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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

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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 
rust & focus met Familie- en
Organisatie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

De Nieuwenhuizen Groep
Accountants & 

Belastingsadviseurs
Groenekan 

tel. 0346 213736
denieuwenhuizengroep.nl

In de eerste drie maanden van dit jaar 
waren al verschillende werkzaamhe-
den ter voorbereiding op de daadwer-
kelijke bouw van het dorpshuis in de 
buitenruimte waarneembaar. Het weer 
verstoorde de voortgang van het ver-
leggen van een aantal kabels en lei-
dingen die nu nog in de grond liggen 
op de locatie waar het nieuwe dorps-
huis straks komt. De paal met daarop 
de sirene voor het luchtalarm die nu 
nog bij de school is verplaatst naar de 
andere kant van het fietspad richting 
de tennisvereniging. Het gebouwtje 
dat op het plein bij de Bosbergschool 
staat en voorheen gebruikt werd door 
de peuterspeelzaal wordt binnenkort 
gesloopt. Dit kan pas gebeuren zodra 

de stroomvoorziening van de sirene-
mast, die nu in de peuterspeelzaal is 
aangebracht, overgebracht is naar de 
sirenemast zelf. 

Verleggen fietspad
In het ontwerp voor de buitenruimte 
is de ligging van het fietspad aange-
past ten opzichte van de huidige situ-
atie. Het eerste stuk van het fietspad is 
zuidelijker komen te liggen zodat er 
straks voldoende ruimte is om de par-
keerplaats van het dorpshuis te kun-
nen bereiken. Er zullen van oost naar 
west gesitueerd parkeerplaatsen wor-
den aangelegd langs de noordzijde 
van het parkeerterrein voor het nieu-
we dorpshuis. Wethouder Kamminga: 

‘Vooralsnog is het wel behelpen met 
het (tijdelijk) parkeren. Formeel is het 
niet toegestaan met de auto nu over 
het fietspad naar het tijdelijke gebouw 
te komen en te gaan. Naarmate de da-
gen lengen wordt het fietspad ook tot 
zonsondergang gebruikt door fietsers. 
Ik wil laten onderzoeken of we het 
meest westelijke deel van de ruimte 
voor de nieuwbouw niet tijdelijk kun-
nen verharden door daar bijvoorbeeld 
ijzeren (rij-)platen neer te leggen’. 

Start bouw
Het bouwterrein wordt afgezet met 
hekken. Het is hierdoor niet meer 
mogelijk om het plein van de Bos-
bergschool via de huidige ingang te 

betreden. In overleg met de school 
is daarom besloten om de ingang tij-
delijk te verplaatsen naar de zijkant 
van de school aan het Vuurschepad. 
Michiel Oudbroekhuizen: ‘Als alle 
voorbereidende werkzaamheden zijn 
afgerond en als het weer het toelaat 
dan willen we in april gaan starten 
met de daadwerkelijke bouw van het 

dorpshuis en mikken we ergens in ok-
tober/november op de opening’. 

Wethouder Kamminga kijkt vol ver-
wachting uit naar dat moment: ‘Het 
heeft allemaal veel te lang geduurd. 
Als het is afgerond is dat toch nog 
binnen twee volle ‘ambtsperiodes’, 
maar dat is wel veel te lang’.  

Nieuw dorpshuis in zicht
voor Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

In de zomer van 2012 is het ontwerp voor het nieuw te realiseren dorpshuis en de inrichting
van de buitenruimte in Hollandsche Rading vastgesteld. Daarna is bepaald welke partijen het werk 

gaan uitvoeren en is een eerste globale planning gemaakt. De start van de bouw nadert,
maar voordat het zo ver is moet er nog een aantal zaken geregeld worden.

Wethouder Bert Kamminga (Wijk- en Dorpsgericht Werken) en projectleider 
Michiel Oudbroekhuizen gingen afgelopen donderdag een kijkje nemen.

Wethouder Kamminga (links) en projectleider Michiel Oudbroekhuizen bij het 
zuidwestelijke hoekpunt van het te bouwen Dorphuis.

Op basis van capaciteitsberekenin-
gen in 2007 is voor de begraafplaats 
Brandenburg een tekort van 1200 
tweepersoonsgraven voorzien. In 
2009 is er door middel van een hoog-
waardig ontwerp dat aansloot bij de 
bestaande structuur van de begraaf-

plaats al een uitbreiding met 900 gra-
ven gerealiseerd. De resterende capa-
citeitsvraag kan volgens het College 
worden ingevuld door het omzetten 
van eenpersoonsgraven in tweeper-
soons ‘keldergraven’. Tegelijk wilde 
het gemeentebestuur ook op begraaf-
plaats Brandenburg tegemoet komen 
aan de ook in deze gemeente groei-
ende vraag naar crematies en naar 
mogelijkheden voor as-bestemming.

Waterdicht
Beheerder Sjon Bos vertelt: ‘Indien 
een aantal grafvakken voor algemene 
eenpersoons graven wordt omgezet 
naar keldergraven voor twee perso-

nen, kunnen op dezelfde oppervlakte 
twee overledenen worden begraven. 
De resterende oppervlakte kan zo ef-
ficiënter worden benut en een verdere 
uitbreiding van de begraafplaats is 
voorlopig niet nodig. Anders dan bij 
een zandgraf, waar de kist direct in 
de grond wordt geplaatst, bestaat een 
keldergraf uit een betonnen kelder, 
die in de grond is geplaatst en daarin 
wordt de kist gezet. 
In de noordoostelijke rand van be-
graafplaats Brandenburg is een strook 
vrijgekomen, die door het waterpeil 
bij zandgraven slechts ruimte kan 
bieden aan eenpersoonsgraven. Daar 
komen nu 10 tweepersoonskelder-

graven, wat ruimtebesparing elders 
oplevert’.  

Grafrust
Wethouder Bert Kamminga (Milieu): 
‘De naoorlogse geboortegolf zorgt 
vanaf 2005 voor de noodzaak be-
graafplaatsen opnieuw in te richten of 
uit te breiden. De Wet op de lijkbezor-
ging schrijft voor, dat er sprake moet 
zijn van 10 jaar grafrust. Na deze ter-
mijn mag er worden geruimd, mits er 
geen sprake is van een eigen graf. In 
de praktijk betekent dit dat algemene 

graven uitgegeven worden voor een 
minimale termijn van 10 jaar. De wet 
op de lijkbezorging gaat er vanuit, dat 
de skelettering van het stoffelijk over-
schot na 10 jaar is voltooid. Daarom 
mag de grondwaterstand ter plaatse 
niet te hoog zijn en mag een lichaam 
niet in bv. een kunststof lijkhoes be-
graven worden. Omdat op deze plek 
de grondwaterstand te hoog is kiezen 
we hier voor keldergraven om ook op 
de langere termijn voldoende ruimte 
te hebben.

Keldergraven op Brandenburg
door Henk van de Bunt

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor het bieden van een laatste rustplaats voor 
overledenen. Op de begraafplaats Brandenburg in Bilthoven was behoefte aan uitbreiding van zowel 

het aantal graven als het aantal as-bestemmingen. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen.

Met grote precisie wordt het onderste deel van het negende keldergraf in het 
water waterpas gezet.

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

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

van Christus’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl) 
 
Paaszangdienst in Lage Vuursche

Op tweede Paasdag organiseert 
de Herv Kerk in Lage Vuursche 
een Paaszangdienst. Medewerking 
verlenen het bekende kinderkoor 
Crace uit Hilversum en hun vaste 
organist Gert-Jan Bruggeman, die 
ook het verdere orgelspel verzorgt 
bij de samenzang. Het is een open 
dienst voor ieder die graag zingt 
en luistert. Aanvang 10.00 uur in 
de Dorpskerk aan de Hoge Vuur-
scheweg 4.

Oecumenische dienst 

Op 2e Paasdag wordt gewoonte-
getrouw een oecumenische dienst 
gehouden in de Onze Lieve Vrou-
wekerk aan de Gregoriuslaan te 
Bilthoven. Deze dienst begint om 
10.30 uur. Voorgangers zijn ds. Paul 
Wansink en pastor Gerard Oostvo-
gel. Het thema van de dienst luidt: 
“Hoe te herkennen”. Medewerking 
wordt verleend door  Wil Bosch, 
zang en Arie van Viegen, orgel. 

Westbroek ontmoet

Wat zijn de taken van de politie in 
de regio en in het land en hoe is dat 
zo gegroeid. Begeleid door film-
beelden brengt Janneke van Noort 
u op de hoogte. Westbroek Ont-
moet u graag weer op dinsdagmid-
dag 2 april van 14.30 - 16.30 uur in 
de Christinazaal van het Dorpshuis 
van Westbroek. De kosten zijn 3 
euro, inclusief een kop koffie of 
thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kunt u vervoer 
regelen via de familie de Graaf, tel: 
0346-281826. Ook wanneer u niet 
in Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

Lezing bij Groei&Bloei

Op 2 april a.s. verzorgt Jan van 
der Kamp een lezing over kuip- en 
potplanten. Bezoekers kunnen voor 
een groot gedeelte zelf bepalen 
wat er verteld wordt door zelf een 
plant mee te nemen. De avond 
wordt georganiseerd door Groei & 
Bloei afd. De Bilt/Bilthoven e.o. 
in De Koperwiek, Koperwiek 3, 
Bilthoven om 20.00 uur. Entree: 
de lezing is voor leden gratis, niet-
leden betalen 3,00 euro

Voorjaarslezing 

Op dinsdag 9 april zal de heer 
Baartmans van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk ons een aan-
tal zeer interessante films tonen 
over enkele ‘Historische binnenste-
den in Nederland’. De lezing met 
films vindt plaats in de Ontmoe-
tingskerk aan de Koningin Juliana-
laan te Maartensdijk en begint om 
20.00 uur. 

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt 
vergadert woensdag 3 april, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 

Zuid 173 te Bilthoven). De Oude-
renraad behartigt de belangen van 
oudere bewoners in de gemeente 
en adviseert daarover het College 
en de Gemeenteraad. Een week 

voor de vergadering wordt de defi-
nitieve agenda gepubliceerd op 
de website van de Ouderenraad:  
www.ouderenraad-debilt.nl. De 
vergaderingen zijn openbaar.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematieVraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Op deze wijze wil ik u, ook namens de andere familieleden, danken voor uw 
warme belangstelling ons betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma 

Elisabeth Bosman - Aardema
Uw medeleven is ons in deze tijd tot grote steun.

 Uit aller naam:
 Cees Bosman

Maartensdijk, maart 2013

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

28/3 • 19.30u - Ds. P.L. Wansink, Dienst van 
Schrift en Taal

29/3 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
30/3 • 22.00 en 24.00u - Ds. P.L. Wansink 

31/3 • 07.17u - 
Den en Rust: Evangelielezing

31/3 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
en Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/3 • 14.30 en 19.30u - 

Ds. R.W. de Koeijer
31/3 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
31/3 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

  1/4 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/3 • 10.30u - Mevr. ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

31/3 • 10.00u - Dhr. Louis Hellewegen
 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/3 • 19.30u - Eucharistieviering 

29/3 • 15.00 en 19.30u - 
Meditatieve Viering

30/3 • 22.00u - Eucharistieviering
31/3 • 10.30u - Woord en Communieviering  

  1/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
en Pastor G. Oostvogel

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboomt)

29/3 • 18.30u - Ds. A.P. Feijen
31/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
31/3 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst
28/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst

29/3 • 19.30u - 
Ds. G.J. Codée, Viering Heilig Avondmaal
30/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst

31/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
31/3 • 19.00u - Ds. C.W. Rentier

  1/4 • 10.00u - Ds. N. de Boo

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/3 • 19.30u - Ds. G.M. Landman

en mevr. ds. E.H.W. Stam 
30/3 • 22.00u - Ds. G.M. Landman

en mevr. ds. E.H.W. Stam 
31/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/3 • 19.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

en Ds. G.M. Landman
31/3 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
28/3 • 19.30u - Eucharistieviering

29/3 • 15.00u - Oecumenische Kruisweg
29/3 • 19.30u - Lijdensverhaal

30/3 • 21.30u - 
Paaswake - Eucharistieviering

31/3 • 10.00u - Eucharistieviering
  1/4 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
29/3 • 20.00u - Goede Vrijdag dienst

31/3 • 11.00u - 
Adri v.d. Mast, Paasgezinsdienst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/3 • 19.00u - Mw. ds. E.A. Visser
29/3 • 19.00u - Mw. ds. E.A. Visser
31/3 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk
29/3 • 19.30u - Kandidaat. G.A. van Ginkel
31/3 • 10.00u - Kandidaat. G.A. van Ginkel

31/3 • 18.30u - Ds. D.G.R.A. Beekman
  1/4 • 10.00u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
29/3 • 19.30u - Leesdienst

31/3 • 10.30u - Kandidaat A. Meuleman
31/3 • 18.00u - Ds. K.J. Kaptein

  1/4 • 10.00u - Ds. H.J. van Marle

Onderwegkerk, Blauwkapel
31/3 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/3 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
31/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

31/3 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt
  1/4 • 10.00u - Paaszangdienst

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

28/3 •   9.30u - Ds. Rene Alkema
29/3 •   9.30u - Ds. Rene Alkema

30/3 • 22.00u - Mevr. ds. A. v. Halsema
31/3 •   10.00u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
30/3 • 19.00u - Paaswake

31/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/3 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga
31/3 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
29/3 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
31/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

31/3 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
  1/4 •   9.30u - Dienst door de jeugd

Geboren
22 maart 2013

Rosalie
Dochter van Jan-Hendrik
en Corrine Nokkert-Bouw

Fazantlaan 48
Maartensdijk

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 maart wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 30 maart zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven 
wij u kennis dat de HEERE, op ZIJN tijd maar voor ons onverwacht, 
van onze zijde heeft weggenomen onze lieve zorgzame moeder en oma

Maria den Hartog - van Gammeren
sinds 1 september 2010 weduwe van Adrianus Jan den Hartog

* 17 augustus 1932 te Rijswijk † 20 maart 2013 te Bosch en Duin

Zij is voor eeuwig herenigd met haar innig geliefde man.

 Els en Marcel
  Rosemarie
  Vincent
  Sabrina
 Johan en Jacqueline
  Kelly
  Bas
 Erica en Tristan
  Angélica
  Dominique
  Benjamin

Correspondentie-adres:
J.A.T. den Hartog
Dr. J.J.F. Steylingweg 25
3738 DA  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op maandag 25 maart
op de Hervormde begraafplaats te Lage Vuursche.

Soefibijeenkomst
 
Op zondag 31 maart verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘de boodschap 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Crematies
Landelijk is het percentage crematies gestegen van 49% in 2002 naar 58,7% 
van alle uitvaarten in 2011 (bron: Landelijke Vereniging van Crematoria). 
Een verdere stijging wordt voorspeld. Met het uitbreiden van de mogelijk-
heden voor as-bestemming op de begraafplaats kan worden ingespeeld op 
de groeiende vraag. De uitbreiding wordt gerealiseerd door een groter aan-
tal urnengraven, urnenmuren en urnenzuilen. Sjon Bos: ‘In veel gevallen 
willen de nabestaanden de as-bestemming op dezelfde plaats, waar ook de 
crematie plaatsvond. Toch bemerken wij ook op de begraafplaats Branden-
burg een toename van de vraag naar een plaats voor de urn. Vooralsnog heb-
ben we op een daarvoor geschikte plaats een urnenkast (columbarium) met 
12 nissen geplaatst, waarin totaal 24 urnen kunnen worden ‘bijgezet’. De 
verwachting is, dat de keldergraven en urnenkast begin mei a.s. in gebruik 
kunnen worden genomen.

Links wethouder Bert Kamminga en rechts begraafplaatsbeheerder Sjon Bos.

Vervolg van pagina 3

In zijn autobiografie In Niemands-
land, de vader verloren, de moeder 
verstoten beschrijft Rost van Ton-
ningen hoe het was om als kind van 
‘foute’ ouders op te groeien. Zijn va-
der, Meinoud Marinus Rost van Ton-
ningen was een Nederlands politicus 
die als voorman van het Nederlandse 
nationaalsocialisme tijdens de Twee-
de Wereldoorlog collaboreerde met 
de Duitse bezetters. Na het overlijden 
van zijn vader in 1945 propageerde 
zijn moeder, Florrie Rost van Tonnin-
gen-Heubel, diens gedachtegoed vu-
rig tot aan haar dood in 2007. 

Veroordeeld
In zijn eerste levensjaren kon zoon 
Ebbe zich niet hechten aan zijn ou-

ders. Hij zag zijn moeder slechts 
sporadisch en zijn vader heeft hij niet 
bewust gekend. Toch was zijn jeugd 
niet ongelukkig, totdat hij voor het 
eerst in de bovenbouw van de lagere 
school werd geconfronteerd met af-
wijzing om zijn achternaam omdat 
zijn vriendinnetje, een joods meisje, 
van haar pleegouders niet meer met 
hem mocht spelen. Pas veel later, tij-
dens een stage in Stockholm, werd hij 
zich veel sterker bewust van welke rol 
zijn vader in Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog had gespeeld. Hij ging 
praten met allerlei mensen die zijn 
vader hadden gekend om erachter te 
komen wie zijn vader eigenlijk was 
geweest, want het beeld dat zijn moe-
der haar kinderen had geschetst van 

haar man strookte niet met de mening 
van de buitenwereld. Ook distanti-
eerde hij zich in het openbaar van de 
handelwijze van zijn moeder. Vele 
malen heeft hij tevergeefs geprobeerd 
haar af te houden van het publiek ver-
kondigen van haar standpunten. Wat 
uit zijn lezing bleek was, dat kinde-
ren van ‘foute’ Nederlanders zwaar 
getraumatiseerd kunnen raken. Het 
oorlogsverleden van zijn ouders en 
de opstelling van zijn moeder hebben 
een zware wissel getrokken op het 
leven van Ebbe Rost van Tonningen. 
In plaats van op zijn eigen merites 
te worden beoordeeld, werd hij door 
velen veroordeeld om wat zijn ouders 
hadden misdaan. Rost van Tonningen 
heeft getracht zich vrij te worstelen 
van dat verleden door therapie te on-
dergaan om toegang te krijgen tot zijn 
gevoelens, die hij uit een soort ver-
dedigingsmechanisme altijd diep had 
weggestopt.

Rechtvaardigheid
Von der Dunk trachtte te verklaren 
hoe het kwam dat tachtig procent 
van de Nederlandse joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-
men, tegen slechts vijftig procent van 
de Belgische joden en vrijwel geen 
enkele Deense jood. Hij betoogde dat 
Nederland een vreedzame, gezags-
getrouwe natie was, die na een lange 
periode van neutraliteit geen geweld 
gewend was, met een uitgesproken 
zelfbewustzijn en een stijve calvinisti-
sche moraal. De meeste Nederlanders 
waren goed noch fout in de Tweede 
Wereldoorlog, maar eerder ‘grijs’, 
hoewel ze in hun hart wel anti-Duits 

waren. Het omkomen van de Neder-
landse joden weet Von der Dunk aan 
de bevolkingsdichtheid van ons land, 
de onmogelijkheid om uit Nederland 
te ontsnappen (Deense joden werden 
naar het neutrale Zweden gesluisd), 
de gezagsgetrouwheid van het Neder-
landse volk en het feit dat Nederland 
in die periode een burgerlijk bestuur 
had (Belgen waren eigenzinniger 
en hadden een militair bestuur). Hij 
legde uit dat in de twintigste eeuw de 
samenleving politiseerde en de mora-
lisering zijn intrede deed. Zo werd na 

de Eerste Wereldoorlog de Duitse kei-
zer Wilhelm II als oorlogsmisdadiger 
neergezet. ´Vergeleken met in andere 
landen bestaat in Nederland een uit-
zonderlijk sterke fixatie op de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook bij ons komt 
in toenemende mate een distantie´, 
aldus Von der Dunk. Hij eindigde 
zijn pleidooi met de uitspraak: ‘Een 
werkelijke rechtvaardigheid is in de 
praktijk onmogelijk. Dat moeten we 
ons permanent voor ogen houden. We 
moeten een pragmatische rechtvaar-
digheid hanteren.’

Dubbellezing bij Bilthovense Boekhandel
door Lilian van Dijk

In het kader van het Boekenweekthema van 2013, Gouden Tijden/Zwarte Bladzijden, 
hielden econoom, bestuurskundige en politicus Ebbe Rost van Tonningen en professor  

Hermann Walther von der Dunk, emeritus-hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht en van joods-Duitse komaf, een lezing bij de Bilthovense Boekhandel  

op 20 maart. De een over zijn autobiografie als kind van beruchte NSB’ers, de ander over de 
opstelling van de doorsnee Nederlander in de Tweede Wereldoorlog en daarna. 

Na afloop van hun lezingen gingen Von der Dunk en Rost van Tonningen elk 
met geïnteresseerde aanwezigen in gesprek.

Voor bewoners van verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en andere instellin-
gen waar de bewoners zorg ontvangen 
werd de High Tea op de eigen locatie 
gehouden. Voor mensen die zelfstan-
dig wonen en zorg ontvangen waren 
twee locaties beschikbaar: het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt en Woon-, 
Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate 
in Maartensdijk. Vervoer was indien 
gewenst geregeld en in beide locaties 
waren meer dan 100 genodigden aan-
wezig. 

Optredens
Naast een optreden van respectievelij-
ke Zang Veredelt De Bilt en het Groe-
nekans Muze Koor werd er genoten 
van de gezelligheid en het lekkers op 
tafel. Na afloop werden op alle loca-
ties ballonnen opgelaten. Vanwege de 
kou bleven velen binnen. Toch was 
het een mooi gezicht: ballonnen in de 
gemeentekleuren geel en groen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Kerken tot monument verklaard – op wiens kosten?

In De Vierklank van afgelopen week stond het bijna triomfantelijk: twee 
kerken zijn tot monument verklaard. Wat er niet stond, zijn de consequen-
ties van die verklaring. De Protestantse gemeente Bilthoven i.o. streeft naar 
één kerkgebouw met afstoten van de drie bestaande gebouwen. Die zijn te 
duur in onderhoud: ze slokken geweldig veel op, met name aan stookkosten. 
Wie van de aanvragers van de monumentstatus heeft ooit één keer de kerk  
van zijn liefde tijdens een dienst bezocht, laat staan ook maar één euro voor 
onderhoud bijgedragen aan de protestantse kerkvoogdij? 

Tot monument laten verklaren is een fraaie culturele daad en ik zou het diep 
betreuren als de Zuiderkapel, het oudste monumentale gebouw in Biltho-
ven, verloren zou gaan. Zo’n verklaring kost geen geld. Maar een levende 
kerk is een organisme dat moet werken met inkomsten en uitgaven en pro-
beren die in balans te houden. Met twee zulke molenstenen om 
de hals wordt dat wel heel erg lastig.

Zou het niet een goed idee zijn als die buurtgenoten die zo bezorgd zijn om 
het fraaie uitzicht, nu eens de hoofden bij elkaar steken om na te gaan wat ze 
kunnen bijdragen aan de instandhouding van deze monumenten?

Hans Bouma, lid van de Protestantse gemeente Bilthoven in oprichting.

Meer dan 1400 High Tea’ers genieten
door Marijke Drieenhuizen

  
Afgelopen zaterdagmiddag hebben meer dan 1400 mensen, die een vorm van zorg ontvangen

in de gemeente De Bilt een High Tea aangeboden gekregen van de Werkgroep Zorg.
Deze werkgroep is in het kader van de viering van 900 jaar De Bilt in het leven geroepen.

Door het vinden van bereidwillige sponsoren is de organisatie helemaal gelukt. 

Bewoners van Dijckstate in Maartensdijk genieten van de High Tea.



 

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 28 maart
t/m woensdag 3 april

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

Kipfilet van de boerderij! 
Eerlijk-heerlijk! 

Lekker gevulde 
lamsrack

Varkenshaas
naturel, Bourgondisch 
of katenhaas

100
gram 2.98

500
gram 5.98

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain
Eiersalade
Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

DINSDAG VOORDEEL

Gerookte ossenworst
Beenham
Rosbief

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 5.98

500
gram 7.98

Tartaar
Slavinken
Rundervinken

Oók heerlijk voor de paasbrunch! Mmm…

VERSE HUISGEMAAKTE 
KIPSATÉSALADE EN 
HAM-PREISALADE

STOMPETOREN 
OUD

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

BOERENKAAS 
MET FENEGRIEK

VERSGEBRANDE 
JAKARTAMIX

100
gram 1.49

500
gram 5.75

100
gram 1.25

100
gram 1.25

6 halen / 
   5 betalen

Lekker voor de paasbrunch!
Alles huisgemaakt!

Serranoham
Nog meer héérlijke vleeswaren!

100
gram 2.98

STOMPETOREN 
OUD

BOERENKAAS 
MET FENEGRIEK

Volop lekkere 
buitenlandse 
kaasjes! Kom 
ze proeven!

Gerookte ossenworst

Nog meer héérlijke vleeswaren!

98 Volop 
eigengemaakte 

vleeswaren, 
kom kijken en 

proeven!

Alléén DONDERDAG

Nieuw...nieuw...

Wilde Mandarijnen
Zeldzaam lekker     Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

ook voor 
bedrijfscatering

en buffetten

Landwaart Culinair

Nieuwe oogst
Malta aardappels
zak 1,5 kilo

Speciaal voor Pasen
Grote keus kleine gerechten o.a.
Zalm bombe, Asperge gerechten, 
Salades in allerlei vormen, Desserts. 
En nog veel meer lekkers!

•  Texels lamschotel
   met gebakken aardappels
____________________ 100 GRAm 1,75

ZATERDAG VERSE SuSHi !!!

Heerlijke zoete
Galia meloen
Extra groot!

1,49 2,99

kijk ook op: www.landwaartculinair.nl aanbiedingen met een * 
zijn geldig oP donderdag,
vrijdag en zaterdagopeningstijden: ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur en za 08.00 tot 16.00 uur

Vers gewassen Hollandse
Spinazie ____________ 300 GRAm  0,99
Heerlijke sappige
Navelsinaasappels 
_________________________ Héél kilO  1,25
voorjaars Tagliatelle
met kip en ham _____ 100 GRAm  1,25

 DiNSDAG 2 ApRil 
EN wOENSDAG 3 ApRil

2,98

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAm  0,60

Speciaal voor Pasen
Dagelijks verse  
Hollandse asperges, 
aardbeien en primeurs!

- Volop vers zacht fruit!



Vijftien mannen, vrouwen en kinderen waren zaterdag 16 maart actief met 
het opknappen van het Talingparkje in Bilthoven. Zij deden dat in het kader 
van NL Doet vanuit de Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg. Michiel 
van Weele vertelt dat er door mensen in de wijk enkele jaren geleden is 
begonnen met het onderhoud van het groen in het parkje. De omgeving is 
blij dat er een gebiedsvisie wordt opgesteld waarin het parkje zoals het er 
nu naar uitziet als groenbestemming voor de wijk behouden blijft. [GG]

 De Vierklank 5 27 maart 2013

Bestuurders van toen en nu beleven unieke dag
door Guus Geebel

REGEREN is ook …… achteruit zien! is de titel van het boek met verhalen, anekdotes en 
beschouwingen van bestuurders van de gemeente uit heden en verleden. Gemeenteraadslid Ruud 

Woutersen reikte zaterdag 23 maart in de Mathildezaal van het gemeentehuis het eerste exemplaar 
van het boek uit aan burgemeester Arjen Gerritsen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van 

bestuurders en oud-bestuurders van het gebied dat huidige gemeente De Bilt vormt.

‘Het boekje geeft een ontzettend leuk 
tijdsbeeld van bestuurders die de af-
gelopen decennia aan deze mooie 
gemeente een bijdrage hebben gele-
verd’, aldus de burgemeester. ‘Het 
is vandaag een beetje een reünie ge-
weest van bestuurders onder elkaar 
en het was goed om verhalen uit te 
wisselen over wat we allemaal heb-
ben meegemaakt. Het was de eerste 
keer dat zo’n reünie van gemeentebe-
stuurders hier plaatsvond en in die zin 
ben ik blij dat we die primeur hebben 
kunnen combineren met de viering 
van het 900-jarig bestaan van de ge-
meente.’

Wetenswaardigheden
Het boek bevat naast bijdragen van 
de bestuurders veel interessante we-
tenswaardigheden over de gemeente. 
‘Het is een prachtige weergave ge-
worden van het verleden van de voor-
malige gemeenten Maartensdijk en 
De Bilt en de huidige gemeente De 

Bilt’, aldus Ruud Woutersen, die een 
presentatie over het boek gaf. In het 
boek is een hoofdstuk gewijd aan het 
gemeentewapen van de huidige ge-
meente en aan die van de voormalige 
gemeenten De Bilt, Achttienhoven, 
Maartensdijk en Westbroek. Burge-
meesters hadden vroeger een ambt-
kostuum en in het boek staat een foto 
van Peter Diepenhorst, de laatste bur-
gemeester van Maartensdijk, in het 
burgemeestersuniform van zijn va-
der, die ook burgemeester is geweest. 
Ook de gemeentehuizen die in de ge-
meente dienst hebben gedaan staan in 
het boek. Verder is er aandacht voor 
de internationale verbondenheid met 
Coesfeld. Miescisko en Gakpé.
 
Overpeinzingen
Er is aan 150 bestuurders gevraagd 
een bijdrage te leveren. Daar hebben 
24 Maartensdijkse en 55 Biltse be-
stuurders gehoor aan gegeven. Wou-
tersen noemt dat een goed resultaat.  

‘Zeker als je in aanmerking neemt dat 
velen van de oud-bestuurders inmid-
dels hoogbejaard zijn, of om andere 
redenen niet meer in staat waren om 
de gevraagde bijdrage te leveren.’ 
Woutersen noemt een aantal onder-
werpen dat regelmatig in de bijdragen 
terugkomt en laat daarbij de beelden 
zien. Het Maertensplein, de ontwik-
kelingen bij het spoor in Bilthoven, 
het centrumplan Bilthoven en het 
ontbreken van ontwikkelingen in 
de Kwinkelier.  Joris Mensink, Bilts 
raadslid in 1997 en 1998, leverde een 
stripverhaal als bijdrage. ‘Daar hoef-
de vormgever Marcel Beesemer niets 
aan te doen.’

Toekomst
Wethouder Herman Mittendorff 
kijkt in het boek als enige niet ach-
teruit maar vooruit. Hij doet dat op 
humoristische wijze in de vorm van 
een brief aan Pieter van Maaren. De 
brief is op 1 maart 2023 in Frankrijk 

geschreven en begint zo: ‘Allereerst 
nog mijn oprechte gelukwensen met 
je benoeming tot burgemeester van de 
gemeente De Bilt. Na ruim tien jaar 
Urk moet dat voelen als een hemels 
geschenk. Een opluchting voor jou en 
je gezin om eindelijk weer eens zon-
der persoonlijke bewaking over straat 
rond te kunnen lopen. Het is werke-
lijk schandalig wat die zogenaamde 
godvrezende gemeenschap jou en je 
dierbaren heeft aangedaan. Zelfs de 

Franse kranten hebben daarover op 
de voorpagina’s bericht. Met name 
de foto waarop jij geheel naakt door 
lokale vissers met emmers vol rotte 
vis achterna wordt gezeten vond ik 
schokkend. En dat alles vanwege het 
droogleggen van Urk.’ 

Het boekje is niet in de boekhandel 
verkrijgbaar. Het ligt wel in de bi-
bliotheken en het gemeentehuis ter 
inzage. 

Leden van de werkgroep die het boek hebben voorbereid en bemoeienis 
hebben gehad met het voorbereiden van de bestuurdersdag worden geëerd 
met een bloemetje. v.l.n.r. Bernard Schut, Karel Beesemer, Marcel Beesemer, 
Alexander Tchernoff, Joke Nederhof, Anneke van Heertum en Okke Pol.

Sojater gaat na 900 jaar naar Mars
door Henk van de Bunt

‘We gaan naar Mars! De Amerikaanse president Obama zei het al in 2010 bij de NASA en de 
afgelopen jaren zijn er wel vaker al dan niet serieuze plannen in die richting geweest. Maar de 
Maartensdijkse Associatie voor Ruimtevaart Sojater (kortweg MARS) is de hele wereld te snel  

af en neemt haar publiek al in april 2013 mee op een hilarische en muzikale reis door het  
heelal in haar zelfgebouwde ruimteschip, de Donderbus 6’. 

Aldus een deel van de aankondi-
ging van Toneel & Cabaretgroep 
Sojater: een illustere gezelschap 
van ongeveer een dozijn talentvolle 
cabaretiers. Drie opeenvolgende 
weekenden fungeert De Vierstee als 
lanceerplatform voor dit avondvul-
lende spektakel. De wereldpremière 
is op 5 april, gevolgd door extra lan-
ceringen op 6, 12, 13, 19 en 20 april. 

900
Is er in het jubileumjaar van 900 jaar 
De Bilt dan helemaal niets, dat ver-
wijst naar die 900-jarige geschiede-
nis van De Bilt? Hanneke de Groot: 
‘Er is in ieder geval een rekenkundig 
verband. Onze eerste voorstelling 
(‘De verloofde van mijn vrouw’) 
was in 1983; precies 30 jaar geleden. 
900 jaar is te verdelen in 30 porties 
van 30. Alleen het laatste portie be-
stonden we; daar maakten we deel 
van uit’. 

In de voorstelling vertolkt de groep 
ook het lied ‘Sprookje’. Het lied gaat 
uiteraard over Maartensdijk en wat 
er zoal mis is en eventueel uit het 
dorp verdwijnt: het servicepunt, de 
Vierstee, het dorpspompje enz. Op 
de muziek van ‘The Birds and the 
Bees van Jewel Akens wordt ook het 
4de en laatste couplet vertolkt: 
Ken je “t sprookje van dat dorp op 
die dijk
van de mens en ‘t aardse slijk
Daar verdwijnt altijd wat
in een heel groot zwart gat
‘t Is een kern, één van zes
Samensmelting geen succes
maar veroordeeld tot elkaar
en dat al negenhonderd jaar!

Kritisch
‘Cabarevusical’ noemde regisseur 
Hein Dik Barentsen de voorstellin-
gen van Sojater. ‘Een combinatie 
van de actuele humor en scherpte 

van Cabaret, de vrolijke show en 
veelzijdigheid van Revue en de lek-
kere liedjes en swing van Musical’. 
De tekst van het voornoemde lied 
staat bijna haaks op het element ‘ver-
binden’, dat in dit jubileumjaar tot 
thema is verheven. En dan het thema 
van april; de maand van de optredens 
van Sojater: ‘Verbinden door te be-
zinnen en niet te vergeten’? Regis-
seur Hein Dik Barentsen: ‘Wij heb-
ben helemaal niet bewust gedacht 
aan die 900-jarige geschiedenis. Niet 
bewust, eerder onbewust. De spelers 
van Sojater hebben zelf de ideeën 
aangedragen en teksten geschreven 
voor deze heerlijke familievoorstel-
ling. Geen blik in het verleden maar 
toekomstmuziek? Die zal men zeker 
horen, want in een wervelende show 
met in totaal meer dan 25 liedjes, 
sketches en mime-acts neemt Sojater 
het publiek niet mee naar Oost- of 
naar Westbroek, maar naar de verste 
uithoeken van het heelal. Ook komt 
men de vreemdste buitenaardse we-
zens tegen die toch vaak lachwek-
kende overeenkomsten met de mens 
– ook die uit De Bilt - blijken te ver-
tonen’.

Reserveer tijdig
Er zijn voorstellingen op vrijdag 5 
(première) en zaterdag 6, vrijdag 12, 
zaterdag 13, vrijdag 19 en za 20 april 
2013 in Multifunctioneel-centrum 
De Vierstee te Maartensdijk. Tele-
fonisch reserveren is mogelijk, da-
gelijks van 19.00 tot 21.00 uur tel. 
035 5771669 (Jannie Rigter) of dag 
en nacht via www.sojater.nl .

Woensdag 20 maart mochten we een kijkje komen nemen bij de repetitieavond 
van de Mars-gangers.

GroenLinks bezorgd over de zorg
Onder het motto ‘Hart voor de Zorg’ organiseert GroenLinks De Bilt op 
maandag 8 april een informatie- en discussieavond over de zorg. Voornaam-
ste spreker is Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer met onder meer 
Volksgezondheid en Welzijn in haar portefeuille. Sinds haar aantreden in 
2010 heeft zij zich vooral ingezet voor het behoud van het projectgebonden 
budget (PGB) en de positie van de medewerkers in de zorg.

De zorgsector staat echter, als het aan het kabinet ligt, nog veel meer te 
wachten. Veel taken op het terrein van de AWBZ en de Jeugdzorg worden 
aan de gemeenten overgedragen en dat gaat gepaard met ingrijpende bezui-
nigingen. Het is de vraag of een gemeente als De Bilt straks nog wel in staat 
is die taken op een aanvaardbare manier uit te voeren.

Linda Voortman zal op 8 april niet alleen ingaan op de meest recente ont-
wikkelingen. Zij komt ook om te horen wat de ervaringen zijn in de ge-
meente De Bilt en hoe medewerkers in de zorg en cliënten aankijken tegen 
de bedreigingen die eraan komen. Daarom zullen ook een medewerker van 
een organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening en een vertegen-
woordiger van een cliëntenorganisatie het woord voeren. Het geheel wordt 
geleid door Anne Brommersma, fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA in 
de gemeenteraad.

De bijeenkomst begint 8 april om 20 uur en vindt plaats in Woon- en Zorg-
centrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-
staan van de gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek samengesteld met 
persoonlijke verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen. Een kook-
boek waar je in kan lezen of een lees-
boek waar je uit kan koken. Dat laten 
we even in het midden.

‘De onthulling van het geheim waarom 
de meeste Surinaamse mannen hun 
mannetje staan aan het fornuis, is dat 
ze de grootste ‘moederskindjes’ zijn. Als 
kleuter, al hangend aan moeders rok, 
zijn de dagelijks opsnuivende keuken-
geuren zich diep in het onderbewustzijn 
gaan nestelen. Het vroeg ontwikkelde on-
derscheid tussen zilt en zoet en het besef 
dat ‘zien doen’ leidt tot ‘nadoen’, vormen 
het sluitstuk van de verklaring waarom 

vele Surinaamse mannen een smakelijk 
potje kunnen koken.’ 

Ronald Denz
Groenekan

Pom - Surinaamse ovenschotel

Bijzonder cadeau

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

van woensDag 3 aPRil ToT zaTeRDag 6 aPRil 

20% KoRTing
oP De MeRKen : lanCÔMe, 

lanCasTeR en RoC

U KUnT gel nagellaK oP De 
nagels laTen aanbRengen
DooR Manon van Rooijen.  
Deze gel nagellaK hoUDT

Twee ToT DRie weKen.
vinDT U heT PRoDUKT nieT bij ons in De winKel  

KijK Dan oP vanRossUM.DioDRogisT.nl

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

CREATIVO (ONTWERP UW EIGEN ZITMEUBEL)

15 JAAR IN NEDERLAND

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

Dus FEEST! U ontvangt maar liefst 

15% JUBILEUMKORTING! 
DEZE OPSTELLING NU IN 

‘PLOEG’ STOF STRAND VAN € 2.250,- 

MIN 20% =  € 1.795,- 

Uw CREATIVO dealer:

Weverij “de Ploeg” feliciteert de Creativo dealers en 

geeft daarom 5% EXTRA KORTING op de Creativo 

collectie bekleed met de fraaie stof: STRAND !!
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Raaijen Interieurs
Sinds 1931             Specialist in zitcomfort
Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, Tel. 030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

waarborgInstallatEur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  
Wij helpen u graag om uw klus tot 

een perfect einde te brengen.  
 

Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 
wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

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

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 
helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 

langs om de situatie samen te bekijken. 
	  

Tandtechnisch &  
tandprothetisch  
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese,  
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw  
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en  
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Briochehaantjes

Chocolade-advocaatvlaai

€ 1,-/stuk

€ 5,95

_________

_________

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

06 - 53 14 67 33

U bent gewaarschuwd vanavond 
komt de Oranjevereniging 

bij u langs, onder het motto 
“één donut voor een donateur” 

Geef gul, wij maken er weer
een feest van!

Weekendaanbiedingen,  
geldig t/m za. 30 maart en zolang de voorraad strekt.

*  Rozen, diveRse kleuRen 
20 stuks € 3,95

* tulpen, diveRse kleuRen 
20 stuks € 4,50

eigen bezorgdienst
voor al uw opdrachten

Ook uw specialist voor rouw- en bruidswerk.

Maertensplein 37  
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380
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Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 
inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  
alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 
uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact
Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven
info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

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

www.900jaardebilt.nl

De kerken en 900 Jaar De Bilt
door Guus Geebel

‘Als je hoort van 900 jaar De Bilt dan ga je in de Raad van Kerken nadenken over wat we daarmee 
kunnen doen. We vormden een commissie en kwamen tot de conclusie dat een kerkenpad in de 

 zes kernen heel passend zou zijn. Verder wilden we een oecumenische dienst houden en een  
boekje uitbrengen over de kerken in onze gemeente’, vertelt Henny Ockhuijsen. 

Henny Ockhuijsen is Amsterdamse 
van geboorte en woont al ruim der-
tig jaar in Bilthoven. ‘Ik kom uit een 
kerkelijk nest. Mijn ouders waren al-
tijd met de kerk bezig.’ In Bilthoven 
werd ze actief bij de Morgensterkerk 
en toen die werd gesloten de Opstan-
dingskerk. Zij vertegenwoordigt die 
kerk in de Raad van Kerken De Bilt, 
waarin de kerken van de zes kernen 
vertegenwoordigd zijn. Henny Ock-
huijsen was nauw betrokken bij het 
ontwikkelen van de ideeën voor de 
viering 900 Jaar De Bilt.
 
Verbinding
‘Ons thema werd: Verbinden door te 
bezinnen en niet te vergeten. Verbin-
ding tussen de kerken sprak ons erg 
aan. Iedereen leeft in zijn eigen ker-
kelijke gemeente en dan ken je de 
kern waar je woont wel, maar van de 
andere kernen weet je eigenlijk wei-
nig. In de Ontmoetingskerk in Maar-

tensdijk hielden we op een zaterdag-
ochtend een bijeenkomst om de drie 
plannen die we ontwikkeld hadden 
toe te lichten en de vraag te stellen 
doen jullie mee. Het verbaasde ons 
dat er zoveel mensen aanwezig waren 
die mee wilden doen. De verbinding 
was die ochtend meteen al zichtbaar. 
Je zag mensen uit de verschillende 
dorpen bij elkaar gaan zitten en zo 
leer je elkaar toch het beste kennen. 
Dat zagen we telkens terug’, vertelt 
Henny Ockhuijsen. 

Kerkenpad
‘Om onze plannen te realiseren kre-
gen we de maand april toegewezen. 
We stelden vier gebieden samen waar-
in we op vier zaterdagen van 10.00 

tot 16.00 uur de kerken open zouden 
houden. Op 6 april in Westbroek en 
Groenekan, 13 april in De Bilt, 20 
april in Maartensdijk en Hollandsche 
Rading en op 27 april in Bilthoven 
en Den Dolder. Dat ligt niet in de ge-
meente De Bilt, maar we hebben die 
plaats er wel bij betrokken. Het offi-
ciële startmoment van het kerkenpad 
vindt plaats op 6 april om 10.00 uur in 
de kerk in Westbroek. ‘De kerken be-
palen zelf is hoe ze de open dag gaan 
invullen. We hebben wel gezegd dat 
het vooral om het gebouw gaat en dat 
het geen dag is voor evangelisatie.’ 
Het programma wordt vooraf in De 
Vierklank gepubliceerd. 

Openluchtdienst
Onder redactie van Ingrid Hovelynck, 
Otto Tissing en Gert Landman werd 
een boekwerkje samengesteld waarin 
de deelnemende kerken worden af-
gebeeld en beschreven. Het boekje is 
bij de kerken en in de boekhandel te 
koop voor vijf euro.

De oecumenische openluchtdienst 
voor mensen uit alle dorpen van de 
gemeente De Bilt wordt op zondag 
5 mei gehouden op het plein bij de 
Martin Luther Kingschool in Maar-
tensdijk en begint om 11.00 uur. Zan-
gers uit de zes woonkernen vormen 
een projectkoor en blazers van Kunst 
en Genoegen ondersteunen de samen-
zang. Het is die dag Bevrijdingsdag 
en estafettelopers uit de hele gemeen-
te brengen daar het bevrijdingsvuur 
uit Wageningen binnen.

Programma maart en aPril 2013

thema maart:  Verbinden door het delen van het  
verleden en door gastvrijheid

thema april : Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

6 april  Op pad langs de kerken in Westbroek en Groenekan  
van 10.00 tot 16.00 uur Zie artikel hiernaast. 

13 april  Bridgedrive langs vijf speellocaties in Bilthoven, De Bilt, 
Hollandsche Rading.  

13 april  Op pad langs de kerken in De Bilt van 10.00 uur 
tot 16.00 uur

13 april   Theaterproductie ‘As I left my Father’s House’. Over 
vluchtelingen en de ontmoeting tussen religies. 
Julianakerk Bilthoven van 16.00 uur tot 18.00 uur  
 Religie gaat vaak niet alleen over het verleden maar 
ook over de toekomst, de hoop op een andere toekomst. 
Theatervoorstelling over de aangrijpende verhalen van 
drie vluchtelingen van christelijke, islamitische en joodse 
afkomst.

 19 april  126 junior kunstenaars brengen hun kunstwerk naar 
de Planetenbaan waar om 16.00 uur Marij Nielen een 
spectaculaire aftrap zal geven samen met kinderen uit alle 
kernen van onze gemeente

20 + 21 Weekend van de Vergeten Kunst   
april  Stichting Kunst en Cultuur

20 april  Op pad langs de kerken in Maartensdijk en  
Hollandsche Rading van 10.00 uur tot 16.00 uur

27 april  Op pad langs de kerken in Bilthoven en Den Dolder  
van 10.00 uur tot 16.00 uur

(programma onder voorbehoud)

nieUws

Vlaggen voor particulieren en bedrijven voor 900 jaar de bilt

Stichting 900 jaar De Bilt organiseert in 2013 verschillende 
activiteiten ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt. Bij al deze 
gelegenheden worden speciale jubileum beachvlaggen, spandoeken 
en mastvlaggen geplaatst bij deelnemers die deelnemen aan een 
van die activiteiten. Inmiddels hebben zowel particulieren als 
bedrijven belangstelling getoond voor een 900 jaar jubileumvlag. 
Als er voldoende belangstelling is kunnen mastvlaggen tegen een 
aantrekkelijke prijs aangeboden worden. Daarom kan nu iedereen die 
belangstelling heeft inschrijven.

Johan L’Honoré Naber coördineert alles rond de vlaggen bij de 
activiteiten ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt. Een flinke klus, van 
vergunningen aanvragen tot en met overleg om vlaggen op kerktorens 
geplaatst te krijgen. Johan: ‘Om de prijs aantrekkelijk te maken 
moeten we een redelijke hoeveelheid mastvlaggen kunnen laten 
maken. Daarom hebben we een belangstellingregistratielijst gemaakt. 
We zijn al aardig op weg deze te vullen’. De vlaggen zijn 100 x 150 
cm groot, geschikt om aan de gevelstok te hangen. Particulieren en/
of bedrijven kunnen hun belangstelling voor vlag(gen) voor 5 april 
aangeven via jwa.naber@gmail.com.

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

Henny Ockhuijsen is blij verrast met het enthousiasme uit alle kernen.

Toneelvoorstelling in Bilthoven
door Henk van de Bunt

Een groep uit de Raad van Kerken in Bilthoven, Steunpunt Vluchtelingenwerk Nederland  
en de plaatselijke werkgroep Amnesty International heeft in het kader van de viering van 

 900 jaar De Bilt het initiatief genomen tot het organiseren van een voorstelling van  
het interactieve toneelstuk ‘As I left my Father’s House’.

 
De voorstelling is een productie geba-
seerd op verhalen van mensen die aan 
den lijve ervaren hebben hoe het is 
om elkaar in de situatie van vluchte-
ling te ontmoeten en hoe zij op elkaar 
reageren.

De vluchtelingen vertellen over hun 
wereld. Een wereld van mensen die 
leven met de gevolgen van vijandig-
heid, oorlog en extremisme. Tijdens 
en na hun vlucht vinden ze inspiratie 
in het leven van hun profeten Abra-
ham, Mozes, Mohammed en Jezus, 
die ook moesten vluchten. Voor hun 
onderdrukkers, maar ook voor hun 
eigen volk. Deze aangrijpende verha-
len worden ondersteund door muziek 
en zang, raken en ontroeren. Het zijn 
universele verhalen die bruggen slaan 
met het hier en nu. Door het decor 
zijn de toeschouwers letterlijk en fi-
guurlijk heel dicht bij de verhalenver-
tellers. 

Na de voorstelling is er steeds ruimte 
voor een gesprek met de makers. De 
leider is Bright O. Richards, de orga-

nisatie is in handen van New Dutch 
Connections. Meer informatie over 
deze instelling kunt u krijgen via 
www.newdutchconnections.nl. Bij 
alle tot nu toe gehouden voorstellin-
gen waren de aanwezigen diep onder 
de indruk van het gepresenteerde. 
Steeds vond er na afloop een leven-
dige gedachtenwisseling plaats. De 
toegang is vrij; wel wordt er een col-

lecte gehouden die de royale subsidie 
van enkele organisaties moet aanvul-
len. Zaterdag 13 april om 16.30 uur in 
de Julianakerk aan de Julianalaan in 
Bilthoven.

Voorafgaand aan de voorstelling 
wordt op donderdag 4 april om 13.00 
uur een informatiebijeenkomst geor-
ganiseerd in de Julianakerk.

V.l.n.r. Hans Bouman (Raad van Kerken), Dirk Verburg (Julianakerk) en Ria 
Porton (plaatselijke Amnesty).
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G E B O O R T E K A A R T J E S
Parel Promotie

o n t we r p + p r i n t + d r u k
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

Als VIP klant krijgt
u bij 10 complete

gezichtsbehandelingen
binnen 1 jaar,
de 11e gratis.

Schoonheidssalon
Beauty-Max

Bij Schoonheidssalon Beauty-Max, 
Spoorlaan 66 in Bilthoven kunt 
u terecht voor een complete 
gezichtsbehandeling voor € 49,50. De 
behandeling wordt aangepast aan elk 
huidtype en naar ieders wens. Uw huidtype is 
bepalend voor een juiste keuze van cosmetische 
producten. Een ontspannend moment voor een diepge-
zuiverde en fluweelzachte huid. 

In de salon wordt gewerkt met de producten van Frais Monde; 
natuurlijke cosmetica uit Zuid Italië. Pure schoonheid dankzij thermaal 
water, minerale zouten en actieve werkstoffen. 

De producten zijn ook te verkrijgen voor thuis gebruik. Om ieder-
een kennis te laten maken met de fraaie, natuurlijke en topkwaliteit 
cosmetica producten van Frais Monde, is er sinds kort een webshop. 
Hiervoor kunt u een kijkje nemen op www.hello-beauty.nl 

Verder kunt u in de salon terecht voor mooi ingepakte cadeaubonnen, 
heerlijk geurende cadeautjes van bijvoorbeeld de spa lijn voor kleine 
prijsjes. Ook zijn er trendy en chique sieraden te verkrij-
gen. Leuk voor uzelf of als cadeautje. Momenten 
genoeg om iemand of uzelf te verrassen!

Graag heet ik u van harte welkom in mijn 
salon aan huis voor een eerste kennismaking 
of voor een behandeling. Kijk voor informatie op 
www.beauty-max.nl of bel met 06-10666673.

Autobedrijf Van der Plaats

2e Paasdag Open!
Van 11.00 tot 16.00 uur

Nebraskadreef 1 Utrecht
030-2613612

www.vdplaats.nl
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Cordaan start gratis spreekuur 
wijkverpleegkundige

door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van maandag 8 april kunnen inwoners uit Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche 
Rading met vragen over zorg terecht bij wijkverpleegkundige Erna Knecht van Cordaan Thuiszorg. 
Zij houdt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in Dijckstate in Maartensdijk. 

De inzet van het Rijk en de gemeente 
is om ouderen langer zelfstandig thuis 
te laten wonen. Dat is geen enkel pro-
bleem als de gezondheid dat toelaat 
maar als er gezondheidsklachten ko-
men is dat een heel ander verhaal. Ge-
lukkig kan veel extra zorg geleverd 
worden maar de vraag is hoe mensen 
in die omstandigheden de juiste infor-
matie vinden. Een wijkverpleegkun-
dige kan ouderen helpen bij het vin-
den van antwoorden. Zij moet weer 
de spil in de zorg in de wijk worden.

Vrijblijvend en laagdrempelig
Cordaan Thuiszorg levert al meer dan 
15 jaar thuiszorg in Maartensdijk, 
Westbroek en Hollandsche Rading. 
De 30 mensen van het Thuiszorgteam 
en de 36 mensen van de huishoude-
lijke verzorging merkten steeds vaker 
dat mensen verdwalen in zorgland. 
Erna Knecht: ‘Daar moesten we wat 
mee, vandaar dit gratis spreekuur’. 
Erna Knecht is wijkverpleegkundige 
en woont en werkt al vele jaren in 
Maartensdijk en neemt die ervaring 
en kennis mee in het spreekuur. Dit 
spreekuur is vrijblijvend en toegan-
kelijk voor iedereen met vragen over 
zorg. Het doel is om de zorgvraag in 
kaart te brengen en van daaruit verder 

te kijken. Zo kan het zijn dat mensen 
hulp nodig hebben bij hun persoonlij-
ke verzorging in de vorm van hulp bij 
het wassen en aankleden, het aantrek-
ken van steunkousen, maar ook hulp 
met de medicatie en wondverzorging. 
Vragen over mogelijke verpleging 
zoals bijvoorbeeld hulp bij het toedie-
nen van insuline of stoma en katheter 
verzorging kunnen ook beantwoord 
worden. Net als vragen over WMO 
voorzieningen als hulp bij het huis-
houden. 
Daarnaast biedt Cordaan ook dagver-
zorging aan, dus vragen daarover zul-
len beantwoord worden. Erna Knecht: 
‘Natuurlijk richten wij ons veelal op 
ouderen maar er zijn ook mogelijkhe-
den voor mensen van alle leeftijden, 
zelfs voor zorg aan kinderen. Al moet 
ik daar wel gelijk bij zeggen dat spe-
cialistische zorg aan kinderen vaak 
door zeer ervaren mensen wordt ge-
leverd. Wij kunnen in zo’n geval wel 
doorverwijzen naar zulke instanties’. 
En dat geldt voor veel meer zaken. 
Erna Knecht weet veel, heeft inmid-
dels een groot netwerk en ook bij in-
stanties als het CIZ, het centrum voor 
indicatiestelling, is ze een bekende. 
Daarnaast is er een goede samenwer-
king met de huisartsen en Stichting 

MENS De Bilt voor wonen, welzijn 
en zorg. 

Inloopspreekuur
Voor het bezoeken van het spreekuur 
van de wijkverpleegkundige hoeft 
geen afspraak gemaakt te worden. Ie-
dereen kan op maandag tussen 11.00 
en 12.00 uur binnen lopen op de eer-
ste etage in Dijckstate, dus ook bij-
voorbeeld een dochter die met vragen 
zit over mogelijke zorg voor haar ou-
ders. Erna Knecht: ‘Wij willen graag 
meekijken en meedenken. Wij nemen 
de regie niet over, die blijft zoveel 
mogelijk in handen van de mensen 
zelf. Maar het kan wel: bij een acute 
zorgvraag regelen wij diezelfde dag 
nog hulp. Ik hoef dan eigenlijk alleen 
maar het adres te weten en de rest 
wordt geregeld. Ook bij terminale 
zorg kunnen wij mensen helpen, niet 
door er 24 uur per dag bij te zijn maar 
wel bijvoorbeeld overdags op afroep 
en ’s nachts aan het bed. Als we iets 
niet kunnen bieden zoeken we met 
de zorgvragers naar passende oplos-
singen’. Wanneer het niet mogelijk is 
om naar een spreekuur te komen kan 
Erna Knecht ook bij mensen thuis 
komen. Erna Knecht is bereikbaar op 
telefoonnummer 0346 21 73 00. 

Wijkverpleegkundige Erna Knecht van Cordaan Thuiszorg start op maandag 
8 april het Spreekuur Wijkverpleegkundige voor inwoners van Maartensdijk, 
Westbroek en Hollandsche Rading met vragen over zorg.

Fotowedstrijd gemeentegids 2013-2014
In augustus verschijnt de nieuwe ge-
meentegids (de Wegwijzer) van de 
gemeente De Bilt. Voor foto’s daarin 
organiseert de gemeente De Bilt een 
wedstrijd. De mooiste foto’s krijgen 
een plekje krijgen in de gemeentegids 
en de drie allermooiste worden daar-
naast beloond met een prijs. 
 
Deelnemers kunnen tot en met maan-
dag 22 april foto(‘s) sturen naar com-
municatie@debilt.nl t.a.v. Pim Koppel 
o.v.v. naam, telefoonnummer en adres-
gegevens. 
De foto’s worden beoordeeld door een 
jury bestaande uit de burgemeester, 

twee gemeenteraadsleden en een com-
municatiemedewerker. De bekroonde 
foto’s worden beloond waardebon-
nen € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede 
plaats) en € 25 (derde plaats). De win-
nende foto’s worden in mei bekendge-
maakt en de winnaars krijgen hierover 
bericht. 

Voorwaarden: 
1.  Alléén inwoners van de gemeente 

De Bilt kunnen deelnemen aan deze 
fotowedstrijd.

2.  Per persoon mogen maximaal twee 
foto’s worden ingeleverd.

3.  De foto’s moeten genomen worden 

in deze gemeente, en herkenbaar 
zijn voor de gemeente en/of de Bilt-
se samenleving. 

4.  De foto’s moeten digitaal aangele-
verd worden, in JPEG/JPG formaat 
met een minimale resolutie van 300 
dpi of minimaal 1,2 MB.

5.  De gemeente De Bilt kan de foto’s 
gebruiken voor promotionele doel-
einden anders dan de gemeentegids. 
Bij deelname aan de fotowedstrijd 
geeft u toestemming voor het ge-
bruik van uw foto’s voor bijvoor-
beeld de gemeentelijke website, 
folders, flyers, brochures, nieuws-
brieven, het burgerjaarverslag, etc.

Fototentoonstelling druk bezocht 
door Henk van de Bunt

Op uitnodiging van de samenwerkende Historische Kring 
D’Oude School (De Bilt) en de Historische Vereniging 

Maartensdijk bezochten afgelopen week zo’n  
100 belangstellenden de reizende tentoonstelling  

‘900 jaar De Bilt in beeld’, in gemeentehuis Jagtlust. 

Leden van de tentoonstellingscom-
missie hun handen meer dan vol 
hadden om de vele vragen te beant-
woorden. De tentoonstelling in Jag-
tlust is nog en met 23 april tijdens 
openstelling van Jagtlust te bewonderen en zal daarna voor een deel op reis 
gaan door de andere kernen. Die reis begint op 27 april naar het Dorps-
huis van Westbroek, waarna op 11 mei Dijckstate in Maartensdijk wordt 
aangedaan. In De Groene Daan in Groenekan kan men vervolgens vanaf 
25 mei terecht. Na de zomervakantie wordt de tentoonstellingsdraad op 7 
september a.s. weer in Hollandsche Rading opgepikt, waarna de afsluitende 
presentatie op 21 september in restaurant Bij de Tijd (Weltevreden) in De 
Bilt zal worden opgesteld. De reizende tentoonstelling zal in iedere kern 
veertien dagen te aanschouwen zijn. Voor een aantal locaties zoeken de 
beide historische verenigingen nog vrijwilligers, die gedurende een dagdeel 
of enkele uren aanwezig willen zijn als gastvrouw/-heer. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij Baldine van den Bosch (baldinevan-
denbosch@gmail.com, tel. 0346 212685) of Liesbeth du Mee (elisabethdu-
mee7@gmail.com, tel. 0346 214117) 

V.l.n.r. Commissieleden Marcel Jansen, Coos Coenen, Ellen Drees, Liesbeth 
Dumee en Hans de Groot verbindend tussen Het Groene Kannetje (Vergeten 
Kunst) en oude foto’s van De Bilt.

Er zal best een en ander aan schorten
en door de crisis zijn er vast wel tekorten
maar uit het Vierklank katern
blijkt dat je in iedere kern
van onze gemeente kunt sporten

Guus Geebel Limerick
<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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

Ingrid Hovelynck

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Zes kernen één toekomst. Ik vind dit een 
prachtig motto. Voor mij staat het ook 
voor de manier waarop ik aankijk tegen 
de activiteiten van de Raad van Kerken: 
lokale geloofsgemeenschappen die elkaar 
versterken waar dat zinvol of gewoon 
leuk is, met respect voor ieders eigenheid. 
Want juist die verschillende ‘eigen(aardig)
heden’ maken samenwerken zo boeiend. 
Dat ervaar ik ook in mijn activiteiten voor 
ondernemersverband Het Oude Dorp en 
in mijn werk als organisatieadviseur.

Op de vier zaterdagen in april houden 
de kerken open huis. Om de bezoekers 
te helpen bij het rondkijken stelde ik een 
boekje samen over de 20 kerkgebouwen 
die onze gemeente rijk is (te koop in de 
kerken en bij verschillende boekwinkels). 
Kerken zijn vaak gezichtsbepalend 
voor een woonkern, vaak gaan we er 
gedachteloos aan voorbij, nu is iedereen 
uitgenodigd om binnen te komen! 



brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 
de andere culinaire dagen!

Te huur aangeboden,
evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:
030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

•	 Orthopedische	Revalidatie	
•	 Begeleiding	van	Ouderen
•	 Sportbegeleiding
•	 	Samenwerking	UMC		

sportgeneeskunde
•	 Medical	Taping	Concept
•	 Mulligan	Methode
•	 	Aangesloten	bij	netwerk		

claudicatio	intermittens
•	 	Begeleiding	bij	diabetes		

mellitus	type	II

 
 
 
 

Wenst	  u	  vrolijk	  Pasen	  
Gezellig	  vakantie-‐uitje	  of	  familie-‐/kinderfeestje.	  

Midgetgolfen	  op	  een	  mooie	  baan	  in	  een	  bosrijke	  omgeving.	  
Dagelijks	  geopend	  vanaf	  10.00	  uur,	  
030-‐2281154,	  b.g.g.	  06.20963766	  

 
 
 
 

Wenst u vrolijk Pasen
Gezellig vakantie-uitje of familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan
in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,
030-2281154, b.g.g. 06.20963766
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NOW
SUMMER

weinor terrasdak van textiel

50% korting op de exclusieve 
dimbare Lichtlijst LED Design
(bij de Plaza Home LED)

Deze actie is geldig bij aankoop van15.2. tot 8.8.2013
Bestel nu uw weinor Plaza Home/LED en ontvang:

Keuze uit 
de nieuwe 
doekcollectie

Keuze uit 47 RAL 
kleuren en 9 WiGa 
Trendkleuren

Comfortabele 
afstandsbediening
ter waarde van 
maximaal € 440,– **  

**
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2E PAASDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 UUR

De Holle Bilt 25  |  3732 HM De Bilt  |  T:+31 (0) 30 220 38 84  |  info@jansendebilt.nl

W W W. J A N S E N D E B I LT. N L

Windvast, 

waterdicht en 

alle � exibiliteit!

Een traditioneel stukje lamsvlees op uw paastafel

VERSE ZUIGLAMSBOUT .................100 GRAM € 1,65
Voor de kenners: een delicatesse

VERSE LAMSHAASJES .......................100 GRAM € 3,75
Een specialiteit voor de kenners

VERSE FRENCHED RACKS ............100 GRAM € 3,98
Een echte paasstopper. Ca. 20 minuten op 170 graden in de oven

GECONFIJTE EENDENBOUT ...... PER STUK € 4,75
Om zelf te wellen. Knoflook, whisky, Provençaals of naturel?

PAASHAMMETJES ................................500 GRAM € 7,25
Gemarineerde varkenshaas in een jasje van bladerdeeg. 
Ca. 20 minuten op 170 graden in de oven

PAAS VARKENSHAAS IN BLADERDEEG
.............................................................................100 GRAM € 1,75
Uit onze specialiteitenhoek: varkenschnitzel, salie, 
parmaham en een lekkere marinade

SALLIM BOCCA .....................................100 GRAM € 1,95
Zonder been, lekker gekruid & gezouten en handgeknoopt

LAMSBOUTROLLADE .......................100 GRAM € 1,95
Iets aparts met Pasen? Mals rundvlees, kruidencrème, 
rucola, Parmezaanse kaas. Aan een stuk of plakken

CARPACCIO ROLLADE ....................100 GRAM € 2,25
Gezellig tafelen doet u met onze:

PAAS GOURMETSCHOTEL ...PER PERSOON € 6,25
PAAS FONDUESCHOTEL .......PER PERSOON € 5,75
Voor in de oven, pan of op de barbecue. 
Lekker gekruid en met spek omwikkeld

VARKENSHAASTRIO SPIES ..........100 GRAM € 1,98
Met o.a. zeer malse rosbief, kruiden en mager gerookt spek

PAAS GEBRAAD .....................................100 GRAM € 2,15
Met o.a. varkenshaas, rucola, brie en kruidenolie. 
Ca. 20 minuten in de oven op 180°C

PAASHAAS SLEETJE ............................100 GRAM € 1,95
Lekker paasbeleg voor lunch en brunch

BEENHAM ..................................................100 GRAM € 2,25
GEGRILDE ROSBIEF ...........................100 GRAM € 2,45

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 30 maart. Zetfouten voorbehouden.

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 5 op 6 en 8 op 9 april op 
het traject Utrecht-Den Dolder een slijptrein.
Woont u in De Bilt of Bilthoven in de buurt van dit spoor, 
dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  
www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens  
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Kinderkleding,
(kraam)cadeaus en accessoires

Volg Mieka op 
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 18.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 15.00 uur

Geopend:
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advertentie

Hoofd Radio wordt 
uitvaartondernemer

Een kleine Citroën C1 is de privéauto van Koop Geersing tegenwoordig. Een erg bescheiden 
voertuig vergeleken bij de lease-Volvo die hij had bij de AVRO, als Hoofd Radio en lid van het 

managementteam. Dik vijf jaar was Geersing werkzaam in deze vergaderbaan. Nu zegt hij daarover: 
‘Ik heb altijd geprobeerd daar met liefde iets van te maken, maar ik dacht weleens:  

waar ben ik in terechtgekomen?’

Die gedachte bekruipt hem nu niet 
meer. Oud-tekenleraar en oud-radio-
baas Geersing heeft als uitvaarton-
dernemer zijn bestemming gevonden. 
‘Dat gevoel heb ik althans. Ik kom zó 
gelukkig thuis nu. Ik krijg alleen maar 
dankbaarheid. Ik blijk graag zorg te 
verlenen. En het mooie is: het bespre-
ken en uitvoeren van een uitvaart lijkt 
heel veel op het produceren van een 
radio-uitzending. Het vraagt dezelfde 
minutieuze voorbereiding, want het 
moet in één keer goed. Én het moet 
een onvergetelijke indruk nalaten, 
wat je ook nastreeft met elk radiopro-
gramma.’

Overleden
Was zijn in Zwolle wonende vader 
vorig jaar niet overleden, dan zou 
‘Yarden & Geersing Uitvaartzorg 
Zeist - De Bilt’ niet zijn opgericht. De 
crematieplechtigheid maakte zoveel 
in Geersing los dat hij de uitvaart-
begeleider vroeg of hij een dag met 
hem mocht meelopen. ‘Die dag werd 
twee dagen en uiteindelijk een week. 
Toen was voor mij duidelijk waar 
mijn werkelijke ambitie ligt.’ Geer-
sing werd franchisenemer bij Yarden. 
Zelfstandig ondernemer, maar wel 
onder de paraplu van de uitvaartgi-
gant. Binnen Yarden volgde Geersing 
de afgelopen acht maanden diverse 
stages. In maart sluit hij zijn laatste 
af. Dan is ook zijn uitvaartauto afge-
leverd en begint zijn nieuwe avontuur 
officieel. Niet dat het hoofdstuk radio 
daarmee eindigt. Voor KX Radio, het 
internetstation van de AVRO, blijft 
Geersing samen met Arjan Snijders 
de wekelijkse Macca Podcast ma-
ken. Voor zijn oude werkgever maakt 
hij ook zijn werk af als projectleider 

‘AVRO 90’: het grote jubileum ko-
mende zomer.

Jaren
Van die 90 AVRO-jaren heeft Geer-
sing er 25 meegemaakt. Een brief 
opende in 1987 voor hem de deur 
aan de ’s Gravelandseweg. Geen 
sollicitatie, want Geersing had het 
best naar zijn zin als leraar tekenen 
en grafische techniek in Groningen. 
Nee, in die brief riep hij de AVRO op 
een programmareeks over The Beat-
les te maken, die 25 jaar eerder met 
Love Me Do hun platendebuut had-
den gemaakt. Per kerende post kreeg 
Geersing niet alleen een ja, maar ook 
het verzoek zelf aan die serie mee te 
werken.
De AVRO zette hem als redacteur en 
producer bij steeds meer radiopro-
gramma’s in. In 1994 hakte Geersing 
de knoop door, nam ontslag als leraar 
en vertrok definitief naar Hilversum. 
‘Het vooruitzicht dat ik ’s middags 
Het Steenen Tijdperk mocht voorbe-
reiden, maakte de dag al direct goed. 
Ik was altijd veel te vroeg in de studio 
en bleef na afloop uren hangen, om 
dat gevoel van passie maar zo lang 
mogelijk te kunnen vasthouden.’ De 
passie verminderde, onder andere 
door de verzakelijking waaraan ook 
de AVRO niet ontkwam. Het manage-
mentteam werd in 2011 van zes leden 
teruggebracht tot drie. Geersing had 
opeens de handen vrij en ging aan de 
slag als interim-manager, projectlei-
der en freelance mediajournalist. Het 
dagvoorzitter-circuit betrad hij ook. 
Tot hij in juni vorig jaar in zijn eigen 
ouderlijk huis zag hoeveel betekenis 
er schuilgaat in het woord ontzorgen. 
Vader plots overleden, iedereen ont-

redderd en daar kwam de uitvaartver-
zorger die niet alleen de overledene 
weer herkenbaar maakte, maar de na-
bestaanden ook houvast gaf.
‘Je bent voor de achterblijvers een 
redder in nood’, weet Geersing intus-
sen uit eigen ervaring, al is hij tijdens 
een van zijn stages ook weleens op 
andere wijze ontvangen. Toen hij bij 
een gezin kwam waar een dochter van 
18 jaar was overleden, keek haar oma 
Geersing boos aan en zei: ‘Je bent 
een vertegenwoordiger van de dood, 
je komt mijn kleindochter weghalen.’

Vers
‘Het leed is dan nog zó vers’, zegt 
Geersing. ‘Des te belangrijker is 
dat je je werk dan goed doet; dat de 
uitvaart precies verloopt zoals de 
nabestaanden het willen. Want dat 
vergemakkelijkt het rouwproces. In 
de koffiekamer zie je ook vaak opge-
luchte blikken. Dan lachen de mensen 
weer en bedanken ze voor alle goede 
zorgen.’In zijn stemmige grijze kos-
tuum waant Geersing zich soms nog 
wel in de radiostudio. Moet een uit-
zending direct na de STER-reclame 
beginnen, bij een uitvaart komt het 
ook op de minuut aan. De duur van 
de kerkdienst, het voorrijden van de 
auto’s, de tocht naar het crematorium, 
de lengte en opbouw van de toespra-
ken en van de muziek - dat moet alle-
maal gedegen zijn voorbereid en strak 
georganiseerd. ‘Het is gewoon produ-
ceren’, bekent de oud-radioproducer 
op nuchtere toon. Maar nu toch met 
een ander na-gevoel. ‘Als uitvaart-
verzorger heb je echt het gevoel dat je 
iets hebt kunnen doen voor een ander. 
Bij de radio is dat minder, is dat lang 
niet zo persoonlijk’. [HvdB]

‘Stoer, respect!’ twitterde een omroep-collega aan Koop Geersing

Mathilde aan tafel in Maartensdijk
Vrijdag 22 maart organiseerde het Groenhorst College in Maartensdijk een lunchontvangst 

‘Mathilde aan tafel’, één van de activiteiten, die in het kader van 900 jaar De Bilt gerealiseerd wordt.

Omdat het Groenhorst het motto van 
Mathilde aan tafel, ‘samen eten, elkaar 
ontmoeten’ volledig onderschrijft, 
haakt zij met een speciale aanschuif-
lunch graag aan bij dit prachtige ini-
tiatief. De gastvrije school had buurt-
genoten en omwonenden uitgenodigd 
om aan te schuiven voor een maaltijd 
die bereid is door leerlingen. Op de 
22e maart werd de lunch op een uit-
stekende wijze en vol enthousiasme 
geserveerd tussen 13.00 uur en 15.00 
uur door gastheren en –vrouwen uit 
leerjaar twee. 

Gastheer
De leerlingen hadden zich o.a. voor-
bereid op het gastheerschap en de be-
reiding van de maaltijd in de lessen 
Verwerking Agrarische Producten. 
Bij Geschiedenis was ingegaan op de 
aanleiding van deze activiteit, het 900 
jarig bestaan van gemeente De Bilt en 
haar zes kernen. In het praktijklokaal 
van het vak Bloem & Groen werd 
gewerkt aan een attentie voor elke 
gast. In de lessen Nederlands waren 

presentaties voorbereid van gedichten 
met het thema ‘buren’. De taken voor 
de organisatie waren verdeeld onder 

de leerlingen, die hiermee werkten 
aan het thema ‘samenwerken in de 
school’. [HvdB] 

Terwijl de gasten (totaal plm. 30) nog binnen druppelen en de Groenhorst-
leerlingen alvast voor een drankje zorgen onderhoudt Mathilde Cardinaal 
zich met anderen aan tafel.

Herinrichting  
Dorpsweg Maartensdijk

In 2012 is een deel van het asfalt van de Dorpsweg in Maartensdijk ver-
vangen. Dit voorjaar wordt de rode asfaltlaag van de fietsstrook opnieuw 
aangebracht omdat deze niet goed hecht. Het tweede deel van de Dorpsweg 
dat binnen de bebouwde kom valt, moet nog aangepakt worden. Samen 
met bewoners zijn de wensen voor herinrichting al in kaart gebracht. De 
uitvoering start in 2014.

In 2012 is de eerste fase, het traject van de Prof Bronkhorstlaan tot aan de 
Koningin Julianalaan uitgevoerd. Bij het aanbrengen van de rode asfaltlaag 
zijn problemen opgetreden, waardoor deze niet goed hecht. Daarom zal de 
leverancier de rode asfaltlaag herstellen.

Waterleiding
De tweede fase betreft het traject van de Koningin Julianalaan tot aan de 
Dierenriem. Binnen de gemeente zijn veel plekken die toe zijn aan een her-
inrichting. Volgorderlijk worden de werkzaamheden aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk  in 2014 uitgevoerd. Voorafgaand aan de herinrichting wordt 
op een deel van de Dorpsweg de waterleiding vervangen. Op het gedeelte 
van de Dierenriem tot aan de Nachtegaallaan is de waterleiding zodanig 
verouderd dat vervanging noodzakelijk is. [HvdB]

Op de Dorpsweg geldt gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer.

GroenRĳ k Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrĳ k.nl

Struikmargriet

Argyranthemum.
Potmaat 18 cm. 
Per stuk 7,99

2 voor 

10,-

wk 13. Geldig van 28-03 t/m 03-04. OP=OP

2e Paasdag
Geopend



Ook Albert en Joanne Ronhaar lieten het 
afgelopen jaar 8 zonnepanelen aanbrengen 
op hun woning aan het Van Heemstrakwartier 
in De Bilt. Al eerder hadden zij dubbel glas 
laten plaatsen en een tijdklok op de boiler, 
en ook maakten zij plannen om de vloer te 
isoleren. Maar zonne-energie leek lange tijd 
onvoldoende rendabel.
Ze werden over de streep getrokken tijdens 
een informatieavond bij Roel Simons, een 
enthousiaste promotor van zonne-energie. 
Daar bleek het allemaal veel eenvoudiger 
dan gedacht. Albert en Joanne schaften de 
zonnepanelen met een rijkssubsidie aan 
via de Stichting Natuur en Milieu en deze 
werden in nog geen halve dag geplaatst. Ook 
in huis geen hak- en breekwerk:  ze konden 
gewoon de bestaande leidingen blijven 
gebruiken. Wel plaatste netbeheerder Stedin 
(gratis) een nieuwe elektriciteitsmeter.
De nieuwe panelen moeten per jaar 1750 
kWh aan stroom opleveren, waardoor ze 
na 12 jaar zijn terugverdiend. Belangrijker 
vindt Joanne de bijdrage aan een beter 
milieu: zelfs als de zon niet schijnt wordt er 
stroom opgewekt. Het geeft haar bijna het 
gevoel slapende rijk te worden. 

(Henk Zandvliet)

‘Voor ons schijnt elke dag de zon!’
In 2012 werd in Nederland twee keer zoveel zonne-energie opgewekt als het jaar daarvoor, aldus een recent onderzoek. 

En inderdaad, op steeds meer daken zie je zonnepanelen verschijnen.

Albert en Joanne Ronhaar lieten 8 zonnepanelen aanbrengen op hun woning.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Autobedrijf
Van Woudenberg B.V.

Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Alles erop en eraan 
en toch maar 14% bijtelling.

De Ford Fiesta en de Ford Focus. Twee absolute toppers. De Fiesta best verkochte auto in zijn klasse. De Focus zelfs de best 

verkochte auto ter wereld en uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar. Super zuinig maar vol vermogen. Beide alles erop en 

eraan: navigatie, voorruitverwarming en alle luxe die u zich kunt wensen. En toch... maar 14% bijtelling. Tel uit uw winst.

14% bijtelling Geen wegenbelasting

FORD FIESTA 5-DEURS 
TITANIUM ECOnetic Lease
Gebaseerd op de reeds riant uitgeruste Titanium 
uitvoering. Met vele extra’s zoals navigatie en 
Keyless entry. 

Normaal 23.320,- NU VOOR  18.995,-
Uw voordeel  (en dus minder bijtelling!) 4.325,-
Netto bijtelling op dit model vanaf 93,- p.mnd.

FORD FOCUS 5-DEURS 
TITANIUM ECOnetic Lease
Gebaseerd op de reeds riant uitgeruste Titanium 
wagon 1.6 TDCi 77 kW (105 pk). Met extra’s zoals 
navigatie en automatisch inparkeren.  

Normaal 30.095,- NU VOOR  26.795,-
Uw voordeel  (en dus minder bijtelling!) 3.300,-
Netto bijtelling op dit model vanaf 132,- p.mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl
Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. 
*Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-30,3; liter/100 km: 3,3-6,4; CO2 gr/km: 87-149.

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.
En net als ‘Katten Kunst’ en 
‘DierenKunst’  bij onderstaande 
adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

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

Voor Kattenliefhebbers! 

15 kaarten gemaakt door bekende 

kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 

Uitgeverij, Vario Pers Groenekan.

info@variopers.nl

€ 5,95

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré HaverkampLesly 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 

Dieren in de Kunst! 15 kaarten gemaakt door bekende 
kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 
Uitgeverij, Vario Pers Groenekan. info@variopers.nl

€ 5,95

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

Kunst in beweging

15 kaarten gemaakt door bekende 

kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 

Uitgeverij, Vario Pers Groenekan.

info@variopers.nl

€ 5,95
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Word 
Vierklank-
bezorger! 

Per woensdag 3 april
komt er één wijk vrij in:

Bilthoven - Wijk 121:
Dwarsweg, Jan Steenlaan, 
Kees Boekelaan, 
Rubenslaan 

Bel 0346 211992 
of mail naar

info@vierklank.nl

Openingstijden: maandag 08.30 – 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A
3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764
Mailadres: info@caravannmv.nl

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

ALCOHOLTESTERS BLIJVEN VERPLICHT!
Er is nog steeds veel commotie rondom de 
Franse alcoholtest wetgeving. Diverse websites 
wisten afgelopen weken te melden dat de 
alcoholtesters niet meer verplicht zouden zijn 
in Frankrijk.
Deze informatie is onjuist! Vanaf 1 maart 2013 
is de wetgeving op het bezit van alcoholtesters 
door de Franse minister Vals aangepast. 
Bestuurders van motorvoertuigen krijgen geen 
boete maar zijn wel verplicht de alcoholtester 
in het voertuig te hebben en moeten deze bij 
controle kunnen tonen. Dat geldt ook voor 
toeristen en kampeerders die Frankrijk gaan 
bezoeken of door Frankrijk heen reizen.

Bron: BOVAG
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Rechtzaak over asbestbesmetting 
voormalige postkantoor Bilthoven

door Lilian van Dijk

De gemeente De Bilt en horecaondernemer Rob Stranders hebben een conflict over het voormalige 
postkantoor in Bilthoven. Het is zelfs zo hoog opgelopen, dat Stranders naar de rechter is gestapt.  

Hij vindt dat de gemeente moet zorgen dat de in het pand aanwezige asbest zodanig wordt afgedekt, 
dat er geen losse asbestdeeltjes meer in de lucht kunnen vrijkomen.  

De gemeente voelt zich hiertoe niet verplicht.

De Vierklank kreeg via contacten 
informatie over de precieze inhoud 
van het conflict tussen de gemeente 
en Stranders, die voorheen café-bar 
De Dobbelaar uitbaatte. Dit hore-
capand staat op dit moment leeg en 
zal worden afgebroken vanwege de 
aanleg van tunnels onder de spoor-
baan bij station Bilthoven. Stran-
ders kwam enige jaren geleden al op 
het idee in het voormalige postkan-
toor aan de Julianaweg in Bilthoven 
een grand café te openen en trad in 
onderhandeling met de gemeente, 
de eigenaar van het pand. Over de 
koop werden zij het uiteindelijk 
eens. Bekend was toen al dat er as-
best in het pand zat, maar dat was 
vooralsnog geen reden tot alarm.

Asbestbesmetting
Zolang asbest in gebonden toestand 
verkeert, is er geen gevaar voor de 
gezondheid. Anders is het wanneer 
er asbestdeeltjes vrij komen in de 
lucht. Worden deze losse asbestve-
zels ingeademd, dan lopen zij vast 
in de kleine luchtwegen en long-
blaasjes. Daar worden de kleine 
vezels opgenomen door macrofagen 
(opruimcellen). Vezels die hiervoor 
te groot zijn, kunnen gaan migre-
ren (wandelen) in de weefsels. Ook 
kunnen zij zich via de lymfebanen 
verspreiden en zo terechtkomen 
op plaatsen ver verwijderd van de 
kleine luchtwegen. Opgehoeste 
losse vezels en macrofagen kun-
nen worden ingeslikt en verlaten 
het lichaam via het darmstelsel. 
Als gevolg van asbestbesmetting 

kunnen verschillende asbestziekten 
ontstaan: asbestose, asbestpleuritis, 
longkanker, mesothelioom (zowel 
aan longvlies, buikvlies als hartzak-
je) en pleura verdikking. De meeste 
ziekten openbaren zich pas tien-
tallen jaren nadat de blootstelling 
aan asbest heeft plaatsgevonden, 
en zijn niet of nauwelijks te gene-
zen. In Nederland sterven volgens 
de Gezondheidsraad jaarlijks naar 
schatting zo’n 1600 mensen aan as-
bestziekten. De kans op het krijgen 
van asbestziekten is afhankelijk van 
de totale hoeveelheid ingeademde 
asbestvezels. De zogeheten cumu-
latieve blootstelling, met als een-
heid vezeljaar, is het product van 
de blootstellingsconcentratie, uit-
gedrukt in vezels per kubieke cen-
timeter, en de blootstellingsduur in 
arbeidsjaar. Eén vezeljaar is dus 1 
vezel per ml x 1 arbeidsjaar. Eén ar-
beidsjaar bestaat uit 240 werkdagen 
van acht uur. Naarmate het aantal 
vezeljaren toeneemt, neemt ook de 
kans op asbestziekten toe. Voor het 
blootstellingsniveau van asbest is 
geen veilige grens. Eén ingeadem-
de vezel kán al gezondheidsschade 
veroorzaken, zij het dat dit een te 
verwaarlozen risico is. Voor het 
krijgen van asbestose moet mini-
maal vijf vezeljaar blootstelling aan 
asbest zijn geweest. 

Verantwoordelijkheid
Voor de zekerheid werd er een on-
afhankelijke externe asbestspeci-
alist ingeschakeld om te zien of er 
asbestbesmetting in het postkantoor 

aanwezig was. Toen Stranders in de 
derde week van december 2012 een 
rapportage ontving waaruit bleek 
dat dit inderdaad het geval was, ver-
zocht hij de gemeente te zorgen dat 
de asbestbesmetting een halt werd 
toegeroepen. Een pand met asbest-
besmetting vormt een bedreiging 
voor de gezondheid, iets wat vol-
gens hem onder verantwoordelijk-
heid viel van de verkoper. 
De gemeente was van mening dat 
Stranders zelf voor de maatregelen 
moest betalen. Onderhandelingen 
met de gemeente brachten geen op-
lossing. Stranders besloot daarom 
de zaak bij de rechter aanhangig te 
maken. De Vierklank informeerde 
bij de afdeling voorlichting wat er 
aan de hand was en kreeg de vol-
gende reactie: ‘Bij de koop was 
reeds duidelijk dat er zich asbest 
in het pand bevindt. Koper en ver-
koper hebben echter verschillende 
opvattingen over verplichtingen die 
tussen beide partijen zijn overeen-
gekomen. Daarover zal de rechter 
binnenkort duidelijkheid geven. 
Een uitspraak wordt pas over circa 
zes weken verwacht. Tot die tijd 
doen wij geen verdere uitspraken 
hierover.’ 

Stranders reageert: ‘Ik betreur de 
ontstane situatie, temeer daar mijn 
bedrijfsvoering hierdoor langer dan 
noodzakelijk stil ligt. Het lijkt me 
echter niet verstandig om inhoude-
lijk op de situatie in te gaan zo lang 
de zaak onder de rechter is. Ik hoop 
op een spoedige uitspraak.’

 Het voormalige postkantoor van Bilthoven ligt er verlaten bij. De ombouw tot 
grand café kan pas plaatsvinden als de gemeente en Stranders een oplossing 
hebben gevonden voor het asbestbesmettingsprobleem.

Rotonde Soestdijkseweg /  
Jan Steenlaan

Om Bilthoven als belangrijke schakel in het openbaar vervoer 
richting Utrecht en De Uithof (Utrecht Science Park)  

te versterken, wordt aan de noordzijde van het station  
extra ruimte gemaakt voor bushaltes en  

een keermogelijkheid voor bussen.

De inpassing van deze voorzieningen is nu verder uitgewerkt in een ont-
werp. Meest ingrijpende wijziging ten opzichte van het eerdere ontwerp, 
vormt de rotonde die de kruising Soestdijkseweg/Jan Steenlaan vervangt. 
Om het plan uit te kunnen voeren, zal het bestemmingsplan in beperkte 
mate gewijzigd worden. 

Netwerk
Samen met ProRail werkt gemeente De Bilt aan een veiliger stationsge-
bied in Bilthoven. Tegelijkertijd wordt station Bilthoven in het regionale 
netwerk van openbaar vervoer, gepositioneerd als een aantrekkelijke voor-
stadhalte. Juist omdat vanuit dit station verbindingen met Utrecht Science 
Park eenvoudig te faciliteren zijn. Bestuur Regio Utrecht (BRU) maakt 
zich hard voor het versterken van die positie maar ook het gemeentelijk 
verkeer- en vervoerplan pleit nadrukkelijk voor het optimaal benutten van 
de gunstige ligging van het station. 

Extra ruimte
In het nieuwe ontwerp voor de inrichting van het gebied ten noorden van 
het station wordt voorzien in extra ruimte voor bushaltes. Bovendien 
wordt de kruising Jan Steenlaan-Soestdijkseweg Noord vervangen door 
een rotonde die dient als veilige en snelle keermogelijkheid. Eerder vast-
gestelde uitgangspunten en eisen zijn in dit ontwerp zoveel mogelijk ge-
respecteerd. Zowel BRU als de Klankbordgroep Centrum Bilthoven (incl. 
betrokken maatschappelijke organisaties) zijn nauw betrokken bij de uit-
werking van het aangepaste ontwerp.

Terinzagelegging
Een klein deel van de gewenste rotonde kan niet binnen het geldende be-
stemmingsplan ‘Stationsgebied Bilthoven’ worden gemaakt. Het bestem-
mingsplan biedt een mogelijkheid om voor afwijkingen van bestemmings-
grenzen tot maximaal 5 meter, een wijzigingsplan op te stellen. 

Het ‘Wijzigingsplan rotonde Jan Steenlaan 2013’ ligt ter inzage op het 
gemeentehuis. Eventuele zienswijzen kunnen tot en met woensdag 24 
april worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 
Daarna neemt het college een definitief besluit.

Gluren bij de buren
In het kader van Gluren bij de buren stelden wij ons huis open. Het Bitse atelier Kunst en Licht van 

de Dorpsstraat exposeerde glaswerk en verlichting. De band Flextet bracht muziek ten gehore uit 
meerdere landen en culturen. Van Rusland, Armenië en Israel tot de Balkan en zelfs Nederland.

Ik vond het licht- en glaswerk en de 
muziek wonderwel bij elkaar passen. 
Over 3 sessies verdeeld hebben bijna 
80 mensen ons huis bezocht. Ik ervaar-
de veel enthousiasme over de tentoon-
gestelde en de gespeelde kunst. De 
muziek nam ons mee langs verschil-
lende culturen. Het was muziek waar-
in melancholie en blijdschap te horen 
en zelfs voelbaar waren. Muziek die 
de toehoorders in vervoering bracht. 
Muziek die een reis vormde langs al 
die culturen en daarin een ontmoeting 
liet horen tussen die culturen. Wat is er 
mooier dan ontmoeting tussen cultu-
ren in een tijd waarin volken al te vaak 
met de rug naar elkaar toe staan in de 
strijd om territorium en religie? Het 
paste allemaal ook heel mooi in het 
thema waarin onze gemeente de ko-
mende maanden in ondergedompeld 
wordt: de Verbinding.Mijn vrouw en 
ik hebben genoten van al het moois. 
Wij waren blij dat wij dat geluk kon-
den delen met zovelen; mensen uit alle 
kernen van onze gemeente en ver daar 
buiten. Frans Poot



Adverteren in 
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

DE BASIS VOOR UW TUIN

BASIS VERANDA 
polycarbonaat dak 
300 x 250 cm

PREMIUM VERANDA 
glas dak 
500 x 300 cm

TOPLINE VERANDA 
polycarbonaat dak op 2 
staanders 600 x 300 cm 

HOEKBLOKHUT 
KARLSRUHE 
300 x 300 cm

BLOKHUT 
STUTTGART 
300 x 300 cm

BLOKHUT 
DUSSELDORF 
300 x 250 cm

€1095,-

€1195,-

€3195-

€1095,-

€2995,-

€999,-

SIERBESTRATING • BLOKHUTTEN • TUINHOUT • TUINVERLICHTING • VERANDA’S

Dokweg  2 •  Industrieterrein Noordersluis •  8243 PT Lelystad • Telefoon 0320 220 324
Tolakkerweg 138 (bij Groenrijk)• 3739 JT Hollandse Rading • Telefoon 088 010 6603

STRAKKE 
BESTRATING 
diverse maten

GETROMMELDE  
BESTRATING 
diverse maten 

STAPEL
BLOKKEN 
diverse maten 

NATUURSTEEN 
TEGELS 
diverse soorten 
en maten 

€11,25
 per m2 vanaf  per m2 vanaf

€26,95
 per st. vanaf

€1,95
 per m2 vanaf

€12,95

BIJ AANKOOP VAN EEN VERANDA GRATIS SET LED VERLICHTING TWV €195,-

2e PAASDAG 
GEOPEND

TOP 
KWALITEIT 

VOOR EEN 

SCHERPE 
PRIJS!

De Holle Bilt 1 - 3732 HM - De Bilt
www.biltschehoek.com

sfeervolle paasBruncH
 Dat wordt 1e en 2e paasdag lekker genieten...

prijs per persoon: € 29,50 
Kinderen tot 12 jaar: € 17,50 

Kinderen tot 4 jaar gratis

Reserveren gewenst!
Bel 030--2205811 voor 
informatie en reservering

om 11.30 uur ontvangen wij u met een welkomstcocktail. 
na een amuse en soep kunt u gebruik maken van ons zeer 

uitgebreide brunchbuffet met een keur aan overheerlijke gerechten. 
Tot slot presenteren wij u ons dessertbuffet.

Een bezoekje aan onze Paasstal of houtfiguren 
schilderen bij Henk de Houthakker;

uw kinderen hebben het uitstekend naar hun zin
a.s. Paaszaterdag én maandag 2e Paasdag.

U trouwens ook, want er staat een zee aan levend groen 
voor u klaar, én een paar superaanbiedingen:

Aanbiedingen geldig t/m 

dinsdag 2 april.

i.v.m. Goede Vrijdag a.s 

vrijdag géén koopavond.

Narcissen
tête a tête

HORTENSIA’S

voor in de kamer, vol bloemen 

in diverse prachtige kleuren

2 halen:1 betalen

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

Het is pas écht een 

PAASFEEST
als je bij‘t Vaarderhoogt bent geweest

€ 5,95
€ 8,95

Green & Health laaiend enthousiast over Synofit:

“Dit is een belangrijke
doorbraak voor het behoud
van soepele gewrichten”

Synofit is momenteel dan ook niet voor 
niets het nummer één adviesproduct voor 
soepele gewrichten bij het vertrouwde 
groene vitamine winkeltje Green&Health 
op de Julianalaan. Volgens Ron gaat het 
hier om een veelomvattend product, 
die completer is dan producten op basis 
van Glucosamine en Chondroitine. “De 
ingrediënten in Synofit zijn ook goed voor 
de smering van de ge-wrichten en houden 
je in beweging met een comfortabel 
gevoel in de gewrichten. Kortom: een 
bewegingsformule waarmee je kunt 
blijven genieten van soe-pele gewrichten.”

Met bijzondere Omega-3 vetzuren
Ron Claassens legt uit waarom Synofit 
een goede keuze is voor het behoud van 
soepele gewrichten. “Het is een vloeibare 
formule. Daarom worden de bestand-
delen Groenlipmossel en Curcumine 
goed opgenomen.” 
Synofit is ontwikkeld volgens de laatste 
wetenschappelijk inzichten. Het wordt 
steeds duidelijker, dat de Nieuw- 
Zeelandse Groenlipmossel een belangrijke 
rol speelt bij het behoud van soepele 
gewrichten. Groenlipmossel is een bron 
van glycosaminoglycanen en Omega-3 
vetzuren. De glycosaminoglycanen 

bevatten glucosamine en chondroïtine-
sulfaat. Naast de bekende Omega-3 
vetzuren EPA en DHA bevat 
Groenlipmossel ook de zeldzame 
vetzuren ETE en ETA. Curcumine is een 
antioxidant met een beschermende invloed 
op gezonde weefsels en cellen. Voor de 
normale werking van het immuunsysteem 
is vitamine C toegevoegd. Daarnaast 
bevat Synofit eveneens Ribes nigrum met 
een verzorgende invloed op spieren en 
gewrichten.

Helpt al bij lage doseringen
Ron Claassens:” Synofit is in het 
begin wel iets duurder dan veel andere 
gewrichtsproducten. Een flacon van 400 
ml kost € 139,95. Toch adviseer ik mijn 
klanten om deze vloeibare gewrichtenkuur 
eens uit te proberen. Omdat Synofit al 
helpt bij lage doseringen, doe je heel lang 
met een flacon en dan wordt het al snel 
een stuk goedkoper. Dus omgerekend is  
Synofit niet zo duur in gebruik. Bovendien 
heeft deze vloeibare Groenlipmosselkuur 
een goede invloed op de beweeglijkheid. 
En dat is onbetaalbaar. Overigens 
verkopen wij ook de kleinere verpakking 
van 200 ml. Deze verpakking wordt 
aanbevolen als onderhoud kuur”.

Voor meer informatie of advies bent u welkom bij Green & Health, Julianalaan 32 in Bilthoven. Tel.: 030-2880139

Synofit staat nog maar pas in de schappen van Green & Health, maar de vraag 
is al enorm. “Logisch,” zegt eigenaar Ron Claassens. “Dit is een topproduct voor 
iedereen die met een comfortabel gevoel wil blijven bewegen. Dit is de eerste 
vloeibare verzorgingsformule voor de gewrichten op basis van Groenlipmossel en 
Curcumine. De meeste klanten reageren zeer enthousiast op dit nieuwe en inno-
vatieve product.”
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Interessante lezing over 
hersenveranderingen bij ouderen

door Lilian van Dijk

Hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie Professor André Aleman van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen schreef het boek Het Seniorenbrein. Op 13 maart hield hij een  
presentatie bij de BIlthovense Boekhandel over de veranderingen die in de hersens  

optreden bij het ouder worden en het stimuleren van de hersenfuncties op oudere leeftijd.  
De ruim vijfenzeventig geïnteresseerden kregen veel stof tot nadenken gepresenteerd.

Niet verwonderlijk dat het publiek 
voor het grootste deel uit ouderen 
bestaat. Zij zijn het meest geïnte-
resseerd in deze materie. Stiekem 
wil iedereen graag weten hoe groot 
zijn of haar kans is op dementie, 
hoe je kunt merken dat je dement 
wordt en of je dementie kunt voor-
komen. Toch gaat het deze avond 
vooral om de veranderingen in het 
brein van de ouder wordende mens 
en hoe het kan dat sommige mensen 
heel oud worden en toch geestelijk 
en lichamelijk gezond blijven.

Actief en positief
Eigenaresse van de boekhandel Ike 
Bekking heeft alvast een goede me-
dedeling voor de aanwezigen: ‘Het 
ouder wordende brein is stressbe-
stendiger en kan beter omgaan met 
complexe situaties.’ Dat Aleman 
professor is, betekent dat alles wat 
hij aanhaalt en beweert, gebaseerd 
is op gedegen wetenschappelijk 
onderzoek. Hij geeft ook duidelijk 
aan dat onderzoeken soms verschil-
lende uitslagen hebben, waardoor 
sommige zaken nog niet onomsto-
telijk bewezen zijn. 

Zodra hij met zijn lezing begint, 
windt hij er geen doekjes om: ‘Ver-
geetachtigheid, zeker in combina-
tie met apathie, kan een voorbode 
zijn van dementie.’ Hij bespreekt 
drie vooroordelen over ouderen: 
Ze kunnen zich minder goed con-
centreren, hebben een slechter ge-
heugen en al hun functies gaan ach-
teruit. Dat laatste is betrekkelijk, 
aldus de auteur: ‘Sommige mentale 
functies gaan wel achteruit, andere 
blijven gelijk of verbeteren zelfs.’ 
Dat netwerken (kennissen, vrien-
den en familie) van ouderen tot ze-
ventig jaar kleiner worden, is niet 
waar, en het is ook niet waar dat 
ze minder bezoek krijgen van hun 
kinderen. Een goed bericht: ‘Als 
je actief blijft, blijven de mentale 
functies beter.’ Ook je instelling 
telt mee: ‘Een positieve instelling 
helpt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat 
heel oude mensen een positieve en 
nuchtere kijk op het leven hebben.’ 
Wat zeker wel achteruitgaat is de 
denksnelheid en de reactiesnelheid 
van ouderen. Met het onthouden 
van nieuwe informatie valt het wel 

mee: ‘Op voorwaarde dat die niet 
te snel wordt aangeboden.’ 

Geheugenverlies
Geheugenverlies wordt vaak sub-
jectief beleefd: ‘Als een oudere 
een geheugenfout maakt, wordt dat 
aan de ouderdom geweten, maar 
jongere mensen maken ook ge-
heugenfouten.’ Ouderen doen het 
slechter op geheugentesten die uit 
losse plaatjes bestaan, maar wordt 
iets met een verhaal omkleed, dan 
kunnen ze nog heel goed meeko-
men. Wereldkennis en woordbegrip 
stijgen tot ons zeventigste en ook 
het sociale inzicht verbetert. Dat 
geldt zowel voor partnerrelaties als 
groepsprocessen. 

Ook de emotionele stabiliteit van 
ouderen is groter. Zij hebben een 
geringere kans op psychiatrische 
aandoeningen als angststoornissen 
en stemmingswisselingen. Het ge-
luksgevoel bij zeventigjarigen is 
groter dan bij dertigjarigen. Ook 
is bewezen dat ouderen meer le-
venswijsheid in pacht hebben. Ver-
volgens maakt Aleman duidelijk 
welke hersengebieden bij het ouder 
worden het meest achteruit gaan: 
de hippocampus en de neocortex 
krimpen. 

Ze verliezen steeds meer zogehe-
ten grijze en witte stof. De grijze 
stof heeft als functie het verwerken 
van informatie, terwijl de witte stof 
de communicatie tussen de zenuw-
cellen verzorgt. Aleman gaat na-
der in op Alzheimer. Kenmerkend 
bij deze ziekte is de opeenhoping 
van amyloïde plaques tussen de 
zenuwcellen in de hersenen en ver-
anderingen in de neurofibrillaire 
tangles, een soort vezels in de her-
sencellen, Aleman gaat in op het 
verschil tussen Alzheimer en Ge-
ringe Cognitieve Stoornis, oftewel 
erger geworden vergeetachtigheid. 
Deze stoornis kan een voorbode 
zijn voor Alzheimer, maar dat hoeft 
niet altijd. De kans op Alzheimer is 
wel groter. 

Vijfpuntenplan
Als voorbeeld van gezond ouder 
worden verwijst Aleman naar de 
bevolking van het Japanse eiland 
Okinawa, waar mensen heel oud 
worden. Zij eten caloriearm, vet-

arm, suikerarm voedsel, dat rijk 
is aan voedingsstoffen en antioxi-
danten. Op het menu staan veel 
groente, fruit, rijst, granen, thee, 
vis en schelpdieren. Ze eten geen 
tussendoortjes en weinig vlees. Bij 
de maaltijden eten ze zich maar 
voor tachtig procent vol. Daardoor 
wordt het stofwisselingssysteem 
minder zwaar belast. Verder blij-
ven ze tot op hoge leeftijd lichame-
lijk actief. Sommigen blijven zelfs 
gewoon doorwerken tot hun dood. 

Aleman geeft leefregels voor ge-
zond ouder worden: matig alco-
holgebruik (een glas per dag) mag, 
elke dag een half uur minimaal be-
wegen en drie keer per week een 
half uur sporten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat hormonen toedie-
nen geen positieve werking heeft 
op het geheugen. Wat wel helpt 
is de hersenen actief houden met 
verschillende dingen, zoals puz-
zelen en muziek beoefenen. Ale-
man licht toe: ‘Bij het bespelen 
van een instrument zet je verschil-
lende delen van de hersenen aan 
het werk.’ Vooral iets nieuws leren 
heeft duidelijk een positief effect. 
Zich bezig houden met religie, spi-
ritualiteit, meditatie en/of mindful-
ness zijn ook goed voor ouderen. 
Daardoor kunnen ze beter met hun 
emoties omgaan en ze worden er 
rustiger van. Chronische stress is 
bijvoorbeeld heel slecht voor het 
brein, evenals een chronisch slaap-
tekort. 

Aleman eindigde met een verwij-
zing naar het vijfpuntenplan van 
de Amerikaanse professor Marion 
Diamond voor heel oud worden: 
gezonde voeding, lichaamsbe-
weging, uitdagingen zoeken, iets 
nieuws gaan doen en liefde in de 
zin van relationele en sociale steun 
van vrienden en familie. Dat laatste 
lijkt vreemd, maar Diamond heeft 
aan de hand van onderzoek bij rat-
ten aangetoond dat dieren die meer 
liefde en aandacht kregen ouder 
werden. Daarom nam ze deze fac-
tor op in haar lijst van vijf. 
Diamond kan zelf als voorbeeld 
dienen voor het gunstige effect van 
haar vijfpuntenplan: ze is zevenen-
tachtig jaar oud, maar ze geeft nog 
steeds colleges aan studenten en 
houdt lezingen.

Als voorbeeld van gezond ouder worden verwijst Aleman naar de bevolking 
van het Japanse eiland Okinawa, waar mensen heel oud worden.

Bridgeclub Hollandsche Rading
Bij Bridgeclub Hollandsche Rading begint donderdag 11 april de laatste de laatste serie 

 (van zes avonden) van de interne competitie. Tussendoor wordt eerst nog  
de Paasdrive en een bekerronde gespeeld.

Naar de A-lijn promoveerden 4 
koppels: Coos van Lierop + Theo 
Warmerdam (52,59%), Rob van der 
Blonk + Mieke Oomen (54,71%), 
Henk van de Bunt + Boudewijn van 
der Pols + Liesbeth van der Pols 

(56,94%) en Sonja van Eck + Thea 
Koetze met 58,26%. 

Zij nemen de plaats in de A-lijn in 
van vier paren, die hun geluk in de 
B-lijn mogen gaan beproeven. In 

die A-lijn zegevierden Erik Polders 
+ Menno de Vries met 56,12%, wer-
den Dorien Mol + Nanne de Vries 
+ Peter Weisz (53,56%) tweede en 
was het brons voor Tine van Ginkel 
+ Nans Lelie (53,16%).

Jubileumconcert 
Kunst & Genoegen 

Jl. zaterdag 23 maart vierde de Maartensdijkse Harmonie Kunst en 
Genoegen haar 90-jarig jubileum in De Vierstee in Maartensdijk. Zij 
deed dit onder andere met een concert samen met het Algemeen Zangkoor 
Maartensdijk. In een goed gevulde voor het concert omgebouwde sportzaal 
van De Vierstee genoten de Maartensdijkse muziekliefhebbers en tal van 
genodigden van een goed samengesteld programma; een jubilaris waardig. 
[HvdB]  

Julianaschool naar 
Landelijke Kampioenschap

 
Het team van de Julianaschool in 
Bilthoven is jl. zaterdag op het re-
gionale schaaktoernooi, waar 40 
basisscholen aan meededen, vijfde 
geworden en mag daarom meedoen 
aan het Landelijk Kampioenschap. 

De winnaars Tibo van Vleuten, 
Rafael Steenbeek, Jort Grootendorst, 
Philippe van Vleuten en Thijs 
Hofmar.

Op stap met SDO
Donderdag 11 april brengt de SDO een bezoek aan Fort Ruigenhoek van 
10.00 tot 12.00 uur. Er is een lezing met foto’s. Woensdag 24 april 2013 
gaan de ouderen naar de Ezel-sociëteit in Zeist; ’s middags van 14.30 tot 
16.30 uur. De kosten bedragen 5 euro per activiteit. Aanmelden hiervoor 
kan voor de Bilt/Bilthoven bij mw. Ockhuijsen, tel.030 2202458, mw. v. 
Gerwen tel.030 2202181 in Westbroek bij mw Franken, tel.0346 282002 
en in Maartensdijk bij mw. Stijlaart tel.0346 214749 of mw Buitenhuis, 
tel.0346 212390. 
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‘Aan Westbroek heb ik mijn hart verpand’
door Rascha Ravestein

Wat maakte dat u besloot dit ge-
dicht in te leveren voor de poëzie-
wedstrijd in de gemeente De Bilt?
 ‘Dit gedicht maakte ik drie jaar 
geleden al als tekst voor een West-
broeks Volkslied. Maar het heeft de fi-
nale niet gehaald. Ik dacht: dan lever 
ik het in voor de Biltse bundel.’

U bent heel positief over West-
broek.
 ‘Ik vind het heerlijk om buiten te 
wonen. Het is hier rustig en toch ben 
je overal dichtbij. De gemeenschap 
wordt wel losser, maar het is nog 

steeds een gemeenschap. Als er wat 
is, dan help je elkaar.’

Hoe lang woont u in Westbroek?
 ‘Ik woon hier nu dertig jaar. Ik ben 
geboren op de Gageldijk in Utrecht 
en toen ik trouwde ben ik hier komen 
wonen. 
Mijn man is in deze boerderij gebo-
ren. Zijn ouders hadden een melkvee-
bedrijf. Wij hebben nooit geboerd, 
want daar was de boerderij te klein 
voor. We hebben hier vier kinderen 
gekregen en daar wonen er nu nog 
drie van thuis.’

Schrijft u vaker gedichten?
 ‘Zo af en toe. Ik heb er nu zo’n hon-
derd geschreven. Best bijzonder, als je 
bedenkt dat ik dyslectisch ben. Twaalf 
jaar geleden zat ik niet lekker in mijn 
vel. Mijn vriendin zei tegen me: schrijf 
alles eens op. Dat deed ik en het was 
heel gek: het werd zo maar een gedicht! 
Sinds die tijd ben ik niet meer gestopt. 
Ik schrijf vanuit mijn hart en probeer er 
altiid een boodschap in te leggen.’

Welke boodschap is dat?
 ‘Dat ik maar één Vader heb en dat is 
de Heere. En dat Jezus onze Verlosser 
is’

Bij welke kerk voelt u zich thuis?
 ‘Bij de Nederlands Hervormde kerk 
in Westbroek. Ik ben ook actief als vrij-
williger en bezoek eenzame en zieke ou-
deren. Soms stuur ik ze een kaartje met 
een gedicht. Ik wil mensen bemoedigen 
en hoop dat mijn gedichten troost bie-
den.’

Hoe lang doet u over een gedicht?
 ‘Soms loop ik er dagen over te 
prakkezeren. Maar mijn beste gedich-
ten schrijf ik in een kwartier. Dan ben ik 
een instrument in Zijn handen.’

Westbroek, Westbroek, aan jou heb ik mijn hele hart verpand.
Jij ligt zo mooi omringd, door het weidse polderland.
De mensen leven hier tevree, in huis en boerenstee.
Westbroek, Westbroek, aan jou heb ik mijn hele hart verpand.

En kom ik na een drukke dag weer huiswaarts gesjeesd,
Dan is er daar de molen, die mij weer welkom heet…
Mijn hart zingt dan verheugd een lied, ik ben weer thuis.
Westbroek, Westbroek, aan jou heb ik mijn hele hart verpand.

De kerktoren die wijst één weg, één weg voor iedereen.
Kijk dan omhoog en weet het dan, je bent hier niet alleen!
Een ieder die kent iedereen, we horen bij elkaar….
Dat is nu mijn dorp, waar ik wonen mag.
Westbroek, Westbroek, aan jou heb ik mijn hele hart verpand.

Aagje van der Linden – de Graaf
Uit de bundel ‘Denkend aan mijn dorp’, 
ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt

Aagje van der Linden-de Graaf: ‘Ik schrijf vanuit mijn hart en probeer er 
altijd een boodschap in te vlechten.’

Mathilde aan veel tafels
door Henk van de Bunt

Mathilde aan tafel vindt plaats als één van de 
jubileumactiviteiten in het kader van 900 jaar De Bilt.  

Het thema van de maand maart is ‘Verbinden door 
gastvrijheid’. Als een slinger trok Mathilde aan tafel 

door De Bilt, allemaal op 23 maart.

In het kader van 900 jaar de Bilt organiseerde restaurant ‘Bij de Tijd’ in 
huize Weltevreden een aanschuifavond, geheel in het gedachtegoed van 
Mathilde aan tafel. Bij die gelegenheid bood Stichtingsvoorzitter Marius 
van den Bosch aan de motor van ‘Mathilde aan Tafel’ Annemieke Eggink 
een vlag aan met de tekst: ‘Feestelijk Samenzijn: een Verbinding aan Tafel’.

Bij het RIVM waren op zaterdagochtend aanwonenden op de koffie 
gevraagd. De genodigden werden in de gelegenheid gesteld om bijgepraat 
te worden over recente ontwikkelingen onder het genot van koffie, thee met 
‘iets lekkers’.

Woonstichting SSW bood zo’n 70 bewoners van de Grote- en Kleine Beer jl. 
zaterdag een High Tea aan. De ‘ontmoeting’ werd gehouden in een ruimte 
(het toekomstige Kunstenhuis-gedeelte) van de nieuwbouw Het Lichtruim 
aan de Melkweg in De Bilt. De bewoners van de Grote- en Kleine Beer 
wonen naast dit bouwproject.

1000 historische boeken voor Ben Labre
‘Eeeh?! Meer dan duizend zegt u?’ De leden van Rommelmarktcommissie stonden afgelopen week 

wat overdonderd in de gang van een huis in de gemeente De Bilt. Ze waren gebeld door de bewoner, 
die meldde dat hij wel van wat boeken afwilde. Of dat iets voor de Rommelmarkt zou zijn? 

Eenmaal ter plaatse bleek het om 
fors meer dan een ‘wat boeken’ 
te gaan. Er was een paar uur stug 
doorstapelen voor nodig voor dat 
alles op het clubgebouw aan de 
Kerklaan stond. Die is in één keer 
in een soort historische bibliotheek 
veranderd. Want een vluchtige in-
ventarisatie leert dat het overgrote 
deel van alle boeken uit de jaren 
tussen 1920 en 1950 is. Ook de titel-
keuze van de anonieme verzamelaar 

is wat bijzonder. Het overgrote deel 
van de boeken gaat over de oorlog 
en sport. Daarnaast is er een aantal 
oude kinder- en prentenboeken, een 
aantal ingenaaide delen van oude 
tijdschriften, zoals de Katholieke 
Illustratie en wat romans. ‘De his-
torische waarde van de verzameling 
kunnen wij zo gauw niet overzien. 
Maar gezien het enorme aantal, zou 
het mij niets verbazen als er niet 
ook een paar eerste drukjes tussen 

zitten’, aldus Rommelmarkt-coör-
dinator Jurrien de Jong. ‘Ons ont-
breekt zowel de kennis als de tijd 
om dat allemaal uit te zoeken. Maar 
het is zeker een buitenkansje voor 
liefhebbers van historische boeken. 

Wij zullen ervoor zorgen dat we 
op 6 april tijdens de Rommelmarkt 
voldoende plaats reserveren zodat 
iedereen in alle rust kan komen 
snuffelen.

Een Rij bij het Repair Café in Bilthoven
Bij het Repair Café Bilthoven stond 
dit keer voor aanvang al een rij men-
sen te wachten om hun kapotte spul-
len te repareren. Het Repair Café 
loopt nu anderhalf jaar en krijgt al 
meer bekendheid. De 9 vrijwillige 
reparateurs konden dus meteen volop 
aan de slag om vooral weer veel elek-
trische apparaten te redden van de af-
valberg. Daarnaast werden er lampen 
gelast, een driewieler gerepareerd, en 
deden de reparateurs ook hun best op 
een aantal computers. Ondertussen 
knutselden de meegekomen kinderen 
met recylce-materiaal.

Het Repair Café Bilthoven is een sa-
menwerking van Transition Town de 
Bilt en wijkvereniging WVT. 

Het volgende Repair Café is op zater-
dag 25 Mei. Meer info: www.repair-
cafe.nl/Bilthoven

Leukste reparatie van de dag was een poppen-box van zo’n 60 jaar geleden die 
gerepareerd werd om aan de kleinkinderen door te kunnen geven. Reparateur 
Jan Schutte werkte er met veel plezier aan.
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Julianaschool wint Leerplichtquiz
Groep 8A van de Julianaschool in Bilt-
hoven is winnaar van de Leerplichtquiz 
2013. De klas ontving op donderdag 21 
maart uit handen van wethouder Her-
man Mittendorff de beker. Ook kregen 
alle leerlingen een ‘USB-geheugen-
pen’.
Op donderdag 21 maart 2013 werd in 
De Bilt voor de tiende keer de Dag van 
de Leerplicht gehouden. In totaal deden 
zeven groepen 8 van vier basisscholen 
mee aan de Leerplichtquiz, georgani-
seerd door de leerplichtambtenaren van 
de gemeente. Groep 8a van de Juliana-
school kwam als winnaar uit de bus met 
een gemiddelde score van ‘een 7’.
De vragen in de quiz gingen over het 
thema van de Dag van de Leerplicht: 
‘School? Bekijk ’t eens anders!’ Het 
recht om te leren en naar school te gaan 
stond daarbij centraal.

Achtergrond
Tijdens de Dag van de Leerplicht staan 
leerlingen, ouders en leerkrachten stil 
bij het feit dat kinderen in Nederland 
het recht hebben om zich te ontwikke-

len en een diploma te halen. Om ouders 
en scholen hiervan bewust te maken 
worden op de Dag van de Leerplicht 
in veel gemeenten activiteiten georga-
niseerd.

De winnende groep 8a van de Julianaschool in Bilthoven. [foto Guus Geebel]

Geld voor  
Stichting Haarwensen

De kinderen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben een 
stroopwafelactie gehouden. Door het verkopen van pakjes stroopwafels 
werd er geld opgehaald voor een goed doel. Het goede doel was samen met 
de kinderen uitgekozen en het geld van de actie ging naar stichting Haar-
wensen. Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die 
door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoof-
digheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. 
(Eline Polman)

De kinderen hebben erg hun best gedaan en heel veel stroopwafels verkocht. 
Er is ruim 1000 euro opgehaald voor stichting Haarwensen, een groot 
compliment naar alle kinderen!

Prachtig resultaat fruitactie
De opbrengst van de fruitpakkettenactie voor de Hervormd Gereformeerde 
Jeugdbond door het Hervormde jongerenwerk Westbroek heeft € 2750,- op-
gebracht. Dit resultaat biedt de HGJB (Bilthoven) mogelijkheden verder te 
investeren in het jeugdwerk van plaatselijke kerkelijke gemeenten. Land-
waart Maartensdijk sponsorde fruit en zorgde tevens voor verpakkingsma-
teriaal en flessen vruchtensap. 

Start Jubileumjaar Midgetgolf 
door Henk van de Bunt

Midgetgolf is een sport en meer dan een populaire vakantiebezigheid. De start van het jubileum 
van Midgetgolf Bilthoven, gelegen in de mooie bosrijke omgeving van de Julianalaan op de grens 
met Bosch en Duin vond afgelopen vrijdag plaats onder ‘ijzige’ weersomstandigheden. Omdat de 

vooruitzichten op een snelle weersomslag uiterst onzeker zijn is de gezellige dag ter gelegenheid van 
het jubileum verschoven naar april, maar het seizoen is al wel gestart.

Eigenaar Erik Polders nam  Mid-
getgolf Bilthoven 25 jaar geleden 
over en wil in zijn jubileumjaar een 
combinatieslag maken met de jubile-
umactiviteiten van 900 jaar De Bilt. 
Polders: ‘Als eigenaar zet ik me in om 
binnen de gemeente een leuke recre-
atiemogelijkheid te bieden voor jong 
en oud. Als ervaren wedstrijdspeler 
kan ik bezoekers goed informeren 

over het spel. Zo kan men hier o.a. 
voor kinderfeestjes, familie- en team-
uitjes terecht. Wekelijks bied ik via 
de SWO de gelegenheid aan senioren 
om te komen midgetgolfen. Ik ben in 
gesprek met de organisatie van basis-
schoolevenementen in het kader van 
900 jaar De Bilt om te bezien hoe een 
gratis bezoek aan de baan hierin kan 
worden opgenomen. Daarnaast zijn 

er plannen om op de openingsdag te-
gen een entreetarief van 900 eurocent 
voor 2 personen ‘midgetgolf spelen’ 
aan te bieden inclusief een drankje, 
waarbij ik zal zorgen voor iets lekkers 
die dag voor de bezoekers. Daarnaast 
wil ik een bedrag van 10% van de in-
komsten van die dag afdragen aan het 
goede doel van de jubileumviering 
Stichting Stoute Schoenen’. 

Voor de afslag van het jubileumseizoen waren alle leerlingen van de groepen 4A t/m 8B van de Theresiaschool uit 
Bilthoven vrijdag 22 maart uitgenodigd te komen midgetgolfen. Op de foto de groepen 4B, 6A en 8B van de in totaal 
270 kinderen, die in groepsverband de balletjes over het parcours van 18 holes met zo min mogelijk slagen aflegden. 

Veel tennistalent onder leerlingen MLK-school
De leerlingen van de Martin Luther Kingschool waren uitgenodigd om in plaats van de gymles  

een tennisles te krijgen op de banen van TV Tautenburg. In spelvorm kregen de leerlingen  
van groep 3 t/m 6 per klas les van de enthousiaste trainer en zijn assistenten.

Met verschillende ballen werd er ge-
oefend op de forehand en zelfs de dub-
belhandige backhand werd verrassend 
snel opgepikt door de zwetende leer-
lingen. Er werd veel gelachen, gehold 
en gemept op de prachtige tennisbanen 
van TV Tautenburg.
Alle leerlingen kregen naast een heer-
lijk uurtje tennis ook een aanbieding 
voor 3 gratis lessen mee naar huis. Les 
is nodig om het spelletje onder de knie 
te krijgen en deze geste maakt het mo-
gelijk om nog beter te testen of tennis 
wat voor jou is. Het aanbod geldt ove-
rigens voor iedereen die lid wordt.Een 
prima sport om naast een andere sport 
te doen, maar ook als je er helemaal 

voor wil gaan zijn er tal van mogelijk-
heden binnen de club. Meer info op 

www.tautenburg.nl of ga gewoon eens 
langs op de banen aan de Dierenriem.

Tennisleraar Paul de Bruin weet op een fantastische manier de kinderen te 
bereiken en hun de kneepjes van het tennisspel te leren.

Brons voor Isabelle Geurts
Afgelopen weekend werd het Ne-
derlands Kampioenschap springen 
voor pony’s verreden bij de Voorn-
ruiters is Utrecht/De Meern. 

Isabelle Geurts uit Hollandsche 
Rading pakte in de klasse L het 
brons met haar pony Mini-Hopps.

Sponsor voor jeugdteams DOS
Voor aanvang van de laatste wedstrijd in de zaalcompetitie kwamen Peter 
Jan en Jeannette Timmer-Stekelenburg van Bouw- en aannemingsbedrijf 
Stekelenburg B.V. de shirtjes uitreiken aan de spelers van DOS F2.

Het bestuur van DOS is blij met deze lokale sponsor. Ook de spelers van 
de F2 hadden het naar hun zin in de mooie nieuwe shirts en wonnen hun 
thuiswedstrijd met 5-2 van Animo.

Op de shirts van het allerjongste team van DOS prijkt nu de naam en logo 
van dit Tienhovens bedrijf.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 

De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 

betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in 

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

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

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

1
2
3
4
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Let op! prijzen gewijzigd

U zoekt 
- 

U vindt

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92

Ook adverteren?

0346 21 19 92

Te koop aangeboden
4 TUINSTOELEN Hartman + 
kussens + tafel + 2 kuipstoel-
tjes. € 125,-. Tel. 06-81905305

Te a k  h o u t e n 
E E T K A M E R T A F E L 
193x84cm met 2 laden i.z.g.s. 
+ 6 teak houten stoelen. 
€ 200,-. Tel. 035-5771462

Blauw witte wipstoel op te 
halen. € 7,-. Voedingskussen 
met lime groene hoes. € 20,-. 
Tel. 06-31693830

Set van 3 nieuwe prachtige 
effen lampenkappen, kleur 
terra rood afm. 40 cm. rond 
en de twee kleinere 20 cm. 
rond. Setprijs € 25,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Prachtige reiskoffer op wielen 
z.g.a.n. afmetingen, H 58 x B 
40 x D 25cm. € 10,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Complete set boeken, 18 delen 
“Het dierenleven van A tot 
Z,  uitgebr. beschrijvingen 
met prachtige kleurenfoto’s 
van alle bekende diersoorten. 
€ 29,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Nieuwe messenset van 24 
messen in koffer. € 25,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Twee mooie donkergroene 
leren stoelen i.z.g.s. € 45,- p.s. 
Tel. 06-51333684.

25 Oude lang speel platen (78 
toeren) uit de jaren 60, 70 en 
80 voor € 12,50. Tel. 030-
2204505

Zwart lederen herenjack 
van merk Nickolson (maat. 
Large) i.z.g.s. € 49,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Carmen elektrische haarkrul-
set met 20 rollers, is weinig 
gebruikt. € 15,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Ter overname: Ikea hoek-
boekenkast. € 35,-. Tel. 030-
2210898 na 18.00 uur.

4 stuks mooie overgordijnen, 
z.g.a.n. hoog 1.10 cm, breed 
1.70 cm., kant en klaar, samen 
€ 10,-. Tel. 030-2205540

Doos met hele serie prach-
tige paardenboeken met mooie 
foto's, samen € 10,-. Tel. 030-
2205540

HP deskjet all-in-one prin-
ter, type F375, inclusief USB 
kabel, z.g.a.n. € 30,-. Tel. 030-
2205540

prachtige geslepen spiegel in 
goudkleurige lijst [puntgaaf] 
afm. hoog 1.5 cm., breed  45 
cm. € 35,-. Tel. 030-2205540

Wit badstoeltje in hoogte 
verstelbaar. € 25,-. Tel. 030-
2205540

Nieuwe kunststof honden-
mand, met nieuw wasbaar fijn 
kussen afm. lang 65 cm. en 

breed  45 cm. € 10,-. Tel. 030-
2205540

Medisch looprekje, nieuw, 
voor volwassen, in hoogte 
verstelbaar, heel veilig en 
gemakkelijk. € 15,-. Tel. 030-
2205540

Ronde witte tuintafel kunst-
stof, bladmaat 1 meter door-
snee, kunststof, puntgaaf. 
€ 15,-. Tel. 030-2205540

2 Dezelfde mooie rieten tuin-
stoelen, z.g.a.n. hoge leuning, 
fijne zit. € 25,- p.s. Tel. 030-
2205540

Elektr. Bladblazer/zuiger met 
neuswielen, opvangzak en 
schouderband, merk Gamma 
type BR-25-V, vermogen 2500 
Watt, 6000-13.000 toeren p/m. 
€ 35,-. Inl. 0346-282302

2 Geborduurde Haard-
schermen(ingelijst),motief 
draak, ook als wandversiering 
geschikt. Maat ca. 1.00x0,85 
m. € 15,- p.s. Inl. 0346-282302

Diaprojector met tafel en 
scherm. Gratis op te halen. Inl. 
0346-282302

Thermisch Inbindapparaat 
(Unibind 45) met 60 omslagen 
grijs en ca. 10 omslagen rood. 
€ 25,-. Inl. 0346-282302

Gaatjes vloer/voortenttapijt 
(2 stuks, kleur groen), resp. 
2.50x5.00 m. (z.g.a.n.) en 
2.00x3.00 m. (gebruikt). Prijs 
resp. € 50,- en € 37,50. Inl. 
0346-282302

Antiek spinnewiel. € 20,-. Tel. 
030-6913506

Handmatig verstelbare Auping 
spiraal 2 st. 80x200 à € 25,-. 
Tel. 0346-214042

Goed uitziende beige kin-
derledikantje 60x120cm met 
matras. € 30,-. Tel. 0346-
214084

40% Korting op zwemmen bij 
Center parcs voor max. 4 per-
sonen. € 5,-. Tel. 0346-214084

Grote Ned vlag afm. 3x1,8m. 
€ 8,-. Tel. 0346-214084

Xxl poster zeer grote maat 
118,5 x 175 cm. Diverse 
afbeelding, per stuk € 10,- en 3 
voor € 25,-. Tel. 06-21304562

Zinken gieter, klein model. 
€ 15,-. Tel. 0346-214084

Gebruikte trampoline, rond 
1,6m. € 30,-. Tel. 0346-214649

Nike sportschoenen voor 
kunstgras, mt. 34 oranje. 
€ 25,-. Tel. 0346-214649

2 jaargangen ‘Bloemen en 
planten’ 2010+2011, per jaar-
gang € 2,-. Tel. 0346-212492

Leuke lichtgekleurde pitrie-
tenmand met 2 handgrepen 
30x31x61cm. € 5,-. Tel. 0346-
212492

Adidas sportschoenen voor 
kunstgras mt. 36 zwart/wit. 
€ 25,-. Tel. 0346-214649

Beko koelkast type rcn 

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer informatie over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 
onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 
Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 
Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.
mediationmetu.nl

Het voorjaar komt er aan, u kunt weer aan het planten 
gaan. Fruitbomen halfstam à €15,-, 5 voor € 60,-. Coniferen 
thuja brabant 120/140 à € 6,50, 10 voor € 50,-. Diverse rodo-
dendrons 40/50 à € 14,50, 5 voor € 60,-. Mestkorrels orgakorn 
(culterra) 25 kg à € 15,- etc. Zand, grond, mest, grind ook voor 
al uw snoei-, zaag- en tuinwerkzaamheden. Tuinservice van 
Vliet, vrijdag/zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34. Tel. 
06-54751296 / www.vanvliettuinservice.nl

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 
(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-
18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’. Het 
juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie van 
uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 
of kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tijdens 
een complete gezichtsbehandeling van € 49,50 krijgt u nu gratis 
een collageen anti rimpel oogmasker. Actie geldt t/m 28-03-
2013. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Vijfdaagse Busexcursie reis aanbieding. Op veler verzoek 
kunt u dit jaar weer op reis voor een mooie vijfdaagse excursie 
reis. Data  8 – 12 juli voor alle informatie bent u welkom op 
zaterdag 6 april in huize “ Dijckstate ”  tijd: 10.00 – 11.00 uur
inlichtingen: tel.0346-212288  mail broekhu2@xs4all.nl

Oranje busexcursie dagtocht, d.d. 1 mei voor senioren uit 
Maartensdijk. Veel inclusief deze dagtocht, prijs €. 28,- pp. 
aanmelden – betalen Zaterdag 6 april in “ Dijckstate “ tijd 11.00 
– 12.00 uur. Inlichtingen tel 0346-21228 en bij kapper Hans.

 
Sammie is een paar keer gezien 
maar nog steeds niet thuis. 
Heeft u haar gezien of weet u 
wat haar overkomen is? 
Bel dan 0346 213204
We missen haar erg!

Wie heeft Sammie gezien?

1250A z.g.a.n. € 45,-. Tel. 
06-33673272

Te koop gevraagd
O u d  e - m a i l l e 
KEUKENGEREI, enz. Tel. 
030-2627348. Bedankt voor 
uw aandacht en wellicht tot 
ziens. Opa Rein

Fietsen/brommers
DAMESFIETS Gazelle. 
€ 75,-. Tel. 0346-213091

Personeel gevraagd
Gevraagd: TUINHULP in 
Westbroek. Wie helpt ons op 
de zitmaaier en andere klusjes 
in onze tuin. Werktijden zater-
dag of als t uitkomt na school. 
Ong. 5 uur per week. Ben je 
14 tot 17 jaar bel voor een 
afspraak 06-54661889. Goede 
beloning!

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

BELASTINGAANGIFTE 
invullen? Bel 06-21987507. 
Financiële problemen en/of 
vragen zie www.fabik.nl

Let op uw tailleomvang; voor 
vrouwen is boven de 80cm. 
extra risico en voor mannen 
boven de 94cm. zeker ook. 
Gebruik i.p.v. suiker STEVIA, 
misschien wat anders zoet, 
maar wel erg goed. Voor 
inlichtingen Tel. 0346-571377, 
website: www.vinkvoorvoe-
ding.nl   

Op je paasbest bij BETTY'S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Meisje uit Bergen zoekt 
KAMER op ± 30 min. fietsen 
van Universiteit Utrecht. Tel. 
0725898228

Huissleutelbos gevonden d.d. 
21-3-2013 op grasveld achter 
Zwanebloem bij tafeltennista-
fel. Tel. 0346-214322

Voor zwangeren en ouders met kinderen van 0-4 jaar: In 
Balans. De cursus die je laat groeien in het ouderschap. Nu 
ook in Bilthoven. 07-05, 14-05, 21-05, 28-05 en 04-06. Positief 
opvoeden, masseren van je kind, babytaal en nog veel meer. 
Voor informatie en aanmelding: marianne@parentcareutrecht.
nl of bel: 06-15095379

Een extra inkomen opbouwen wat kan uitgroeien tot een 
riant hoofdinkomen. Dat kun je naast je huidige inkomen. Als 
deze optie je aanspreekt, maak dan een afspraak met E.M. 
Doornenbal-Boogaard, 0346-212687 of em.boogaard@planet.
nl

Cursussen/Trainingen
Bijles Wiskunde door ervaren docent, niveau  Havo / VWO. 
Omgeving De Bilt. Reacties via e-mail: stil.de.bilt@ziggo.nl

Bij Pilates wordt het lichaam sterker en flexibeler gemaakt, 
zelfs al bij één keer per week trainen. Pilates is voor iedereen 
geschikt. Het lichaam kan meer aan en je zal je fitter voelen, 
eventuele klachten zullen verminderen of verdwijnen. Bij het 
uitvoeren van de oefeningen is geen enorme inspanning nodig 
om vooruitgang te boeken. De lessen vinden elke woensdag-
avond plaats in M’dijk. Een proefles is gratis. Infowww.drbm.
nl of bel 06-30443485.

Kinderfi lmmiddag 
Op woensdag 3 april vindt in wijkrestaurant Bij de Tijd de tweede 
kinderfi lmmiddag plaats. Tijdens deze fi lmmiddag wordt de fi lm 

‘Iep!’ vertoond, geschikt voor kinderen van alle leeftijden.

De fi lm is gebaseerd op het mooie kinderboek “Iep!” van Joke van Leeuwen, 
en gaat over Viegeltje, een piepklein meisje met vleugels in plaats van armen. 
Vogelkijker 
Warre vindt haar onder een struik en neemt haar mee naar huis. Samen met zijn 
vrouw Tine besluiten ze haar te houden en op te voeden als een gewoon meisje. 
Maar, Viegeltje is geen gewoon meisje en als het koud wordt en de winter be-
gint, dan vliegt ze samen met andere vogels naar het zuiden: het begin van een 
lange en avontuurlijke reis…

Vanaf 13.45 uur zijn de kinderen welkom, om 14.00 uur start de fi lm. Eindtijd: 
ongeveer 15.30 uur. Entree: 1 euro, inclusief limonade. Aanmelden vooraf bij ‘t 
Hoekie via telefoonnummer: 030 2201702 of via hoekie@mensdebilt.nl.
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30 minuten fitness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

Het door tegenslag geteisterde team 
van Salvo had een moeilijke klus te 
klaren in Amersfoort. De tegenstan-
der doet nog volop mee om de bo-
venste plaatsen en wilde tegen Salvo 
geen puntverlies leiden. Keistad ging 
als een speer van start en drukte Salvo 
compleet in het defensief. Vooral op 
de servicedruk had Salvo geen ver-
weer. Door slechte passing konden 
de dames niet tot goed aanvalsspel 
komen. Deze set ging ruim verloren 
met 25-16. De 2e set kon Salvo beter 
overweg met de service van Keistad 
waardoor ook de eigen aanval zich 
beter manifesteerde. Het ging gelijk 
op tot 25-25. Helaas konden de Maar-
tensdijkse dames het niet afmaken en 
verloren ook de 2e set net met 27-25. 
Het nipte verlies van de vorige set 
speelde de dames in de 3e set par-
ten. Keistad schroefde de servicedruk 
weer op waardoor ook de aanval niet 

goed uit de verf kwam. Deze set werd 
een kopie van de 1e set. Verlies met 
25-18. Omdat Salvo toch een punt 
aan deze wedstrijd wilde over houden 
rechtte de dames weer hun ruggen en 
streden weer voor elk punt. Stefanie 
van Ginkel sloeg weer menig punt 
binnen en omdat het foutenpercenta-
ge bij Keistad omhoog ging werd het 
weer een gelijk opgaande strijd. Nu 
wist Salvo wel aan het langste eind 
trekken en won de laatste set met 23-
25. Door dit verlies komen de dames 
in de gevarenzone en nemen momen-
teel de 9e plaats op de ranglijst in. Op 
6 april spelen de dames in de Vierstee 
tegen Oberon uit Weesp dat op plaats 
8 staat. 

Salvo D2
De wedstrijd tegen Tovo in Utrecht 
moest door Salvo gewonnen worden 
om van de onderste plaats weg te 

blijven. Helaas ging dat niet lukken 
voor het gehavende team van trainer 
Sebastiaan Werner. Tovo was heer en 
meester en bij Salvo lukte niets. De 
eerste set ging dan ook gemakkelijk 
naar Tovo met 25-14. De 2e set werd 
het weer een wedstrijd maar ging 
toch naar de tegenstander met 25-23. 
In de 3e set nam Salvo wel het initia-
tief en bouwde direct een voorsprong 
op door een goede servicer en enkele 
fraaie aanvallende acties. Dat werd 
beloond met een setstand van 19-25. 
Helaas kreeg het betere spel geen 
vervolg en liet het team zich weer 
wat afbluffen door de tegenstander. 
Ook de laatste set ging verloren met 
28-18. Door dit verlies staat Salvo op 
de voorlaatste plaats. Zaterdag 6 april 
komt Irene uit Bilthoven naar de Vier-
stee. Dit team doet volop mee om het 
kampioenschap. Een zware middag 
wacht de dames. 

Salvodames naderen degradatie
Zowel het 1e als 2e damesteam van Salvo hebben zichzelf dit weekend een slechte dienst bewezen 
door beiden hun wedstrijd te verliezen met 3-1. Door dit verlies komen de laatste plaatsen wel erg 

dicht bij. Salvo D1 speelde tegen het als 3e geklasseerde Keistad in Amersfoort. Salvo D2 speelde in 
Utrecht tegen medeconcurrent om de onderste plaatsen Tovo en verloor ook met 3-1.

Nieuw Motorseizoen
De BMV ( Biltse Motorrijders Vereniging) opent het nieuwe motorseizoen 
op zondag 31 maart. De openingsrit is qua aantal kilometers een relatief 
kleine rit, om het seizoen rustig te beginnen. De BMV organiseert t/m ok-
tober elke maand een rit, een 4 daagse buitenlandweekend in Duitsland half 
juni, een monsterrit in juli, uiteraard de Grote Biltse Motor Toertocht eind 
augustus en de motorrijders eindigen het seizoen in oktober met de goede 
doelenrit. De motorrijders verzamelen zich voor de openingsrit op 31 maart 
om 11.00 uur bij de Qwibus Hessenweg 169 De Bilt vanwaar om11.30 uur 
vertrokken wordt. Rond 15.30 uur staat de terugkomst gepland. Voor meer 
info www.bmvmotor.nl.  (Jan Verheul)

Nova kwam sterk uit de startblok-
ken. Als snel werd VIKO op een 
5-0 achterstand gezet; waar VIKO 
last had van wedstrijdspanning ge-
lukte het Nova om vrijuit te spelen. 
Voor rust wist VIKO echter terug te 
komen tot een 6-4 stand. Nova was 

gewaarschuwd. In de eerdere kampi-
oenswedstrijd werd de wedstrijd in de 
tweede helft verloren. 

Het team van Maikel Bouthoorn kon 
de tweede helft doordrukken. Nova 
liet zich niet verleiden door het soms 

provocerende spel van VIKO maar 
bleef gedisciplineerd korfballen.  
Uiteindelijk werd de spannende wed-
strijd beëindigd met een 13-11 stand. 
Zowel Nova 1 als Nova 2 speelt dus 
volgende jaar 2e klas, waar Nova 1 op 
het veld al actief is. 

Nova promoveert!
 

Na de verloren kampioenswedstrijd tegen DOS (Westbroek) mocht Nova 1 aantreden
voor een promotiewedstrijd tegen VIKO uit Vianen. Dit team was tweede geworden

in een andere competitie. Beide ploegen mochten in een bomvolle sporthal in Maarssen
onderling gaan uitmaken wie volgend jaar 2e klasse zaal speelt.

Ook Nova 1 promoveert naar de 2e klasse in de zaalcompetitie.

De wedstrijd werd vanaf het begin 
gedomineerd door SVM. Er waren 
twee speldenprikjes van Hercules, 
maar daar bleef het bij. Tot de 43e 
minuut bleven beide partijen onge-
vaarlijk voor het doel. Op dat mo-
ment werd Mike de Kok ingespeeld 
door een steekbal van Kelvin van den 
Bunt en die rondde simpel af (0-1). 
Een minuut later was het weer raak. 
Djoey Engel zette Mike de Kok met 
een steekpass opnieuw voor het doel. 

Wederom wist deze met die kans wel 
raad. Ruststand 2-0. Na de rust kwam 
Jeroen Geurtsen al snel alleen voor de 
keeper, maar die bal werd gestuit. De 
afgeslagen bal kwam daarop voor de 
voeten van Jesper van Rooijen. Hij 
kegelde de bal echter over het doel. 
Pas in de 65e minuut kwam het tot 
een prachtige aanval, opgezet door 
Mike de Kok die Djoey Engel aan-
speelde. Schuin voor de keeper was 
hij niet zelfzuchtig en speelde de bal 

breed op de meegelopen spits Mark 
de Brauw, die de bal simpel intikte. 
De wedstrijd was gespeeld. (0-3)
Net als vorige week werd er keihard 
gewerkt, daardoor beter gevoetbald 
en aldus de tegenstander daarmee 
verslagen.
Volgende week een dubbel program-
ma in het paasweekend. Zaterdag uit 
naar het Amersfoortse Coby Boys en 
maandag (2e paasdag) thuis tegen FC 
Hilversum.

Hercules - SVM
De wedstrijd werd gespeeld onder ijskoude omstandigheden op een kunstgrasveld zonder dug-outs. 

Onder deze weersomstandigheden eigenlijk onverantwoord.

16e Bedrijven Badminton Toernooi
bij SV Irene

Op 5 april organiseert SV Irene voor de 16e keer een Badmintontoernooi 
voor bedrijven uit de regio. Een elk jaar terugkomend toernooi, waar fana-
tiek maar vooral sportief wordt gestreden voor de prijzen. Elk niveau kan 
meedoen en leuke partijen spelen. Het toernooi wordt altijd afgesloten met 
een drankje in het gezellige clubhuis van SV Irene. 
Bedrijven kunnen zich tot 29 maart aanmelden met een team van 3 of 4 per-
sonen. Kijk voor meer informatie en inschrijving op badminton.sv-irene.nl

Feest bij 
LTV Meijenhagen

LTV Meijenhagen recipieerde jl. zaterdag vanwege het zestigjarig bestaan. 
V.l.n.r. voorzitter Jan van Angelen, oud-(eerste)-voorzitter Piet Verburg, Ank 
Scholten (lid vanaf het eerste uur) en sportwethouder Herman Mittendorff, 
die namens het gemeentebestuur gelukwensen overbracht.[HvdB]

Hockey van het voorbije weekeinde
Bloemendaal - Voordaan 4-3 In de voorgaande onderlinge Hoofdklas-
seduels zette Bloemendaal Voordaan ieder keer vrij makkelijk opzij. Ook 
vandaag won de ploeg van coach Russell Garcia. De Mussen stonden in 
de tweede helft met 4-1 voor. Een daaropvolgend offensief van Voordaan 
resulteerde nog in twee doelpunten, maar de gelijkmaker bleef uit.
SCHC - HGC 1-1 Een spannende wedstrijd tussen twee ploegen uit het 
rechterrijtje. Op eigen veld wist de ploeg uit Wassenaar nog met 4-1 te win-
nen. Vandaag in Bilthoven stond HGC lange tijd met 1-0 achter door een 
doelpunt van Minck Hermans in het begin van de wedstrijd. In de loop van 
de tweede helft maakte Seve van Ass uit een strafcorner de gelijkmaker. 

Judokampioenschappen
Afgelopen dinsdag heeft Judovereniging Judokan uit Maartensdijk de club-
kampioenschappen gehouden. Onder leiding van scheidsrechters van de 
Judobond kwamen eerst de tuimelaartjes en de welpen aan bod en daar-
na de pupillen en aspiranten. In deze poules werden clubkampioen bij de 
Tuimelaars: Tess van Biezen en 
Angelina Schaap. Bij de Welpen: 
Willem Vos, Robin van Biezen en 
Maartje Braas. Bij de pupillen Cas 
Alderhout, Kars van den Brink, 
Rudie Oostrum, Jaap Guido Eits en 
Jesse de Bree. En bij de aspiranten: 
Bryan Berrens, Marit Alderhout en 
Quincy Simmerman.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

IVN ‘Scharrelkids’
De IVN afdeling De Bilt organiseert dit jaar in het kader van de landelijke actie ‘Scharrelkids’  
naast haar diverse wandelingen, excursies en lezingen in deze gemeente ook een viertal speciale 

activiteiten voor de jeugd. De activiteiten hebben als doel de jeugd in de leeftijd van 6 tot 10 jaar  
te betrekken bij al het moois van de natuur in de directe omgeving.

Vanuit een hele mooie locatie - de speel-
boerderij van de scholengemeenschap 
‘De Werkplaats’ gelegen aan de Kees 
Boekelaan te Bilthoven gaat de groep 
onder begeleiding van IVN gidsen op 
onderzoek. Eerst zal wat worden ver-
teld over het onderwerp, waarna men 
in de directe omgeving op onderzoek 
gaat. Bij terugkomst zullen de ervarin-
gen worden omgezet in tastbare dingen 
middels tekenen, schilderen knutselen 
etc.

Activiteiten
De activiteiten vinden plaats op zater-
dag tussen 13.30 en 16.00 uur op: 
13 april 2013:‘Het nieuwe jonge leven 
en hoe heeft de natuur de winter over-
leefd?’
8 juni 2013: ‘Watersafari. Wat leeft en 

bevindt zich zoal in de sloten aan beest-
jes etc.’.
5 oktober 2013: ‘Snoepen uit de voor-
raadkast van de natuur. Hoe bereidt de 
natuur zich voor op de winter?’
23 november 2013: ‘Speurneuzen. Op 
zoek naar sporen! Wat voor dier heeft 
daar gelopen, gegeten etc.’.

Aanmelden
Er is plaats voor maximaal 12 kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar. 
De kosten zijn 3 euro per activiteit. Bij 
aanmelden voor alle vier de activiteiten 
totaal 8 euro. Bij minder dan 5 aanmel-
dingen (via: info@ivndebilt.nl.) zal de 
activiteit worden geannuleerd.
Info: Rob Timmer (06 10896796). Zie 
ook www.ivndebilt.nl en www.schar-
relkids.nl.

Tegen de zomer staat er watersafari 
op het programma bij de IVN.

Neem een kijkje achter de schermen
In het Paasweekeinde is op zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en maandag 1 april 

de eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen voor het publiek opengesteld.  
Van ca. 12.00 uur tot ca. 15.00 uur zijn er gegidste rondleidingen. 

De eendenkooi is een prachtige ver-
stilde plek en werd vroeger gebruikt 
voor het vangen van eenden, maar is 
nu een rustgebied voor reeën en vo-
gels. Gidsen van Natuurmonumenten 
laten de vangarmen, de kooiplas en 
het kooikershuisje zien en vertellen 
over de rijke historie van de eenden-
kooi en over het herstel van het tril-
veengebied. 

Gratis
Vooraf aanmelden voor de rondlei-
ding is niet nodig en deelname is gra-
tis. Een vrijwillige bijdrage voor de 
restauratiekosten van de kooi wordt 
op prijs gesteld. De eendenkooi is ge-
legen halverwege de Kanaaldijk. De 
Kanaaldijk - een fiets- en wandelpad - 
ligt in het verlengde van de Graaf Flo-
ris V weg in Hollandsche Rading. Bij 
regenachtig weer zijn er geen rondlei-
dingen in de eendenkooi.

Boswachter Eddie Nijenhuis en gidsvrijwilliger Geert Boorsma uit 
Hollandsche Rading aan het begin van de eendenkooi. (foto Henk van de 
Bunt-zomer 2012).

Overzwaluwenwand klaar voor bewoning
De Agrarische Natuurvereniging 
Noorderpark heeft in samenwerking 
met Staatsbosbeheer een steile oe-
verwand aangelegd in het Molenpol-
dergebied. Het is de bedoeling dat 
hier oeverzwaluwen komen nestelen. 

Deze vogels staan op de Rode Lijst 
van bedreigde soorten, en hebben ie-
der jaar moeite om geschikte plekken 
te vinden voor hun kolonies. Ze heb-
ben een steile zandwand nodig, liefst 
vlakbij water, waarboven ze op insec-

ten jagen. In die zandige wand graven 
ze een gang van 60 tot 90 cm diep; 
aan het einde is het nest.

De overzwaluw is een kleine bruine 
zwaluw, met witte buik en hals, die 
overwintert in Afrika. Vanaf maart  
komen ze weer terug, om dikwijls te 
merken dat hun oude plek verdwenen 
is door bouwwerkzaamheden of ka-
nalisatie van oevers. 
Deze nieuwe wand is te zien vanaf het 
nieuwe fietspad dat tussen de Kooij-
dijk en Utrecht Noord is aangelegd. 
Staatsbosbeheer heeft de grond ter 
beschikking gesteld, en de Agrarische 
natuurvereniging Noorderpark heeft 
de aanleg betaald en gaat het onder-
houd doen.  We wachten met span-
ning af, of de oeverzwaluwen deze 
prachtplek zullen ontdekken. Tegen 
die tijd zal er een informatiebord 
worden geplaatst. Volg het nieuws op 
www.anvnoorderpark.nl 

(Annemieke Roestenberg)Van Oostrum uit Westbroek realiseerde de steile oeverwanden. (foto Wout Lam)

Inspirerende workshop  
over honingbijen 

Transition Town De Bilt organiseerde samen met Sonja Copijn een inspi-
rerende avond over de honingbij. In een workshop over de ervaringen van 
Sonja als imker en de mogelijkheden in de eigen tuin kregen de deelne-
mers ideeën hoe zij hun eigen tuin het hele jaar door bijvriendelijk kunnen 
maken. Dit is belangrijk, omdat het voortbestaan van de honingbij wordt 
bedreigt. Sonja Copijn wil graag samen met bewoners en gemeente een 
bloemenlint door de kernen van De Bilt realiseren, zodat de honingbij het 
hele jaar door voldoende voedsel kan vinden. Daar kan iedereen aan bijdra-
gen door de eigen tuin bijvriendelijker in te richten. Maar ook het openbaar 
groen kan een rol spelen. 

De aanwezigen willen graag een vervolg geven en ook anderen inspireren 
tot een bijvriendelijke omgeving, maar hoe en op welke manier is nog niet 
duidelijk. Wilt u ook bijdragen aan het bloemenlint, neem dan contact op 
met ttdebilt@gmail.com.  (Anne Marie Gout)

Pasen bij Utrechts Landschap 
 
Bij Landgoed Beerschoten (Holle Bilt te De Bilt) zijn er op beide paasdagen 
en daarna weer allerlei activiteiten. Er zijn kuikentjes in het infocentrum, de 
groenkoets rijdt en er is een speurtocht. Op 1e paasdag kunnen er broodjes 
worden gebakken in de vuur korfen op 2e paasdag is er een wandelexcursie 
over landgoed Houdringe, start om 14.00 uur bij Beerschoten. Kijk voor de 
juiste tijdstippen in de agenda op de website van Utrechts Landschap.

Woensdag 3 april zijn er van 14.00 tot 16.00 uur Kinder-Natuur-Activitei-
ten: ‘Van kuiken tot kip’. Er is informatie over het onderwerp, er wordt ge-
knutseld, en als het weer het toelaat is er een bosactiviteit. De leeftijdsgroep 
is van 5 tot 12 jaar in Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt, tel. 
030 2205340. Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: KinderNa-
tuurActiviteiten@gmail.com vóór 2 april. Zie ook de agenda van Utrechts 
Landschap: www.utrechtslandschap.nl

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

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Profi teer van de 
Dorpswegomleiding! 

U lukt het toch wel om bij ons te komen?
Dan krijgt u t/m 6 april 15% korting op het laten 

stomen van al uw kostuums of pantalons.

Unieke kroningsvlag 

bij ons verkrijgbaar!

(Zolang de voorraad strekt)

Woe.
27-3

Snoekbaarsfilet met 
"beurre blanc" 

of
Kip teriyaki, 

gele rijst en koolsalade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-3
Vrij.
29-3
Woe.
3-4

Gamba`s, verse pasta, basilicum 
en pomodori tomaten

of
Varkensmedaillons  

met champignonsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-4
Vrij.
5-4

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 5 april "BORRELAVOND" 
omlijst met jaren 70/80 muziek.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Lekker hoeft niet duur te zijn! 
Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Feestmaand in Westbroek:
Bakje friet met mayonaise met  
frikadel of vleeskroket € 2,50
----------------------------------------
Bakje friet met mayonaise

met frikadel of vleeskroket € 2,50 
----------------------------------------

Koninginnenmenu - € 7,25
3 stokken saté

met friet en rauwkost
----------------------------------------

Koningsmenu - € 7,95
stok saté + spareribs

met saus, friet en rauwkost
----------------------------------------

Broodje kipburger
met sla en saus € 1,70

Wij wensen de 
Oranjevereniging en 
alle vrijwilligers in en 
om de tent fijne dagen!
Cobi en medewerkers!


