeien over een 

rode loper de wei in. Naar verwach-

ting zal dat ook dit jaar weer gepaard 

gaan met de nodige vreugdesprongen. 

De Campina Open Boerderijdag biedt 

tal van leuke en leerzame activitei-

ten. Kinderen kunnen verschillende 

spelletjes doen en uiteraard staan er 

voor alle bezoekers verschillende 

Campina-producten klaar om te proe-

ven. Ook kunnen kinderen zich laten 

schminken, meedoen aan een race op 

‘skippy-koeien’ (skippyballen in de 

vorm van een koe) en een speurtocht 

volgen, waardoor ze op speelse wijze 

ontdekken waar de melk vandaan 

komt. ‘Het is altijd leuk om mensen 

te laten zien hoe het er op de boerderij 

aan toe gaat’, aldus Evert en Heleen. 

De Campina Open Boerderijdag duurt 

van 10.00 uur tot 16.00 uur. Vorig jaar 

bezocht een recordaantal van 100.000 

mensen de Campina Open Boerde-

rijdagen. Zie voor een overzicht van 

de deelnemende boerderijen door het 

hele land www.campina.nl.

Koeien dansend de wei in
tijdens Boerderijdagen

Melkveehouder Evert Blaauwendraad uit Westbroek 

stelt op tweede paasdag boerderij open voor publiek.

De waarde van brons of van koper

is het enige wat telt voor een stroper

dus wordt een kunstwerk gepakt

en in stukken gehakt

dat brengt zo wat op bij de sloper

Guus Geebel Limerick

Woe.
4-4 Lamsballottine met 

Provençaalse groenten
of

Gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-4
Vrij.
6-4

Woe.
11-4

Gebraden beenham met 
mosterdsaus en aardappelsalade

of
Roodbaarsilet met pasta en 

romatomaatjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-4
Vrij.
13-4

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Kijk voor ons Paasmenu op
www.naastdeburen.nl


