
Zes jaar geleden naar aanleiding van 
de moord op Theo van Gogh heerste 
er binnen de gemeente een ‘beang-
stigend gevoel’ over de dreigende 
polarisatie binnen Nederland. ‘Na die 
moord begonnen mensen zich anders 
tegen elkaar op te stellen’, aldus Ker-
sten. Om dit tegen te gaan is toen 
het Platform Respectvol Samenleven 
De Bilt in het leven geroepen. Deze 
organisatie maakt zich sterk voor een 
socialere omgang tussen de gemeen-
teburgers en stimuleert instellingen 
als scholen en sportverenigingen om 
aandacht te besteden aan het belang 
van respect.

Sport
Omdat in de gemeente De Bilt sport 
zo’n vitale rol speelt is het belangrijk 
dat de sport ook op een sportieve 
manier bedreven wordt. Het platform 
probeert met sportverenigingen in 
gesprek te gaan over het verbeteren 
van de omgang op en naast de sport-
velden. ‘Het lijkt alsof er steeds meer 
excessen voorkomen in de amateur-
sport, maar dat ligt volgens mij aan 
de vergrote media-aandacht, die er nu 
aan gegeven wordt. De resultaten van 
onze activiteiten zijn heel moeilijk 
meetbaar maar wij hebben wel gecon-
stateerd dat de agressiviteit minder 
is geworden.’ Door de inzet van het 
platform komen er nu ook vanuit de 
vereniging zelf initiatieven om de 
sportiviteit te verbeteren. Zo worden 
er aan het begin van het seizoen 
bijeenkomsten gehouden met leiders 
en aanvoerders over sportiviteit en 
onderling respect. ‘Het is essentieel 

dat het initiatief op den duur ook van-
uit de clubs zelf komt.’

Jong en oud
Ook tussen ouderen en jongeren 
bestaan er vaak misverstanden of 
onenigheden binnen de maatschappij. 
Om het begrip tussen de nieuwe en 
de oudere generaties te bevorderen 
brengt het platform kinderen van rond 
de 15 jaar oud in contact met oudere 
mensen. Samen praten dezen dan 
over een aantal maatschappelijke stel-
lingen en zo wordt er begrip gewekt 
over en weer. ‘Hier hebben we lang 
over zitten denken, en het was nog 
wel even puzzelen om een manier te 
vinden om de ouderen in het project 
te betrekken, maar daarvoor hebben 
we nu gelukkig dus een heel goede 
oplossing.’

Dag van respect
Naast deze reguliere activiteiten 
vindt er ook sinds 2005 ieder jaar in 
november een Dag van Respect plaats 
in onze gemeente. Dan komen spre-
kers vanuit het platform naar scholen 
zowel in het basis- als in het voort-
gezet onderwijs om te praten met 
leerlingen over respectvol samenle-
ven. Ook worden dan op sportver-
enigingen flyers of polsbandjes uit-
gedeeld, of is er een praatje voor de 
wedstrijd over respect en sportiviteit. 
‘Op deze dagen richten we ons op de 
spelers van 12 tot 15 jaar omdat dat 
de leeftijd is waarop de kiem wordt 
gelegd.’ Korfbalvereniging Tweemaal 
Zes besteedt buiten deze dag om 
ook veel aandacht aan het platform 
en respectvol sporten in hun club-
blad. ‘De manier waarop zij met het 

initiatief omgaan is prijzenswaardig; 
maar daarmee wil ik de andere ver-
enigingen niet te kort doen. Overal 
wordt steeds meer aandacht besteed 
aan respect.’

Toekomst
Omdat het platform nu al een aantal 
jaren actief is beginnen scholen nu al 
op eigen initiatief in de weken voor 
de Dag van Respect extra aandacht te 
besteden aan respectvol samenleven. 
‘Veel mensen binnen ons platform 
zeggen dat ‘het ei gelegd is’; dat we 
niet langdurig door moeten gaan met 
het initiatief. Maar daar zijn we nog 

niet aan toe.’ Wel vreest Kersten voor 
een nieuwe generatie vrijwilligers: 
‘Ik heb wel zorgen over de vrijwil-
ligers voor de toekomst. De vrijwil-
liger verandert. Vroeger waren er veel 
vrijwilligers die tientallen jaren bij 
dezelfde organisatie werkten. Nu wil 
men een duidelijke taak met een dui-
delijk doel en moet het vrijwilligers 
werk vooral niet in de knel komen 
met de persoonlijke bezigheden.’ 
Toch heeft Kersten nog goede hoop 
dat de initiatieven van het platform 
nog lang door zullen werken en dat 
ze ook duidelijk hun vruchten af zul-
len werpen.
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Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 16

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

DUURZAAM VERBOUWEN

Alles over 
Koninginnedag
in ’t hart 

van deze krant

Respectvol Samenleven in De Bilt
door Florian Goldschmeding

Gemeenteraadslid Rens Kersten is op allerlei manieren zeer actief binnen de maatschappij en zet zich als 
vrijwilliger voor verschillende organisaties in. Ook voor het Platform Respectvol Samenleven De Bilt maakt 

hij zich sterk; een organisatie die het maatschappelijke klimaat binnen de gemeente wil bevorderen.

‘Met het platform proberen we mensen dichter bij elkaar te brengen.’

Vijfhonderdste digitale klant 

De heer Frits Meijlink uit De Bilt was donderdag 28 april de vijfhonderdste 
klant die via www.debilt.nl een afspraak met de gemeente had gemaakt. Hij 
kwam zijn rijbewijs aanvragen en trof burgemeester Arjen Gerritsen aan 
het loket. Met hulp van een ‘echte’ ambtenaar ontving Meijlink de beno-
digde documenten en een bos bloemen. [GG]  

www.originelecadeautjes.nlDe Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl



MEEbus in De Bilt

De MEEbus staat vrijdag 6 mei van 
10.00 tot 12.00 uur op het winkel-
centrum Planetenbaan bij de markt. 
Iedereen met een beperking, handi-
cap of chronische ziekte kan in de 
MEEbus terecht voor informatie en 
advies. 

Een gratis gesprek met een profes-
sionele consulent van MEE, dicht 
bij u in de buurt. U kunt in de bus 
terecht met vragen over bijvoor-
beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 
wonen of dagbesteding. 

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 6 mei a.s. wordt er in de 
recreatieruimte van Dijckstate weer 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
Mw.  A.C. van Halsema is de voor-
ganger in deze dienst. Deze ont-
moetingsdienst wordt met de piano 
begeleid door Mw. H. Verweij. 

Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drinken.
De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van 
de recreatiezaal open. Voor vragen 
over vervoer: Jan Grootendorst, tel. 
0346 212904.

Reiki I Cursus

Reiki Praktijk Purpervlinder geeft 
op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 
een Reiki I cursus op het adres 
Purpervlinder 4 in Bilthoven. Reiki 
activeert het zelfgenezend vermo-
gen, geeft rust en ontspanning en is 
door iedereen te leren. Informatie: 
Irma Slijpen, tel. 030 2285963, 
e-mail: reiki@reiki-purpervlinder.
nl of www.reiki-purpervlinder.nl

Fietsgilde 't Gooi

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 7 
mei de dagtocht ‘Plassengebied’, 
vertrek 10 uur van Kerkbrink Hil-
versum (Museum) en op woens-
dag 11 mei de dagtocht ‘Floris 
V’, vertrek 10.00 uur van station 
‘Bussum-Zuid’ (hotelzijde). Voor 
meer informatie over deze en de 
overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

De Woudkapel organiseert…

De natuur als beeld voor de mens, 
Poëzie en Debussy op zondagoch-
tend 8 mei 2011 om 10.30 uur. 
Deze samenkomst is voorbereid in 
samenwerking met Els van Stal-
borch en Caroline Kuijpers en staat 
open voor iedere geïnteresseerde. 
De leiding van deze bijzondere 
bijeenkomst is in handen van  Tina 
Geels, voorgangster bij de Woud-
kapel. Er is oppas voor de kleintjes. 
Toegang vrij, collecte na afloop.

Verborgen bronnen van de islam, 
lezing door Eildert Mulder over dit 
onderwerp en over de relatie tus-
sen Islam en Christendom. Eildert 
Mulder is Arabist, Midden-Oosten 
deskundige en redacteur bij Trouw. 
Dinsdagavond 10 mei om 20.00 uur 
Kosten 7,50 euro (leden & vrienden 
5 euro).
De Woudkapel is gelegen aan de 
Beethovenlaan 21/ hoek Swee-
lincklaan, Bilthoven.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

8/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/5 • 9.00u - Ds. M. Klaassen, Sliedrecht

8/5 • 18.30u - Ds. W.Chr. Hovius, 
Apeldoorn

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/5 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

8/5 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/5 • 10.00 en 11.30u - Mevr. J. Mourits en 

mevr. A. Veldhuis

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

8/5 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Zeist)
8/5 • 10.15 - Ds. J. de Wolf, Amersfoort 

(Amandelboom)
8/5 • 16.30 - Ds. J. de Wolf, Amersfoort 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
8/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

8/5 • 19.00u - Ds. A. van Duinen, 
Zwammerdam

Pr. Gem. Immanuelkerk
8/5 • 10.00u - Ds. J. de Jong, Weesp

Pr. Gem. Opstandingskerk
8/5 • 10.00u - Ds.J.H. Hoekert, Amsterdam

R.K. St. Michaelkerk
8/5 • 10.00u - Eucharistieviering
8/5 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
8/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

8/5 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
8/5 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
8/5 • 18.30u - Ds. D. Verkuil, Zijderveld

Herst. Herv. Kerk
8/5 • 10.30  en 18.00u - Ds. T.J. de Jong

Onderwegkerkje Blauwkapel
8/5 • 9.30 en 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

8/5 • 11.00 uur - Ds. C. ’t Lam, Amersfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
8/5 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer, Oene

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

8/5 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam, Amersfoort

St. Maartenskerk
7/5 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
8/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/5 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop, Vianen
8/5 • 18.30u - Ds. A.J. Krol, Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
8/5 • 10.00u - 

Ds. M. Burggraaf, Nieuwer ter Aa
8/5 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl

‘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 laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Oud Papier in mei 
Op de afvalkalender staat voor 
Maartensdijk en Groenekan abu-
sievelijk 7 mei vermeld voor 
het ophalen van het Oud Papier. 
Gebruikelijk in deze twee kernen 
is, om het Oud Papier op de tweede 
zaterdag van de maand op te halen. 
De inzamelende verenigingen ver-
zoeken de bewoners dringend om 
het Oud Papier niet op 7 mei bui-
ten te zetten. Dus let op! De Oud 
Papier-inzameling in Maartensdijk 
en Groenekan  wordt gehouden op 
zaterdag 14 mei. 

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u 
kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze oma en  
overgrootmoeder

Geertruida Margaretha Schoenmaker-van Oostrum
sinds 18 december 1986 weduwe van Frederik Schoenmaker

op de leeftijd van 92 jaar.

   Johanna Elizabeth Schoenmaker   
(In liefdevolle herinnering)

   Pieter en Wilma Veldhuizen
        Bart, Jan-Thijs, Niels,
        Tim, Jasmijn
   Frederik en Petra Veldhuizen
        Rosanne, Joost,
        Marinda, Tamara
   Gert en Jantina Veldhuizen
        Barry, Hiska, Esly
   Geert en Barbara Veldhuizen
        Ghislaine, Bart

   Geertruida Margaretha Oussoren - Schoenmaker
          (In liefdevolle herinnering)
   Cornelis Oussoren     (In liefdevolle herinnering)
   Arjanne Oussoren - de Jong

   Herman Oussoren
   Frederik Oussoren en Maaike Drost
   Arnold Oussoren
   Gerianne Oussoren

Ridderkerk, 30 april 2011

Correspondentie-adres:
G.P. Veldhuizen
Tolakkerweg 2
3739 JN  Hollandsche Rading

Mijn schoonmoeder en onze oma is opgebaard in het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42b te Maartensdijk (achter de Hervormde Kerk), alwaar gele-
genheid is tot condoleren op donderdag 5 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. zaterdag 7 mei om 11.00 uur 
in het Hervormd Centrum te Maartensdijk, waarna aansluitend de 
teraarde bestelling zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan 
de Dierenriem te Maartensdijk.

Geen bloemen

Degenen die, door welke omstandigheden dan ook, geen rouwbrief heb-
ben ontvangen, gelieven deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.
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Aanleiding	 voor	 het	 Burgerinitia-
tief	 was	 de	 intentieverklaring	 van	 8	
december	2010,	waarin	de	gemeente	
De	 Bilt	 aan	 de	 Gereformeerde	 en	
Hervormde	 kerkrentmeesters	 belooft	
zich	 in	 te	 spannen	uiterlijk	31	maart	
2011	 een	 stedenbouwkundige	 visie	
vast	 te	stellen,	waarin	de	 locatie	van	
de	 Zuiderkapel	 als	 woonbestem-
ming	 wordt	 opgenomen.	 Alle	 rele-
vante	 documenten	 neigen	 naar	 het	
slopen	van	de	Zuiderkapel,	om	uit	de	
opbrengsten	 mede	 de	 bouw	 van	 een	
nieuw	kerkgebouw	aan	de	Julianalaan	
te	kunnen	financieren.

Belangrijk deel
Een	belangrijk	deel	van	de	 inwoners	
van	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	 zowel	 uit	

de	directe	als	uit	de	wijde	omgeving	
van	de	kapel,	is	voorstander	dit	mooie	
plekje	 te	behouden,	ook	vanwege	de	
bijdrage	 aan	 het	 groene	 en	 dorpse	
karakter	 van	 Bilthoven.	 Ook	 wordt	
door	een	belangrijk	deel	van	de	pro-
testantse	 kerkgangers	 aangedrongen	
op	 blijvend	 religieus	 gebruik	 van	 de	
Zuiderkapel.	

De	 Monumentencommissie	 Midden-
Nederland	 heeft	 vastgesteld	 dat	 de	
Zuiderkapel	 monumentale	 bescher-
ming	 verdient	 uit	 stedenbouwkun-
dig,	architectuur-	en	cultuurhistorisch	
oogpunt.	 Genoemd	 worden	 de	 lig-
ging,	 vormgeving,	 materialisering,	
indeling,	 materiaaltoepassingen,	 lan-
delijke	toevoeging	aan	het	(architect)	

Stuivinga-oeuvre	 en	 toevoeging	 aan	
de	kerkgeschiedenis.	Het	is	het	eerste	
openbare	 gebouw	 bij	 het	 spoorweg-
station	 en	 kreeg	 daardoor	 een	 NAP-
peilbout	ingemetseld.	

Belang
De	 groep	 omwonenden	 verspreidde	
in	februari	jl.	een	brief	huis	aan	huis	
in	 de	 wijk	 Overbosch	 en	 een	 aantal	
omliggende	lanen	ten	noorden	van	de	
Boslaan	 en	 was	 positief	 verbaasd	 in	
amper	10	dagen	tijd	ruim	700	handte-
keningen	te	ontvangen.	Een	werkelijk	
overweldigend	 aantal	 waarvoor	 de	
initiatiefnemers	 zeer	 dankbaar	 zijn.	
De	 handtekeningen	 ontving	 men	 uit	
de	 hele	 gemeente.	 Nu	 is	 het	 dan	
zover	 dat	 het	 standpunt	 in	 de	 com-

missievergadering	 Openbare	 Ruimte	
kan	worden	toegelicht.	Dit	zal	plaats-
vinden	 in	 de	 Mathildezaal	 van	 het	
gemeentehuis	 op	 donderdag	 12	 mei	
a.s.	om	20.05	uur.	De	groep	hoopt	op	

een	maximale	aanwezigheid	van	alle	
betrokkenen,	waardoor	het	belang	tot	
behoud	van	de	kapel	met	de	bestem-
ming	 religieus/maatschappelijk	 nog	
meer	wordt	benadrukt.

Burgerinitiatief Zuiderkapel ronde verder
door Henk van de Bunt

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft een groep omwonenden van de Zuiderkapel te 
Bilthoven een burgerinitiatief ingediend om het gebouw en de bestemming van de Zuiderkapel te behouden. 
De gemeenteraad heeft dit burgerinitiatief in haar vergadering van donderdag 28 april jl. geldig verklaard.

Initiatiefnemers v.l.n.r. Jan-Willem Fijen, Henk Bremmer, Clemens Kok,  
Ton Sjamaar en Hugo von Meijenfeldt hopen op een grote belangstelling op 
12 mei a.s.

Wethouder	 Arie-Jan	 Ditewig	 laat	
bij	 monde	 van	 bureau	 Communi-
catie	 hierover	 het	 volgende	 weten:	
‘In	 de	 nota	 ‘dynamiek	 binnen	Groe-
ne	 Kaders’	 Nota	 economisch	 beleid	
wordt	 op	 basis	 van	 de	 CBS	 cijfers	
2007	aangegeven	dat	het	aantal	inwo-
ners	van	42.016	naar	38.450	daalt	 in	
2020.	 Recentere	 gegevens	 van	 het	
CBS	geven	 aan	dat	 het	 aantal	 inwo-
ners	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 juist	
stijgt.	 In	het	kader	van	de	 toekomst-
visie	van	de	gemeente	De	Bilt	hebben	
wij	 opnieuw	 gekeken	 naar	 de	 CBS-
gegevens.	 Op	 basis	 van	 deze	 CBS-
gegevens	 (6	oktober	2009)	blijkt	dat	
het	aantal	inwoners	stijgt	naar	43.159	
inwoners	 (in	 2020)	 en	 44.853	 (in	
2030).	 De	 verschillen	 in	 prognose	
hebben	 te	 maken	 met	 het	 feit	 dat	 in	
de	 gegevens	 van	 het	 CBS	 2007	 de	
geplande	nieuw	te	bouwen	woningen	
nog	 niet	 waren	 meegenomen.	 In	 de	
periode	 tot	 2020	 worden	 circa	 1200	

woningen	 gerealiseerd.	 Bovendien	
blijft	er	door	de	gunstige	ligging	van	
de	 gemeente	 De	 Bilt	 ten	 opzichte	

van	 de	 stad	 Utrecht	 een	 constante	
druk	 op	 de	 woningmarkt	 binnen	 de	
gemeente’.

Aantal inwoners De Bilt stijgt 
door Henk van de Bunt

In het artikel ‘Bijeenkomst inwoners over dienstverlening gemeente’ in De Vierklank van 20 april jl. werden 
cijfers genoemd over het aantal inwoners en de te verwachte aantallen in 2020. ‘In de nota Economisch 

beleid 2020 ‘Dynamiek binnen groene kaders’ wordt over een teruglopende bevolking gesproken en volgens 
het CBS zal deze daling zich de komende jaren verder voortzetten. Inmiddels is die zienswijze bijgesteld.

Wethouder Arie-Jan Ditewig: Recentere gegevens van het CBS geven aan dat 
het aantal inwoners van de gemeente De Bilt stijgt’. [foto Guus Geebel]

Balkonscène Koninginnedag

Op Koninginnedag was het voltallig College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt naar 
Maartensdijk afgereisd voor de balkonscène. V.l.n.r. Burgemeester Arjen Gerritsen en echtgenote en de wethouders 
Arie-Jan Ditewig, Herman Mittendorff en Bert Kamminga [HvdB].

Vragen in raad 
over vrije trouwlocaties

Tijdens	het	vragenuurtje	in	de	raad	van	28	april	vroeg	Natasja	Steen	(VVD)	
of	het	college	bereid	is	 te	overwegen	om	bruidsparen	zelf	 te	 laten	kiezen	
voor	een	vrije	trouwlocatie	in	de	gemeente.	Zij	voegt	voorbeelden	toe	van	
gemeenten	 waar	 dit	 mogelijk	 is.	 Burgemeester	 Gerritsen	 antwoordt	 dat	
het	college	enige	tijd	geleden	van	de	raad	de	bevoegdheid	heeft	gekregen	
trouwlocaties	 in	 de	 gemeente	 aan	 te	 wijzen.	 Er	 is	 daarbij	 aangegeven	
waaraan	een	locatie	moet	voldoen.	Er	is	dus	nu	al	de	mogelijkheid	om	een	
verzoek	aan	het	college	te	doen	om	een	trouwlocatie	aan	te	wijzen.	Wan-
neer	 het	 gaat	 om	 een	 plek	 die	 voor	 een	 aanstaand	 echtpaar	 bijzonder	 is,	
bijvoorbeeld	de	eigen	 tuin,	wordt	getoetst	of	die	plek	praktisch	voor	een	
ambtenaar	en	een	bode	te	hanteren	is.	Ook	wordt	getoetst	of	de	locatie	uit	
oogpunt	van	representativiteit	voor	de	gemeente	geschikt	is	en	of	de	plek	
voor	 het	 publiek	 toegankelijk	 is.	 De	 uitbreiding	 van	 trouwlocaties	 vond	
haar	 oorsprong	 in	 de	 aanvraag	 van	 een	 aantal	 publieke	 inrichtingen	 die	
wanneer	 ze	 voldoen	 aan	 de	 gestelde	 eisen	 kunnen	 worden	 aangewezen.		
B	en	W	zijn	zeer	terughoudend	bij	individuele	verzoeken.	[GG]

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

LONGWEEK 10-12 mei 

Kom langs voor advies!

Gemeenteraad stemt in met nota
Sport- en beweegbeleid

De	gemeenteraad	stemde	donderdag	28	april	unaniem	in	met	de	nota	‘De	Bilt:	
Topper	 in	 sport	 en	 bewegen’.	 In	 de	 nota	 worden	 kaders	 aangegeven	 op	 het	
gebied	van	sportstimulering	en	sportaccommodaties	waarmee	de	kwaliteit	van	
sportgemeente	De	Bilt	kan	worden	behouden	en	versterkt.	

Anne	Doedens	(VVD)	wil	dat	 in	de	nota	aandacht	wordt	geschonken	aan	de	
enorme	hoeveelheid	 sportblessures,	 die	 de	 samenleving	 1,4	miljard	 euro	 per	
jaar	kosten.	Hij	dient	daarom	een	motie	in	waarin	hij	het	college	verzoekt	bij	
de	uitvoering	van	de	kadernota	ervoor	te	zorgen	dat	de	combinatiefunctionaris	
niet	alleen	sport	en	bewegen	stimuleert,	maar	ook	mensen	wijst	op	gevaren	en	
toeziet	dat	er	op	de	juiste	wijze	wordt	gesport	en	bewogen.	De	functionaris	zet	
zich	daarnaast	in	voor	de	preventie	van	blessures	en	doet	dit	binnen	de	gestelde	
budgetten.	De	motie	krijgt	unanieme	steun	van	de	raad.	

Een	motie	van	SGP	en	ChristenUnie	waarin	wordt	verzocht	het	stimuleren	van	
gezond	bewegen	prioriteit	te	geven	en	uitgangspunt	te	maken	bij	het	sport-	en	
beweegbeleid,	krijgt	eveneens	steun	van	de	raad.	Wethouder	Herman	Mitten-
dorff	zegt	dat	er	nog	een	uitwerkingsnota	komt	waarin	concrete	stappen	worden	
uitgewerkt.	‘Wat	wij	doen	aan	sportbeleid	is	faciliteren.	De	condities	creëren	
voor	de	uitoefening	van	sport.	Dus	dat	verenigingen	kunnen	sporten,	maar	ook	
dat	kinderen	op	straat	ongeorganiseerd	kunnen	sporten.’	De	wethouder	vindt	de	
motie	van	SGP	en	ChristenUnie	eigenlijk	overbodig	omdat	de	strekking	al	in	
de	nota	staat.	Hij	ziet	echter	geen	reden	de	motie	te	ontraden.	Fractie	Rost	van	
Tonningen	stemt	tegen	deze	motie.	[GG]



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Procureurlapjes 
naturel of gemarineerd

Gemarineerde 
biefstuk

Bbq-worstjes

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

STOMPETOREN 
JONG KOMIJN

500
gram 5.98 500

gram 4.98

500
gram 3.98

500
gram 7.98

500
gram 3.98

  DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Boerenham 
Fricandeau

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

Heerlijk voor de bbq!!

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

Kip saté los

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 7.98

Runder cordon bleu
Varkens cordon bleu
Kip cordon bleu 6 halen / 

     5 betalen

PINDA-
ROZIJNENMIX

250
gram 1.98

Lekker!

Garnaalspiezen

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade 3x 100

gram 3.49

5 voor 9.98

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

1,25

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Komkommers
2 voor

Vers gesneden

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,99

De beste

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,98

Spaghetti met rucola en gamba’s

_________________________ 100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 9 MEI,  DINSDAG 10 MEI 

EN WOENSDAG 11 MEI

•  Aspergeschotel
 ___________________ 100 GRAM  0,99

•  Zomerspaghetti 
of koude macaroni 
MET BUFFELMOZZARELLA ___ 100 GRAM  0,89

•  Aspergesoep
 ___________________ LITERBAK  3,95

Speciaal voor Moederdag...

Volop verse 

Asperges
en Aardbeien

Scherpe dagprijzen!

Verse luxe

Pluksla
Zak 150 gram

0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

In een volle Mahildezaal van het gemeentehuis van De Bilt reikte burgemeester Arjen Gerritsen op 29 april jl. een 
Koninklijke Onderscheiding uit aan (op de foto v.l.n.r.):

• De heer J. den Hartog.....................................................................Lid in de orde van Oranje Nassau
• De heer H. Zanting ...........................................................................Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• Mevrouw A.M.W. Stijlaart-Griffioen .........................................Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• Mevrouw H. van Engelen-van Pommeren ...............................Lid in de Orde van Oranje Nassau
• Mevrouw J.G. van Heertum ..........................................................Lid in de Orde van Oranje Nassau
• De heer H.R. Baartmans ................................................................Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• De heer H.F. Nurmohamed ...........................................................Lid in de Orde van Oranje Nassau
• Mevrouw C.J.M. Bosman-Baas ...................................................Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• De heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort ...................................Ridder in de Orde van Oranje Nassau
• De heer D. de Korte .........................................................................Lid in de Orde van Oranje Nassau
• De heer mr. A. Rigters .....................................................................Ridder in de Orde van Oranje Nassau
• Mevrouw drs. C.D. van Rest-van Nieuwkerk .........................Ridder in de Orde van Oranje Nassau
• Mevrouw N. van Ginkel ..................................................................Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• De heer P.J.T.M. van Puijenbroek ..............................................Lid in de Orde van Oranje Nassau en 
• De heer H.W. Klarenbeek ..............................................................Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 29 april reikte burgemeester Gerritsen nog een Koninklijke Onderscheiding uit aan prof.dr.ir. L.C. van 
Loon. Professor dr.ir. L.C. van Loon werd officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Loon heeft om gezond-
heidsredenen de Koninklijke Onderscheiding in klein comité ontvangen.

Gerritsen wees op het bijzondere 
karakter van de dag voor Koningin-
nedag en roemde persoonlijk alle 
gedecoreerden: ‘Het is vandaag (de 
dag vóór Koninginnedag) traditioneel 
de dag waarop we in heel Nederland 
de schijnwerpers richten op bijzon-
dere medeburgers. Mannen en vrou-
wen die opvallen. Niet om wie ze zijn 
of hoe ze er uit zien. Dat is schijn en 
onbelangrijk. Ze vallen op om wat ze 

doen en daar gaat het om! Ze doen (of 
deden) namelijk bijzondere dingen. 
Ze maakten net die ene stap extra in 
hun vrijwilligerswerk. Ze hebben een 
talent, dat ze op een buitengewone 
manier nuttig hebben gemaakt. Ze 
hebben mensen aan elkaar verbonden. 

Ze hebben zich ingezet voor de klein-
sten of de zwaksten in onze samen-
leving. Ze hebben de wetenschap, 

het openbare bestuur of de economie 
gediend. Ze hebben, kortom, met hun 
daden, hun inzet, het leven van alle-
dag mooier, beter gemaakt voor zeer 
veel anderen door hun medemense-
lijkheid, hun kennis en hun wijsheid. 

Dat deden ze op hun eigen manier en 
allemaal in andere omgevingen en 
omstandigheden. Wat ze met elkaar 
delen is dat ze bijzonder zijn’.

Vijftien Koninklijke Onderscheidingen
door Henk van de Bunt

In een volle Mahildezaal van het gemeentehuis van De Bilt reikte burgemeester Arjen Gerritsen 
op 29 april jl. een Koninklijke Onderscheiding uit aan 15 inwoners. 

De Rotary Foundation biedt jonge 
beroepsbeoefenaren tussen 25 en 
40 jaar de mogelijkheid om aan het 
begin van hun loopbaan in het buiten-
land culturele en beroepsmatige ken-
nis en vaardigheden uit te wisselen. 
Het Group Study Exchange program-
ma (GSE) van de Rotary faciliteert 
de uitwisseling. De vier Argentijnse 
deelnemers krijgen bij een aantal 
Rotaryclubs binnen het district een 
intensief en gevarieerd programma 
aangeboden. In het programma is ook 
ontspanning en verkenning van de 
Nederlandse cultuur opgenomen. Het 
team bestaat uit een advocaat, een 

arts, een leraar Engels en een leraar 
geschiedenis. Zij worden tijdens hun 
verblijf in Nederland begeleid door 
een Argentijnse Rotarian.

Intensief programma
Eerste Paasdag kreeg Rotaryclub De 
Bilt-Bilthoven het team voor drie 
dagen overgedragen van Rotary Club 
Utrecht International. Na een intro-
ductie en een brunch bracht het gezel-
schap met enkele leden van de club 
een bezoek aan het Openluchtmu-
seum in Arnhem. Ook werden West-
broek en Loosdrecht bezocht. In het 
gemeentehuis stelde Sue Brokmann, 

voorzitter van Rotaryclub De Bilt-
Bilthoven, de Argentijnen voor. Zij 
dankte burgemeester Gerritsen voor 
de ontvangst. De burgemeester ver-
telde in het Engels een en ander 
over de ontstaansgeschiedenis van de 
gemeente De Bilt. Daarbij werd ook 
ingegaan op het 900-jarig bestaan 
van de gemeente in 2013. Ook de 
gemeentelijke herindeling van tien 
jaar geleden bracht hij ter sprake. 
Gerritsen legde de gasten uit hoe 
de lokale overheid in Nederland is 
georganiseerd en wat de taken van 
de gemeente zijn. In Argentinië kiest 
de bevolking de burgemeester. Na de 

ontvangst op het gemeentehuis bracht 
het gezelschap nog bezoeken aan het 
KNMI, de Universiteit Utrecht en het 
Universitair Hospice Demeter. Ook 

was het GSE-team aanwezig bij een 
speciale clubavond waar Rotaryleden 
kennis met hen maakten en ervarin-
gen werden uitgewisseld. 

Argentijns gezelschap ontvangen op Jagtlust
door Guus Geebel

Dinsdag 26 april ontving burgemeester Arjen Gerritsen vier jonge professionals uit Argentinië in de oude 
raadzaal van gemeentehuis Jagtlust. De Argentijnen verblijven van 18 april tot 15 mei in Nederland op 

uitnodiging van het Rotarydistrict, waar ook Rotaryclub De Bilt-Bilthoven deel van uitmaakt. 
Deze club verzorgde drie dagen van het programma.

Het Argentijnse gezelschap poseert met het gemeentebestuur en leden van 
Rotaryclub De Bilt-Bilthoven. 

Nieuwe voorzitter en nieuw commissielid
Ebbe Rost van Tonningen is de 
nieuwe voorzitter van de com-
missie Burger en Bestuur. In de 
gemeenteraad van 28 april werden 
bij een schriftelijke stemming 21 
stemmen op hem uitgebracht. Er 
waren drie onthoudingen. Rost 
van Tonningen vervult de vaca-
ture die is ontstaan nadat Anne 
Brommersma fractievoorzitter 
van GroenLinks&PvdA is gewor-
den. 

Menno Boer (foto) werd in de 
gemeenteraadsvergadering van 28 
april geïnstalleerd als commissie-
lid zijnde niet raadslid voor de 
fractie van de SP. Hij legde in han-
den van burgemeester Gerritsen de 
belofte af.

Dodenherdenking
De gemeentelijke Dodenherdenking wordt dit jaar op woensdag 

4 mei a.s. op twee plaatsen in deze gemeente gehouden. In Bilthoven 
zal dit zijn bij het monument bij Jagtlust en in Maartensdijk wordt 

de 4 mei herdenking in de Sint Maartenskerk gehouden, gevolgd 
door twee minuten stilte bij de vlag op het Maartensplein.

In Bilthoven start het programma om 19.45 uur met de stille tocht vanaf 
twee locaties naar het monument bij Jagtlust. Burgemeester en mevrouw 
Gerritsen leiden de stille tocht vanaf de hoek Soestdijkseweg/ Kortelaan; 
Wethouder en mevrouw Kamminga doen dat vanaf de hoek Soestdijk-
seweg/Anthonie van Leeuwenhoeklaan. De herdenking wordt muzikaal 
ondersteund door de Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt. De scou-
tinggroepen vormen een ruim cordon rond het monument en de Leerlingen 
van de Groen van Prinstererschool die het monument hebben geadopteerd. 
De leerlingen ontsteken de gasvlam en leggen de eerste bloemen bij het 
monument gevolgd door de scouts die hiermee de weg vrijmaken voor alle 
aanwezigen om hun bloemen te leggen. Na afloop is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken in Jagtlust

Maartensdijk 
In Maartensdijk start om 19.00 uur het programma in de Sint Maartenskerk, 
Nachtegaallaan 40. Vanuit het college wonen wethouder drs. A.J. Ditewig 
en zijn echtgenote de herdenking bij. Na de bijeenkomst volgt een stille 
tocht langs Dijckstate naar het Maertensplein voor de twee minuten stilte 
bij de vlag. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in 
in Dijckstate.

Vlaggen halfstok
Bij alle openbare gebouwen hangen van 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 
uur) de vlaggen halfstok. Ook bij het monument blijft na de twee minuten 
stilte de vlag halfstok. Dit doet recht aan het ingetogen karakter van de bij-
eenkomst. Burgemeester en wethouders van De Bilt stellen het zeer op prijs 
als ook alle inwoners van de gemeente deze gedragslijn volgen.

Vervoer
Voor vervoersvragen naar beide locaties Jagtlust kan u contact opnemen 
met tot de Algemene Hulpdienst De Bilt-Bilthoven via telefoon (030) 
2287799. Op beide locaties zijn dan zitplaatsen gereserveerd.
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De	 voedselbank	 De	 Bilt	 is	 gehuis-
vest	 aan	 de	 Molenkamp	 48	 in	 De	
Bilt	(achter	Dirk	van	de	Broek).	De	
pakketten	worden	 tijdelijk	verzorgd	
door	de	voedselbank	in	Zeist.	Om	er	
voor	te	zorgen	dat	het	mogelijk	blijft	
om	in	De	Bilt	pakketten	te	verstrek-
ken	 is	het	nodig	dat	het	aantal	vrij-
willigers	voor	de	uitgifte	op	vrijdag	
wordt	uitgebreid.	
De	 Voedselbank	 is	 daarvoor	 op	
zoek	 naar	 enige	 chauffeurs,	 vooral	
beschikbaar	op	vrijdag	van	11.00	tot	
14.30	uur,	in	het	bezit	van	Rijbewijs	
B.	Voor	het	transport	zelf	heeft	Voed-
selbank	De	Bilt	voor	drie	van	de	vier	

maandelijkse	 vrijdagen	 een	 trans-
port	 bus,	 ter	 beschikking	 gesteld	
door	 organisaties/bedrijven	 in	 deze	
gemeente.	Voor	die	ene	openstaande	
vrijdag	is	men	naarstig	op	zoek	naar	
een	 bedrijf/organisatie,	 die	 een	 bus	
kosteloos	ter	beschikking	wil	stellen.	

Geïnteresseerden	 om	 als	 vrijwilli-
ger	 of	 om	 een	 transport	 bus	 de	
Voedselbank	te	steunen	kunnen	con-
tact	 opnemen	 met	 Richard	 Vester	
(e-mail	 richard.vester@planet.nl	 /	
tel.	 030	 2285393)	 of	 Fred	 Niekerk	
(e-mail	 fmniekerk@ziggo.nl	 /	 tel.	
030	2292743).

Bilthovense Boekhandel maakt klanten 
wegwijs op innovatiegebied 

door Lilian van Dijk 

Allervriendelijkst en met veel geduld legt Lisanne Mathijssen geïnteresseerden uit wat de verschillen 
zijn tussen de iPad en de twee eReaders die ze heeft meegenomen. De stagiaire van de 

Koninklijke Bibliotheekbond is op vrijdag 29 april op bezoek in de Bilthovense Boekhandel 
om demonstraties te geven in het zogeheten Innovatielab.

Matthijssen	heeft	van	de	Koninklijke	
Bibliotheekbond	 de	 opdracht	 gekre-
gen	 om	 de	 integratie	 van	 digitale	
producten	in	de	boekhandel	te	bevor-
deren.	 ‘Ik	 volg	 een	 masteropleiding	
en	 ben	 bezig	 mijn	 scriptie	 over	 dit	
onderwerp	 te	 schrijven’,	 vertelt	 ze.	
Wat	 bezoekers	 aan	 de	 Bilthovense	
Boekhandel	deze	dag	al	direct	opvalt,	
zijn	de	twee	enorme	touchscreens.	De	
een	is	speciaal	voor	kinderen	en	staat	
op	een	aparte	plek,	waar	alles	op	kin-
derhoogte	 is.	 De	 andere	 is	 bestemd	
voor	 volwassenen	 en	 staat	 op	 een	
tafel.	 ‘Boekhandelaren	 kunnen	 deze	
touchscreens	 aanschaffen	 en	 ergens	
neerzetten	of	aan	de	muur	bevestigen,	
zodat	 klanten	 door	 het	 scherm	 aan	
te	 raken	 kunnen	 zien	 welke	 digitale	
mogelijkheden	 er	 zijn	 als	 alternatief	
voor	 ‘gewone’	 boeken,	 kranten	 en	
tijdschriften.	Deze	producten	kunnen	
ze	 direct	 bij	 de	 boekhandel	 kopen	
of	 bestellen.	 ‘Het	 personeel	 van	 de	
boekhandel	 is	goed	opgeleid	om	uit-
gebreid	 informatie	 en	 advies	 over	

deze	 digitale	 producten	 te	 geven’,	
weet	Matthijssen.		

iPad
De	 meeste	 bezoekers	 die	 vandaag	
langskomen	 voor	 het	 Innovatielab,	
zijn	 al	 wat	 op	 leeftijd.	 Eigenlijk	 is	
dat	 een	 goede	 zaak,	 want	 het	 is	 een	
doelgroep	die	nog	wat	over	de	streep	
moet	 worden	 getrokken.	 ‘Ouderen	
zijn	 over	 het	 algemeen	 wat	 bang	
voor	 innovatie’,	 aldus	 Matthijssen.	
‘Ze	 durven	 een	 beeldscherm	 niet	 zo	
maar	 aan	 te	 raken	 en	 ze	 denken	 dat	
het	 apparaat	 vast	 niet	 doet	 wat	 ze	
willen.’	Zij	demonstreert	dat	die	angs-
ten	ongegrond	zijn	en	laat	bezoekers	
zelf	 met	 de	 apparaten	 experimen-
teren.	 Het	 blijkt	 inderdaad	 een	 stuk	
eenvoudiger	 dan	 ze	 gedacht	 hadden.	
Allereerst	is	daar	de	iPad	van	Apple,	
een	 zogeheten	 'tablet'	 van	plusminus	
19	bij	25	centimeter.	Het	is	een	soort	
minicomputer	die	uitsluitend	via	een	
touchscreen	 wordt	 bediend.	 Met	 de	
iPad	kun	je	muziek	afspelen,	foto's	of	

films	kijken,	spelletjes	spelen,	op	het	
internet	 surfen,	 documenten	 opslaan	
en	 tekst	 verwerken.	 Het	 apparaat	 is	
kleiner,	 lichter	 en	 eenvoudiger	 te	
bedienen	dan	een	 laptop.	 ‘Hij	 is	ook	
geschikt	 om	 tijdschriften	 en	 boeken	
op	 te	 lezen’,	 vertelt	 Matthijsse	 aan	
een	 belangstellende.	 Een	 iPad	 kan	
ook	worden	gebruikt	voor	luisterboe-
ken.	Nadelen	van	de	iPad	zijn	dat	hij	
een	 lcd-scherm	heeft	met	een	reflec-
tieve	coating,	waardoor	de	gebruiker	
last	 kan	 hebben	 van	 weerspiegeling,	
en	 hij	 is	 twee	 keer	 zo	 duur	 als	 een	
e-Reader.

e-Reader
Voor	wie	vooral	boeken	wil	 lezen,	 is	
een	 eReader	 geschikter.	 ‘Het	 bootst	
een	 boek	 na’,	 verklaart	 Matthijssen.	
Op	eReaders	 zit	 een	 speciaal	 scherm	
dat	gebruik	maakt	van	‘elektronische	
inkt’.	Hierdoor	geeft	het	scherm	geen	
licht	en	het	lijkt	meer	op	een	normaal	
bedrukt	 blad	 papier.	 Dat	 is	 rustiger	
voor	de	ogen,	vergroot	het	leesgemak	
en	reflecteert	geen	licht.	Bij	de	meeste	
eReaders	wordt	een	pennetje	van	plas-
tic	 of	 metaal	 geleverd,	 waarmee	 de	
gebruiker	 op	 het	 scherm	 aantekenin-
gen	kan	maken.	Ook	het	bekijken	van	
foto's	 en	 het	 beluisteren	 van	 muziek	
behoort	 tot	 de	mogelijkheden	van	de	
eReader.	‘Sony	heeft	twee	versies	van	
de	eReader:	een	pocketversie	met	een	
5	inch	touchscreen	en	een	grotere	ver-
sie	met	een	6	inch	touchscreen,	maar	
ook	die	 is	altijd	nog	een	stuk	kleiner	
dan	 de	 iPad’,	 wijst	 Matthijssen.	 Om	
de	 e-Reader	 te	 gebruiken	 heb	 je	 het	
internet	niet	nodig	en	dat	is	voor	som-
mige	 ouderen,	 die	 geen	 zin	 hebben	
zich	daarin	nog	te	verdiepen,	een	pret-
tige	bijkomstigheid.	

Burgemeester feliciteert briljanten bruidspaar
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam dinsdag 26 april in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in 
Bilthoven de heer en mevrouw van Barneveld-Klarenbeek feliciteren met hun vijfenzestigjarig 

huwelijksjubileum. Het echtpaar trad op 26 april 1946 in de gemeente Bunschoten-Spakenburg in het 
huwelijk. Corrie van Barneveld is in Spakenburg geboren. Haar man Cor komt uit Westbroek

Corrie	en	Cor	van	Barneveld	zijn	89	
en	 94	 jaar	 oud.	Ze	 leerden	 elkaar	 in	
De	Bilt	kennen,	waar	ze	allebei	werk-

ten.	Hij	 als	 boerenknecht	 bij	Hovius	
aan	de	Kerklaan	en	zij	als	dienstbode	
bij	 boer	 Streefkerk	 in	 De	 Bilt.	 Cor	

van	 Barneveld	 ging	 later	 werken	 bij	
baron	 van	 Boetzelaer	 en	 daarna	 bij	
de	melkfabriek.	Het	 laatst	werkte	hij	
bij	 verkeersschool	De	Varenkamp	 in	
Bilthoven,	 waar	 hij	 het	 tuinonder-
houd	deed.	Corrie	van	Barneveld	was	
tot	 voor	 twee	 jaar	 actief	 in	 De	 Dui-
ventil	bij	de	SWO.	Ze	kookte	er	elke	
week	soep	voor	dertig	mensen.
Het	 gezichtsvermogen	 van	 Cor	 van	
Barneveld	 is	 beperkt,	 maar	 verder	
zijn	 beiden	 gezond.	 Het	 echtpaar	
kreeg	 vier	 kinderen,	 een	 dochter	 en	
drie	 zonen.	 Er	 zijn	 zes	 kleinkinde-
ren.	 Ze	 wonen	 nu	 twee	 jaar	 in	 De	
Koperwiek,	 maar	 daarvoor	 woonden	
ze	 jarenlang	 zelfstandig	 op	 de	 Hes-
senweg	in	De	Bilt.	Het	huwelijksfeest	
hebben	ze	met	kinderen	en	kleinkin-
deren	als	een	verrassing	gevierd.	Het	
echtpaar	ontving	schriftelijke	felicita-
ties	 van	Koningin	Beatrix,	Commis-
saris	van	de	Koningin	Robbertsen	en	
het	gemeentebestuur	van	De	Bilt.

Ouderen komen erachter dat innovatie minder angstaanjagend is dan ze denken.

Schilderen in de 
Biltsche Hof

De heer en mevrouw van Barneveld-Klarenbeek met burgemeester Gerritsen.

‘Veilig en vrij’
Op	dinsdag	17	mei	a.s.	vindt	 er	 een	Alzheimer	Café	plaats	 in	De	Bilt.	
De	 locatie	 is	het	 restaurant	 in	woon-	en	zorgcentrum	De	Koperwiek	 in	
Bilthoven.	

Een	Alzheimer	Café	is	de	benaming	voor	een	laagdrempelige	ontmoetings-
plaats	voor	mensen	met	(beginnende)	dementie,	hun	familieleden,	vrienden	
en	andere	belangstellenden.	Er	staat	iedere	keer	een	ander	thema	centraal	
waarvoor	 een	gastspreker	wordt	 uitgenodigd.	Het	 thema	van	deze	 avond	
is:	‘veilig	en	vrij’;	vrijheid	beperkende	maatregelen	wel	of	niet.	Spreker	is	
Fenny	Wiss.	Er	is	daarna	gelegenheid	om	met	deze	medewerker	in	gesprek	
te	gaan	en	vragen	te	stellen.	Er	zijn	muzikale	intermezzo’s	en	er	is	ruimte	
voor	gezelligheid	en	contact	met	elkaar.

Vanaf	19.30	uur	staat	de	koffie	klaar.	Het	programma	begint	om	20.00	uur	
en	eindigt	om	21.30	uur.	Daarna	is	er	nog	gelegenheid	om	een	drankje	te	
nemen	en	even	na	te	praten.	
De	toegang	is	altijd	gratis.	Problemen	met	vervoer?	Neemt	u	in	dit	geval	
contact	op	met	het	inlichtingennummer,	dan	wordt	een	oplossing	geboden.	
Voor	meer	informatie	over	het	Alzheimer	Café	kunt	u	contact	opnemen	met	
Bea	van	Doeland,	tel.nr.	030-2219022.
De	organisatie	is	in	handen	van	Alzheimer	Nederland,	afdeling	Zeist	e.o.,	
De	Bilthuysen	locatie	De	Biltse	Hof,	Steunpunt	mantelzorg	De	Bilt.

Voedselbank zoekt bus, 
vrijwil ligers en chauffeurs 

Vanaf februari kunnen de inwoners van De Bilt een voedselpakket 
halen in hun eigen gemeente. Deze voedselpakketten zijn bedoeld 
voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt en 

daarvoor geïndiceerd zijn.

Op dinsdag 19 april werd er door een groep vrijwilligers in verpleeghuis 
De Biltse Hof een leuke middag georganiseerd. Met de cliënten van de afde-
lingen Bostuin en Heidetuin werden er gezamenlijk schilderijen gemaakt. 
Daarna was het tijd om de inwendige mens te verzorgen. De tafels werden 
mooi gedekt. De vrijwilligers en de cliënten hebben met elkaar genoten van 
heerlijke gourmetschotels. Tijdens het eten was er gezellige pianomuziek op 
de achtergrond.(Angelique Stevens)



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Moederdagontbijt

Croissants 

4 + 1 gratis

Aardbeienharten 

nu € 9,95

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Tuinhortensia  12,95
Stamroos  12,95
Rozen bos (20) 5,75
Sfeerkaarsen  v.a. 2,95
Moederdag.... bloemendag

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Het juiste adres voor:

gas-, water- en sanitaire installaties,

CV installaties, vloerverwarming,

Zinken goten en dakbedekking

Eigen service dienst

Vraag vrijblijvend 

informatie of kijk op:

www.booninstallatiebedrijf.nl

Boon Installatiebedrijf BV 

Dr. Letteplein 12a Tel. 030 220 0457

3731 JS De Bilt Fax. 030 220 021206 - 53 14 67 33

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

E info@parelpromotie.nl

www.pare lp romot ie .n l

Zwanger?

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

•Eigen ontwerp mogelijk

•Grote standaardcollectie

• Gratis boeken
mee naar huis

• Gratis geboorte
advertentie in
De Vierklank

Bestel tijdig jullie

kaarten bij Parel Promotie

in Groenekan lekker

vertrouwd en prettig dichtbij

Tro
u
w
e
n
?

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11
W W W . H A I R D E S Q U E . N L

 

Kado-idee 
voor MOEDERDAG 
*  HOOFDHUIDMASSAGE OP BASIS 

VAN AROMATHERAPIE

*  MAKE-UP

*  KNIPPEN EN FOHNEN

LOOKING GOOD IS FEELING BETTER!!!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Verras haar met een cadeaubon*

* geldig tot maximaal 1 jaar na aankoop

8 MEI 
MOEDERDAG

De organisatie ligt even plat.
Napraten? Bel 212455.

Wat een geweldig oranjefeest 
hebben we gehad.
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Een bekende schilder 
en een onbekend dienstmeisje

Boekbespreking van laatste boek 
van Margriet de Moor

door Sylvia van der Laan

Op 12 mei is er een boekbespreking bij de Bilthovense Boekhandel aan het 
Emmaplein over wat het NRC Handelsblad noemde ‘Een uitzonderlijk 

rijke roman’: De schilder en het meisje van Margriet de Moor.

Margriet	de	Moor	heeft	een	bijzondere	schrijfstijl	die	door	de	jury	van	de	
Ako	in	1992	naar	aanleiding	van	haar	boek	Eerst	grijs	dan	wit	dan	blauw	
als	volgt	werd	beschreven:	"Margriet	de	Moor	schetst	 in	stemmig,	sensi-
tivistisch	proza,	dat	 trefzeker	de	complexe	ervaringswereld	van	de	perso-
nages	oproept,	 een	 ijle,	 autistische	wereld."	 In	De	 schilder	 en	het	meisje	
beschrijft	Margriet	de	Moor	de	ontmoeting	tussen	een	onbekende	schilder	
en	het	Deense	dienstmeisje	Elsje	Christiaens.	Een	bijzondere	ontmoeting	
want	de	schilder	ziet	het	meisje	als	ze	dood	is,	ter	dood	veroordeeld	en	na	
wurging	ter	afschrikking	opgeknoopt	op	het	galgenveld	in	de	Vole-wijck	in	
Amsterdam-Noord.	De	schilder	maakt	 ter	plekke	schetsen	van	het	meisje	
en	gebruikt	die	een	later	bij	het	vervaardigen	van	het	schilderij	het	‘Joodse	
Bruidje’.	Dat	het	om	Rembrandt	van	Rijn	ging,	wordt	dan	wel	duidelijk,	
maar	de	naam	wordt	in	het	boek	niet	genoemd.

Arm meisje en oude schilder
De	cultuur-historische	achtergrond	van	Amsterdam,	het	leven	van	een	arm	
meisje	dat	haar	geluk	 in	Amsterdam	zocht	en	een	oude	schilder	die	 twee	
echtgenotes	heft	verloren	vormen	de	basis	van	het	verhaal	van	Margriet	de	
Moor.	Tijdens	de	boekbespreking	op	12	mei	zal	drs.	 Jolien	Manassen	op	
deze	drie	aspecten	ingaan.	Manassen	is	Neerlandica	en	literatuurdocent.	Na	
haar	studie	Nederlandse	taal-	en	letterkunde	heeft	ze	als	docent	in	het	regu-
liere	onderwijs	gewerkt	 en	 later	 als	
uitgever	 voor	 het	 vak	 Nederlands.	
Tegenwoordig	 werk	 ze	 vooral	 als	
taaltrainer,	 met	 een	 voorkeur	 voor	
hoogopgeleiden.	En	ze	verzorgt	met	
veel	enthousiasme	lezingen	en	boek-
besprekingen.
De	 boekbespreking	 van	 De	 schil-
der	 en	 het	 meisje	 zal	 beginnen	 om	
20.00	 uur.	 Reserveren	 kan	 in	 de	
boekwinkel	 of	 via	 de	 mail:	 info@
bibliotheekbilthoven.nl.

Margriet de Moor verdiept zich in 
de levens van Rembrandt en een 
onbekend dienstmeisje. (foto: John 
Foley)

De	soos	is	destijds	opgericht	door	het	
bestuur	 van	 de	 opgerichte	 Stichting	
Maartensdijk	65+	door	onder	 andere	
mevrouw	A.S.	Oudhof	uit	Maartens-
dijk	 en	 de	 heer	 F.J.H.	 van	 Eck	 uit	
Hollandsche	 Rading.	 De	 ruimte	 om	
hun	bijeenkomsten	 te	houden	was	 in	
de	 toenmalige	 recreatiezaal	 van	 de	
nieuwe	 Gereformeerde	 Kerk	 (nu	 de	
Ontmoetingskerk)	 aan	 de	 Koningin	
Julianalaan	 in	 Maartensdijk.	 De	 bij-
eenkomsten	 waren	 toen	 en	 nu	 nog	
steeds	op	woensdagmiddag	geduren-
de	de	maanden	september	tot	en	met	
april	met	afsluitend	een	uitje.	

Gym, Sterk Spul en de wethouder
De	soos	heeft	een	bestuur	dat	bestaat	
uit	 zes	 personen.	 Drie	 ervan	 willen,	
na	 jarenlange	 trouw,	 graag	 stoppen.	
Het	is	helaas	ook	dit	seizoen	weer	niet	
gelukt	 om	 nieuwe	 bestuursleden	 te	
vinden.	 Voorzitter	An	 Stijlaard:	 ’We	
hebben	met	z’n	allen	afgesproken	dat	
we	het	nog	één	jaar	volhouden.	In	dat	
jaar	gaan	we	nog	harder	zoeken	naar	
nieuwe	 bestuursleden.	 Lukt	 dat	 niet	
dan	stopt	de	soos	definitief	eind	april	
2012.	Dat	zou	heel	jammer	zijn,	want	
veel	mensen	beleven	hier	veel	plezier	
aan.	Het	is	een	hechte	groep,	de	men-
sen	kijken	er	echt	naar	uit’.	De	gezel-

lige	middag	begon	zoals	gebruikelijk	
met	 een	 halfuurtje	 gym.	 Dit	 werd	
onderbroken	 om	 Rob	 Karstens	 even	
in	 het	 zonnetje	 te	 zetten.	 Hij	 kreeg	
een	 cadeau	 en	 bloemen	overhandigd	
als	dank	voor	zijn	trouwe	inzet.	Daar-
na	 kwam	 het	 smartlappenkoor	 Sterk	
Spul.	 Ze	 kwamen,	 passend	 voor	 de	
doelgroep,	op	met	rollator	en	zongen	
de	Rollatorrap.	De	liedjes	die	daarop	

volgden,	zoals	‘Ik	krijg	een	heel	apart	
gevoel	van	binnen’	werden	enthousi-
ast	meegezongen.	
Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 had	
de	 uitnodiging	 aangenomen	 en	 hield	
een	 passende	 toespraak.	 Onder	 de	
aanwezigen	 waren	 onder	 andere	
mevrouw	Polak	die,	met	haar	99	jaar,	
het	oudste	lid	is	en	mevrouw	Buchei-
sen	die	het	langst	lid	is,	al	19	jaar.

45 jaar ouderensoos 
25 jaar gym van Rob Karstens

door Marijke Drieenhuizen

Woensdag 27 april jl. vierden een kleine veertig ouderen feest vanwege het vijfenveertig jarig bestaan 
van de Soos en daaraan had het bestuur gelijk gekoppeld het feit dat fysiotherapeut Rob Karstens al 

vijfentwintig jaar deze soos bezoek om de bezoekers een halfuurtje verantwoord te laten bewegen. 

Rob Karstens wordt in het zonnetje gezet voor zijn 25 jaar gymnastiek voor 
deze soos.

Een	van	de	exposanten	is	Marja	Nieu-
wendijk.	 Een	 ‘oude	 bekende’	 van	
Annebé	die	haar	net	het	laatste	duwtje	
in	de	rug	gaf	om	de	galerie	te	begin-
nen,	nu	alweer	4	jaar	geleden.	Annebé	
over	Marja:	‘Haar	werk	is	veranderd	
in	de	loop	der	jaren,	van	meer	figura-
tief	 naar	 abstractere	 vormen,	 prach-
tige	kleuren	maken	haar	werk	tot	een	
genot	om	naar	te	kijken’.	

Hoeden
Het	werk	van	Marja	wordt	tentoonge-
steld	naast	 de	geweldig	mooie	 ‘kun-
stige’	 hoeden	 van	 Cathrien	 Sturm.	
Elke	 hoed	 is	 uniek,	 geen	 kunstwerk	
wat	 je	 niet	 kunt	 dragen.	 Er	 wor-
den	 90	 hoeden	 geshowd,	 voor	 ieder	
wat	 wils	 Marieke	 Temme-Verhoef	
exposeert	in	de	middelste	ruimte	met	
haar	 verassende	 etsen,	 die	 ook	 een	
belangrijk	deel	vormen	in	haar	dicht-
bundel.	Haar	werk	is	ingetogen,	repe-
terend	van	vorm	met	hele	bijzondere	
kleuren.	Marieke	heeft	daarnaast	een	
schrijfcafé	in	Bilthoven,	waar	zij	des-
gevraagd	graag	over	vertelt.	

Doeken
Liesje	Ernst	laat	in	de	voorste	ruimte	
een	 geweldig	 aanbod	 aan	 batikdoe-
ken	 zien.	 De	 bijzondere	 kleuren	 en	
de	 voorstellingen	 uit	 meer	 dan	 10	
landen	 waar	 Liesje	 geweest	 is,	 laten	
een	werelds	tafereel	zien.	Naast	haar	

werk	 combineert	 het	 mooie	 werk	
van	Wilma	Jansen.	Haar	keramiek	is	
heel	 fraai	naast	het	batik,	de	kleuren	
komen	mooi	overeen.	

De	 lange	 slanke	vrouwen	die	Wilma	
laat	 zien,	 geven	 ook	 een	 beeld	 van	

vrouwen	met	power.	En	eigenlijk	zijn	
deze	 5	 vrouwen	 allemaal	 duizend-
poten	 die	 heel	 veel	 tegelijk	 kunnen:	
schilderen,	schrijven,	batikken,	vorm	
geven	aan	klei	en	hoeden	ontwerpen	
die	 elke	 vrouw	 tot	 een	 vrouw	 met	
power	maakt.

Krachtige vrouwen bij een Beetje Kunst
door Henk van de Bunt

Zondag 17 april werd bij Galerie ‘Beetje Kunst’ in Bilthoven de nieuwe expositie ‘The power of women’ 
geopend. De gekozen naam doet vermoeden, dat het hier gaat om kracht van vrouwen. De power van de vijf 

vrouwen die bij de galerie exposeren is volgens galeriehoudster Annebé Posthumus Meyes ‘fantastisch’. 

De vijf krachtige vrouwen van ‘Beetje Kunst’: v.l.n.r. Marja Nieuwendijk, 
Wilma Jansen, Liesje Ernst, Cathrien Sturm en Marieke Verhoef-Temme.

Dagtocht met de ANBO - De Bilt
Dinsdag	17	mei	a.s.	gaat	de	ANBO-De	Bilt/Maartensdijk	een	tocht	maken	
met	als	thema:	‘Kip,	ei	en	de	grens	over’.	Er	is	in	de	loop	van	de	ochtend	
een	koffiepauze,	met	gebak	in	Haps	(Noord	Brabant).	Haps	 is	een	kleine	
Brabantse	plaats	met	ongeveer	2.800	inwoners.	‘Hops’	zoals	de	bewoners	
het	in	dialect	uitspreken	ligt	centraal	in	het	land	van	Cuijk	met	aan	de	St.	
Hubertseweg	 de	 voormalige	 fruitkwekerij	 De	Aalshof.	 Hier	 vindt	 u	 een	
stukje	culinair	erfgoed	uit	het	gebied	Peel	en	Maas.	
Daarna	wordt	er	verteld	over	de	kip	en	het	ei	met	daaraan	uiteraard	verbon-
den	het	proeven	diverse	 soorten	advocaat.	Na	de	 lunch,	die	 in	Millingen	
wordt	gebruikt,	gaat	de	bus	de	grens	over	wordt	er	een	rondrit	gemaakt	met	
een	gids	door	het	Reichswald.	Aan	het	eind	van	de	rondrit	is	er	in	Kleve	nog	
even	de	tijd	om	wat	te	gaan	drinken	en/of	winkels	te	kijken.
Ook	niet	leden	kunnen	informeren	naar	de	prijs,	opstapplaatsen	en	vertrek-
tijden	via	030-2280101	of	030-2285493

Demonstratie X-box Kinect
De	 SWO	 wil	 iedereen	 graag	 kennis	 laten	 maken	 met	 de	 X-box	 Kinect	
‘Samen	Spelend	Bewegen’.	Dit	is	een	computerspel	dat	gespeeld	kan	wor-
den	op	de	tv.	U	heeft	daar	al	over	kunnen	lezen	in	De	Vierklank.	
DE	SWO	doet	 het	 op	 een	groot	 scherm,	waardoor	 het	 nog	 echter	wordt.	
Voordeel	van	bewegen	met	dit	spel	is	dat	het	niet	uitmaakt	of	men	mobiel	
is	of	niet;	het	is	geschikt	voor	jong	en	oud	en	er	kan	zelfs	zittend	gesport	
worden.	
Ga	kijken	en	meedoen,	dan	ziet	u	zelf	hoe	 leuk	het	 is,	op	vrijdag	13	mei	
a.s.	 van	 13.30	 tot	 15.30	 uur	 in	 de	 cursusruimte	 SWO,	 Dijckstate.	Als	 er	
voldoende	 belangstelling	 voor	 is	 wordt	 er	 een	 groep	 samengesteld	 die	
wekelijks	samen	gaat	spelen.
Aanmelden	om	de	demonstratie	bij	te	wonen	is	gewenst	maar	niet	noodza-
kelijk	en	kan	bij:	Bea	Alma,	tel.	0346	214161
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Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

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

VOLVO S60 2.4 
2003, 137.000 KM, BLAUW MET, 

BEIGE LEDER, CRUISE C, ER, 

CV, SB, ESP, LMV, CLIMATE C, 

ABS, RAD/CD

€ 7.950,- 

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2007 106.000 BRUIN/GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,  € 14.950,- 

1.8 16V 7-PERSOONS LMV,TREKH,ABS,AIRBAGS,RAD/CD,ESP,

PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2003 61.000 GRIS ICELAND,RAD/CD,ER,CV,SB,LMV,AIRBAGS,  € 8.250,- 

BOORD COMP,WINDREK,ALARM,ESP

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

PEUGEOT 307 2.0 SW AUT PACK 2005 98.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,TREKH,  € 10.950,- 

LMV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,PANORAMADAK

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,- 

RENAULT SCENIC 2.0 16V 1999 111 000 GRIJS MET,ABS,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,TREKH,  € 4.500,- 

MLV

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 2000 124.000 D BLAUW MET,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,

LEDER INT,AIRCO,LMV € 4.950,-

RENAULT MEGANE CLASSIC 1.4 1998 47.000 ER,CV,SB  € 1.950,- 

VOLVO XC70 2.4T 2001 180.000 BLAUW MET,RAD/CD,LEDER INT,LMV,CRUISE C,  € 10.950,- 

TREKH,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,AIRBAGS,

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

DIEPTE-/PROFIELSCHOUW OKTOBER EN NOVEMBER 2011 
GEBIED LEIDSCHE RIJN

Van 26 oktober tot 26 november 2011 wordt er weer geschouwd!

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren 
van 26 oktober tot 26 november of de watergangen in het gebied Leidsche Rijn 
voldoende zijn schoongemaakt. 

Bij het schonen moet u de sloot op de oorspronkelijke diepte terugbrengen en 
er voor zorgen dat het slootprofiel correct is. De oorspronkelijke diepte is 60 of 50 
centimeter ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil of 100 centimeter 
onder het maaiveld (zie kaartje).
Ook moet u zorgen voor een goede staat van onderhoud van in de sloot aanwezige 
kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen.

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water 
niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) 
onder houden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te 
weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot de sterfte van planten en dieren. Bij peil-
verlagingen is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De problemen 
die ontstaan bij onvoldoende waterdiepte komen dan versneld tot uiting. 
Het onderhoud aan uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 26 oktober 
2011 uitgevoerd zijn. Let u bij de werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. 
Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen 
te vinden.

Wij stellen u nu reeds van deze schouw op de hoogte, zodat u er met uw planning/
bedrijfsvoering rekening mee kunt houden.

Informatie
Heeft u vragen over de diepte-/profielschouw? Neem dan tijdens kantooruren 
contact op met het schouwteam, telefoon (030) 634 59 67 of kijk op onze website 
www.destichtserijnlanden.nl.

Houten, 4 mei 2011

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

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

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

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

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

kijk op 

www.larrypeters.nl

Struikmargrieten

€ 4,99
NÚ ...

Terras- en Kuip-

plantengrond

40 liter

€ 3,99
NÚ ...

Pokon
Terras & balkon

Plantenvoeding, Ltr

€ 5,99
NÚ ...Terras- en Kuip-

T
Pl

Stekgeraniums
Hangend en staand, van de echte

Vaarderhoogt-kwaliteit

Vele kleuren en variëteiten
€ 1,19

NÚ ...

Duizenden planten tegen 

marktprijzen, o.a.:

Nog véél meer 

op ons 

‘marktterrein’

S

Pokon

Perkplanten
6 Stuks in praktische sixpack draagtas

€ 1,99
NÚ ...

Bungelplanten
Surfi nia, Lobelia, Verbena, Bacopa

etc.

€ 0,99
NÚ ...

t/m zaterdag 
7 mei

Welkom op de grootste en gezelligste plantenmarkt van 
Midden Nederland. Talloze kramen boordevol planten tegen 
aangenaam lage marktprijzen. 6 Dagen per week geopend van 
09.00 uur tot 18.00 uur. (Vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur)

Laatste dagen

Laatste kans
voor

MOE D’R DAG

€€ÚÚ .....

kkkkkkaaaaannnnnsssssssskaaaa ssnnaa s

DDDDDDDAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGDAAGGGGGGGDAGGAAGGDDDDDDDAAGG

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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Een koperensemble van de Koninklijke Biltse Harmonie startte 
Koninginnedag op de trans van de Dorpskerk in De Bilt met het 
Wilhelmus. Daarna werden oud-Hollandse liederen gespeeld. 

Op het Maartensdijkse Oranjefeest werden de uiteraard oranje gekleurde ballonnen op een teken van burgemeester Arjen Gerritsen 
opgelaten. De ballonnen konden een uurtje eerder in Dijckstate worden afgehaald en voorzien worden van het al eerder uitgereikte 
kaartje met naam en adres. De prijs voor de verst gekomen ballon is een reisje (incl. twee overnachtingen) naar een tot nu nog 
even geheim gehouden bestemming [HvdB].

Méér autocross op de achterpagina
Hét	 platform	 voor	 de	 gehele	 gemeente	 was	 ook	
vertegenwoordigd	op	de	autocross.	Albert	/	Meu-
belmakerij	 Blauwendraat	 uit	 Groenekan	 stelde	
zijn	 auto	 belangeloos	 ter	 beschikking	 omdat	 hij	
de	media-initiatieven	waardeert	en	een	warm	hart	
toedraagt.

Op	29	april	beginnen	de	festiviteiten	rond	Koninginnedag	in	Groenekan	op	het	veld	bij	Huis	Voordaan.	Naast	de	Buren	zorgde	
voor	een	warme	hap.	De	kinderen	renden	buiten	rond	op	het	veld	of	op	het	podium	in	de	nog	lege	tent,	waar	ze	professionele	
dansjes	uitvoeren	op	muziek	van	Hollandse	makelij.	De	feestgangers	hielden	zich	nog	gedeisd	in	het	begin	van	de	avond.	De	
dames	van	de	toiletten	zorgden	voor	het	Oranjegevoel.	De	volgende	ochtend	begon	traditiegetrouw	met	ringsteken	op	allerlei	
manieren:	te	paard,	op	de	fiets,	met	rijtuigen,	skeelers	of	skelters.	[SvdL]

Eindeloos aanschuiven op de tijdelijke locatie van Naast de 
Buren. (boven)

In Groenekan houden ze traditioneel vast aan o.a. ring-
steken te paard. (rechts) Fris op en van het toilet.
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Spellenfestival trekt meer 
kinderen dan ooit

Het	Spellenfestival	op	Koninginnedag	trok	zo	veel	kinderen,	dat	je	het	groene	
gras	van	het	veld	voor	het	gemeentehuis	haast	niet	meer	zag.	De	hele	middag	
brachten	De	IJsbrekers	uit	De	Bilt	vrolijke	muziek	ten	gehore.	Dankzij	de	inzet	
van	 talloze	 vrijwilligers,	 van	 scholieren	 uit	 groep	 zeven	 en	 acht	 tot	 scouts,	
leden	 van	 de	 jeugdbrandweer	 en	 volwassenen	 werd	 het	 weer	 een	 daverend	
kinderfeest.	Zowel	voor	peuters	en	kleuters	als	voor	kinderen	 tot	een	 jaar	of	
twaalf	viel	er	van	alles	te	beleven.	Er	waren	vooral	veel	grote	plastic	opblaas-
spelmaterialen,	 zoals	 een	 survivalbaan,	 een	 klimpiramide,	 een	 doolhof,	 een	
obstakelbaan,	een	rodelbaan	en	een	bunjirun.	Maar	er	waren	ook	spelletjes	als	
sjoelen,	bibberspiraal,	zaklopen,	springtouw	springen	en	blindpuzzelen.	Verder	
was	er	elke	twintig	minuten	poppenkast	en	wie	een	spellenkaart	voor	twee	euro	
had	gekocht,	mocht	gratis	 een	 rondrit	met	het	 treintje	maken	om	het	 terrein	
heen.	Als	de	hele	kaart	was	afgetekend,	kreeg	het	kind	een	klapper	met	twee	
handjes.	Van	verre	hoorde	je	dus	het	‘applaus’	al	en	laten	we	er	maar	vanuit	
gaan	dat	dat	voor	alle	vrijwilligers	gold,	zoals	Henk	Wintraaken,	die	vroeger	
een	sportzaak	in	Bilthoven	had	en	al	vijf	jaar	vrijwilliger	is	op	Koninginnedag.	
‘Ik	 heb	 vanochtend	 bij	 de	 Kindervrijmarkt	 gestaan	 als	 verkeersregelaar	 en	
nu	sta	ik	bij	de	entree	en	verkoop	toegangskaartjes’,	vertelt	de	82-jarige	wel-
gemoed.	Hij	 lacht:	‘Dit	 jaar	is	het	nog	drukker	dan	vorig	jaar,	waarschijnlijk	
vanwege	het	mooie	weer.’	[LvD]

Lekker springen en klimmen in je mooiste oranjeoutfit

Zaterdag 30 april 2011 was het Tai Chi Werelddag met als motto One World, One Breath (Eén Wereld, Eén 
Ademhaling). Tai Chi beoefenaars voerden vanaf tien uur in de ochtend - plaatselijke tijd - deze vorm van 
bewegingsmeditatie een uur lang uit, zodat er een soort estafette-effect ontstond over de hele wereld. Ook 
De Bilt deed mee. In het Van Boetzelaerpark beoefenden geïnteresseerden onder leiding van docenten Emile 
Weesie en Helen IJsselmuiden deze vorm van beweging, die afgeleid is van een Chinese vechtmethode. Doel 
van Tai Chi is het bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn.[LvD]

Kindervrijmarkt kan aardig wat opleveren
Al	vanaf	een	uur	of	zes	in	de	ochtend	van	Koninginnedag	had-
den	sommige	kinderen	met	hulp	van	ouders	al	een	plaatsje	op	
de	Hessenweg	 in	De	Bilt	gezocht.	De	bonte	uitstalling	begon	
al	bij	de	rotonde	met	de	Looijdijk	en	eindigde	bij	het	Dr.	Let-
teplein.	De	hele	Hessenweg	was	al	gauw	een	zee	van	kleuren,	
hoewel	het	oranje	dankzij	de	ouders	met	kinderen	die	op	zoek	
waren	 naar	 leuke	 spulletjes	 wel	 de	 boventoon	 vierde.	 Op	 de	
meeste	 plekken	 was	 de	 uitstalling	 zelfs	 vier	 rijen	 dik.	 Vari-
atie	was	er	genoeg.	Behalve	kinderkleding,	speelgoed,	boeken,	
dvd’s,	videobanden,	kinderfietsen	en	wat	dies	meer	zij,	waren	
er	 ook	 kinderen	 die	 zelfgebakken	 Koninginnedagtraktaties	 of	
limonade	 verkochten,	 hun	 zang-	 en/of	 instrumentale	 verrich-
tingen	in	de	strijd	wierpen,	een	kinderspel	aanboden,	zoals	een	
zelfgemaakte	knikkerbak	of	een	schietbaan	voor	pijl	en	boog	of	
zelfs	helemaal	niets	deden:	die	traden	op	als	levend	beeld.	Voor	
sommigen	 viel	 de	 opbrengst	 bepaald	 niet	 tegen:	 ‘Ik	 heb	 231	
euro	verdiend	met	de	verkoop	van	lego,	dvd’s	en	oude	kleren’,	
vertelt	de	achtjarige	Ruben	trots.	Dat	geld	gaat	in	zijn	spaarpot	
om	 straks	 het	 allernieuwste	 legobouwwerk	 te	 kunnen	 kopen:	
het	ruimtestation	Death	Star	(Star	Wars	Episode	!V)	van	3411	
stukjes.	Daarvoor	moet	 hij	 nog	 bijna	 twee	 keer	 zo	 veel	 gaan	
neertellen,	want	zoiets	is	natuurlijk	niet	goedkoop.	[LvD]

Best druk op de Hessenweg in De Bilt. Zo’n 
zelfgemaakte Koninginnedagtraktatie gaat er 
dan best in.

Prachtige combinaties draven langs 
publiek tijdens Oranjeconcours

Koninginnedag	biedt	allereerst	voor	kinderen	veel	attracties,	maar	ook	de	volwassenen	kwamen	
op	30	april	aan	hun	trekken.	Op	het	terrein	Jagtlust	aan	de	Soestdijkseweg	Zuid	kon	iedereen	
zich	vergapen	aan	prachtige	combinaties	van	koetsiers	en	paarden.	

De	stichting	Oranjeconcours	was	er	al	voor	de	31ste	keer	in	geslaagd	een	keur	aan	paarden,	hack-	
neys	en	pony’s	en	hun	eigenaars/koetsiers	naar	de	gemeente	De	Bilt	te	laten	afreizen	on	deel	te	
nemen	aan	diverse	concours.	Dat	leverde	mooie	plaatjes	op	van	allerlei	prachtige	rijtuigen	en	
snelle	wagentjes,	goed	verzorgde	paarden	van	groot	en	fors	tot	klein	en	sierlijk.	

Dankzij	veel	sponsors	uit	de	gemeente	De	Bilt	waren	er	behalve	vele	prijzen	in	geld	en	goede-
ren	ook	prachtige	bloemen	voor	de	deelnemers.	Wie	het	boekje	kocht	waarin	alle	deelnemers	
en	sponsors	vermeld	stonden,	kon	zich	ook	weer	verbazen	over	de	bijzondere	namen	van	de	
paarden	en	pony’s,	zoals	die	van	de	hackney’s	:	Ponderosa’s	Obesssion,	Millmaster’s	Jeopardy,	
Magic	 Forewood	 Extravaganza,	 Plain’s	 Inkspot,	 Gallant	 Reality	 en	 Tivoli	 Midnight	 Sun.	
Tegenwicht	tegen	deze	Engelstalige	invasie	vormden	paarden	van	het	Friese	Ras	als	Jelte	Fan	
it	Pompeblêd,	Hille	Fan	Bokkum	en	Pjotr	van	de	Adelaar.	[LvD]	 Hackneys kunnen prachtig draven.
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De	 Koninginnefeesten	 in	 Westbroek	 zijn	 dit	 jaar	 al	 op	 don-
derdag	28	april	begonnen	met	het	traditionele	ringsteken	voor	
tractoren.	 Maar	 natuurlijk	 lag	 het	 hoogtepunt	 op	 zaterdag.	
Met	heel	wat	beter	weer	dan	een	jaar	geleden	trok	de	optocht	
door	het	dorp.	Kleine	en	grote	wagens,	groepen	en	een	enkele	
dappere	alleenganger.	De	actualiteit	had	zoals	altijd	weer	veel	
inspiratie	 opgeleverd.	 We	 zagen	 onder	 anderen	 Boer	 zoekt	
Vrouw,	 de	 Oliesjeiks	 en	 Chemiepack	 Moerdijk	 langstrekken.	
Lokale	inspiratie	was	er	ook:	Westbroek	Ontmoet,	de	New	kids	
uit	Westbroek	en	de	onvermijdelijke	molen.	Voorop	liep	Vrien-
denkring,	vooraf	gegaan	door…	majorettes.	‘Hier	zijn	we	weer’	
lazen	 de	 verbaasde	 toeschouwers	 op	 het	 meegedragen	 bord.	
Het	refereerde	aan	het	helaas	enkele	jaren	geleden	opgeheven	
majorettekorps	 van	 Vriendenkring.	 Deze	 nieuwe	 majorettes	
waren	 echter	 van	 een	 niet	 al	 te	 jeugdige	 leeftijd.	 Bovendien	
zaten	er	twee	wel	heel	stevige	majorettes	bij	die	heel	duidelijk	
van	 de	 mannelijke	 soort	 waren.	 De	 outfit	 van	 de	 groep	 was	
overigens	heel	charmant.	Ze	stalen	zonder	meer	de	show.	Later	
op	 de	 ochtend	 werd	 in	 de	 feesttent	 de	 aubade	 gehouden	 in	
het	 gezelschap	 van	 het	 gemeentebestuur,	 vergezeld	 door	 hun	
dames.	Ze	kwamen	 in	Westbroek	na	eerder	bezoeken	 te	heb-

ben	afgelegd	aan	Maartensdijk,	Hollandsche	Rading	en	Groe-
nekan.	‘Hierna	gaan	we	ook	nog	maar	naar	De	Bilt’,	vertelde	
de	onvermoeibare	wethouder	Arie-Jan	Ditewig.	Er	werd	door	
iedereen	getoast	op	Hare	Majesteit	met	een	glaasje	oranjebit-
ter.	 Driehonderd	 ‘Westbroekse	 Kwartiertjes’,	 een	 smakelijk	
gebakje,	vonden	eveneens	gretig	aftrek.	Bij	deze	gelegenheid	
werd	 ook	 het	 nieuwe	 Westbroekse	 volkslied	 gepresenteerd.	
Tekst	van	Lia	van	Winssen-Verheul	op	de	wijs	van	‘Ik	hou	van	
Holland’.	Het	werd	nog	wat	aarzelend	meegezongen,	begeleid	
door	 Vriendenkring.	 ’Volgend	 jaar	 gaat	 dat	 een	 stuk	 beter’,	
beloofde	voorzitter	Ad	Verhoef.	Burgemeester	Arjen	Gerritsen	
reikte	aansluitend	de	prijzen	uit.	Voor	de	lekkerste	en	mooiste	
taart	 en	 voor	 de	 mooiste	 wagen,	 groep	 of	 deelnemer	 aan	 de	
optocht.	Jammer	alleen	dat	de	deelnemers	aan	de	taartbakwed-
trijd	hun	 inzending	na	de	uitslag	meteen	weer	mee	naar	 huis	
namen.	Tenslotte	werd	bekend	gemaakt	dat	‘Hier	zijn	we	weer’	
de	belangrijkste	prijs,	de	wisselbeker	had	gewonnen.	Maar	ook	
was	er	een	speciale	troostprijs	voor	de	jeugdige	Lotte	en	Lieze	
die	tijdens	de	optocht	in	de	sloot	waren	gevallen.	Ze	kregen	uit	
handen	 van	 burgemeester	 Gerritsen	 beiden	 een	 badmintonset	
en	dat	maakte	veel	goed.

Lia van Winssen-Verheul (schreef de tekst voor het Westbroeks 
Volkslied) met de voorzitter van de Oranjevereniging Ad Ver-
hoef.

Koninginnedag in Westbroek 
zoals altijd weer groots feest

door Martijn Nekkers

Westbroek ontmoetHier zijn we weer! 

Westbroeks Volkslied 
(Tekst Lia van Winssen-Verheul op de wijs van
‘Ik hou van Holland’)

Westbroek,
met je weiden en je sloten,
jij behoort toch tot de groten
ook al ben je nog zo klein.
Westbroek,
Ja, voor altijd is ons streven
om hier met elkaar te leven
en een goede buur te zijn.

(refrein)
Ik hou van Westbroek
’t dorpje op het platteland
Het mooie Westbroek
‘k heb mijn hart er aan verpand
De mensen zijn hier echt nog op elkaar gericht
Molen en kerk bepalen saam het dorpsgezicht.

De voorzitter van de Contact Commissie Lage Vuursche Hein van Oosterom met de  
Baarnse burgemeester jhr. Mark Roëll en echtgenote na het hijsen van de vlag in het dorp  
Lage Vuursche.

Een optocht van landrovers, voorafgegaan door een Jan Plezier met onder andere het gemeen-
tebestuur, komt aan bij verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage Vuursche.
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Autocross en autokraak 
groot succes

door Henk van de Bunt

Na	jaren	van	afwezigheid	was	de	autocross	dan	eindelijk	weer	
terug.	Het	spektakel	vond	plaats	achter	de	korfbalvelden	aan	de	
Dierenriem	en	Maartensdijk;	een	ogenschijnlijk	wat	weggestopt	
terrein,	maar	dat	was	geen	belemmering	voor	de	vele	(genoemd	
werd	een	aantal	van	3000)	toeschouwers	toch	stof,	wind	en	zon	
te	trotseren	en	te	genieten	van	een	prachtig	stuk	auto(cross)sport.
Toen	aan	het	einde	van	de	middag	de	stofwolken	waren	opge-
trokken	bleek	Maarten	Bos	uit	Groenekan	de	allerbeste	en	snel-
ste	crosser	te	zijn	en	was		Maartensdijker	Wim	Roozenbeek	de	
glorieuze	winnaar	van	de	spectaculaire	autokraak.
Een	fotoreportage	zegt	meer	dan	alle	woorden,	die	vaak	al	zijn	
gesproken.

Maarten Bos uit Groenekan op de hoogste trede van het 
ereschavot.

Wim Roozenbeek uit Maartensdijk: winnaar van de autokraak. 
(foto Anette Puijk)

Loon en grondverzetbedrijf Baelde uit Groenekan zorgde 
ervoor dat het terrein redelijk stofvrij bleef.

Onder toeziend oog van de wedstrijdleider proberen de 
coureurs als eerste over de finish te komen.

Klein dorp met groots vermaak 
voor jong en oud

Rond	het	feestelijk	versierde	centrum	bij	de	Adri	Piecklaan	dromden	de	bewo-
ners	en	bezoekers	samen	om	deel	te	nemen	en	te	kijken	naar	wat	er	allemaal	
gebeurde.	Het	stond	er	vol	met	grote	opgeblazen	spring-	en	klimtoestellen	waar	
de	hele	dag	op	werd	geklauterd	door	kinderen	met	mooi	versierde	smoeltjes.	
Maar	er	was	veel	meer.	Zo	kwam	de	burgemeester	met	gevolg	niet	alleen	maar	
om	de	vlag	te	hijsen	maar	hij	ging	aan	het	hoofd	van	een	lange	stoet	door	de	
omliggende	straten	vol	met	vaandels.	
Ten	slotte	zetten	B	en	W	met	gevolg	zich	op	het	ruime	terras	waar	veel	lekkers	
viel	 te	 halen.	 Dat	 terras	 bleef	 de	 hele	 dag	 als	 centrumfunctie	 dicht	 bevolkt.		
Het	 festijn	 ging	 voort	 met	 de	 markt,	 de	 cowboys	 en	 de	 indianen,		
de	touwtrek-,	voetbal-	en	zakloopwedstrijden	met	aan	het	einde	het	diner	om	
weer	 op	 krachten	 te	 komen.	Voorwaar,	 een	 groot	 feest	 en	 de	 complimenten	
voor	de	organisatie.	[KP]

Burgemeester Gerritsen was ook in Hollandsche Rading.

Op het spellenplein wachtte een rodeostier op zijn berijders.

Het was goed toeven op het terras.
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advertentie

Openingsfeestje
op Larenstein

Huussen	Elektro	vierde	donderdag	28	april	 in	het	nieuwe	bedrijfsgebouw	
op	Larenstein	met	 alle	medewerkers	 en	 genodigden	het	 tachtigjarig	 jubi-
leum	 van	 het	 bedrijf	 en	 de	 opening	 van	 de	 nieuwe	 locatie.	 De	 officiële	
opening	 werd	 verricht	 door	 wethouder	Arie-Jan	 Ditewig	 samen	 met	 Bas	
Huussen,	de	beoogd	opvolger	van	het	bedrijf.

Wij	vergezellen	vader	en	zoon	Land-
waart	 naar	 de	 versmarkt	 ín	 Brussel;	
een	 zogenaamde	 vroegmarkt	 en	 dat	
betekent	 nachtwerk.	 Het	 is	 vroeg,	
koud	 en	groot.	De	 traiteur	 uit	Maar-
tensdijk	is	met	zijn	zoon	die	nacht	de	
‘groentegids’.	Wim	runt	in	Maartens-
dijk	 een	 échte	 groentejuwelier,	 waar	
hij	het	beste	van	het	verste	biedt.	En	
daarvoor	moet	je	kennelijk	in	donker	
Brussel	zijn.	Wim	Landwaart	licht	het	
zelf	 toe:	 ‘Ik	wil	 onderscheidend	 zijn	
in	mijn	assortiment.	Daarom	zoek	ik	
permanent	naar	lekkere	en	bijzondere	
groente	waar	ik	mijn	klanten	mee	kan	
verrassen.	 Die	 vind	 ik	 hier.	 Met	 de	
wat	 minder	 bekende	 soorten	 bereid	
ik	 in	 mijn	 keuken	 alvast	 maaltijden.	
Deze	bied	 ik	als	 traiteur	aan	 in	mijn	
winkel’.

Lof
We	 komen	 langs	 prachtige	 produc-
ten:	 tomaten	van	 elke	 kleur,	 geur	 en	
smaak	 die	 er	 bestaan,	 maar	 ook	 de	
dikste	 radijs,	 onbekende	 Italiaanse	
groente,	exotisch	fruit	en	allerlei	pad-
denstoelen	die	hier	‘s	nachts	voor	de	
handel	arriveren.	En	handel	wordt	er	
gedreven!	 Voor	 het	 beste	 spul	 moet	
je	 snel	 zijn	 en	na	 elke	deal	 rijdt	 een	
wagentje	 van	 de	 betreffende	 leve-
rancier	 direct	 je	 boodschappen	 naar	
je	auto.

Redacteur	mr.	Kitchen	van	Delicious:	
‘Wim	legt	zijn	klanten	ook	graag	uit	
hoe	 je	 het	 beste	 uit	 groente	 en	 fruit	

haalt,	 zonder	 in	 de	 standaard	 (sma-
keloze)	bereiding	te	vervallen...	Kom	
daar	maar	eens	om	bij	je	supermarkt’.		

Landwaart in ‘Delicious’
door Henk van de Bunt

‘Delicious’ noemt zich een tijdschrift dat gewoon eten viert. Het blad vermeldt de onlosmakelijke 
verbondenheid met goede ingrediënten en laat zien waar de beste te vinden zijn. Delicious praat met 

mensen die ze kweken, produceren, koken en serveren, met mensen met een passie voor eten en koken. 
In het onlangs verschenen mei-nummer maakt men deze omschrijving waar door een uitstapje 

te maken met Wim en Willem Landwaart.

Dries Roelvink bij Primera 
Zaterdag	 7	 mei	 zal	 Dries	 Roelvink	
bij	 de	 Maartensdijkse	 Primera	 aan-
wezig	zijn.	Die	dag	zal	deze	Neder-
landse	 zanger-	 o.a.	 bekend	 van	 het	
eigen	 repertoire	 en	 andere	 Neder-
landstalige	 volksmuziek	 van	 onder	
andere	 André	 Hazes	 van	 14.00	 tot	
15.30	uur	in	Maartensdijk	betrokken	
zijn	bij	de	 speciale	Moederdagactie	
met	Favorietromans,	die	bij	Primera	
plaatsvindt.	
Tevens	is	er	gelegenheid	de	schrijf-
sters	van	de	populaire	romans,	zoals	
bijv.	‘Anne	Maas’	en	‘Lidy	van	der	
Poel’,	 te	 ontmoeten.	 Bij	 aankoop	
van	 een	 Favorietroman	 bestaan	 er	
mogelijkheden	 voor	 een	 praatje	 en	
een	 handtekening	 met	 en	 van	 één	
van	uw	favorieten.	

Debuutthriller van psychologe 
Gea van Oortmarssen 

Twee jaar werkte zij in haar spaarzame vrije tijd aan haar eerste boek Zwaar Weer, dat in maart het 
daglicht zag. ´Mijn liefde voor boeken en het schrijven zat er vroeg in. Van jongs af aan lees ik heel veel. 

Als kind werd ik een keer bij de bibliotheek weggestuurd omdat ik op één dag twee keer boeken 
kwam lenen. Al vanaf de lagere school schreef ik graag korte verhalen en was mijn wens om eens 

een boek te schrijven´, aldus de debuterende auteur Gea van Oortmarssen, psychologe en werkzaam 
als manager in de mobiliteitssector. 

Zwaar	 weer	 vertelt	 het	
verhaal	 van	 Emmy	 een	
intelligente	 trendy	 vrouw.	
Zij	 heeft	 een	 veeleisende	
baan	in	de	wetenschap	dat	
een	aanslag	vormt	op	haar	
privéleven.	 Weinig	 tijd	
blijft	 er	 over	 voor	 haar	
vrienden	 en	 familie,	 laat	
staan	voor	een	man	in	haar	
leven.	 Emmy	 leest	 iedere	
dag	 stiekem	 haar	 horos-
coop,	 waarin	 ze	 meestal	
bevestigd	 krijgt	 wat	 ze	
al	 weet,	 zij	 vindt	 dat	 een	
heerlijke	 bezigheid	 maar	
het	 is	 wel	 haar	 geheim,	
want	 dat	 is	 niet	 iets	 wat	
men	 van	 een	 rationele	
wetenschapper	 verwacht.	
Diep	 in	 haar	 hart	 wil	 ze	
ook	nog	een	leuke	man	in	
haar	 leven	 en	 meldt	 zich	
aan	 bij	 een	 datingsite.	 Er	
volgen	een	paar	afspraken.	
Na	 een	 spannende	 inter-
netdate	 trekt	 ze	 –	 min	 of	
meer	noodgedwongen	–	in	
bij	 een	 voor	 haar	 vrijwel	
onbekende	 man.	 De	 eer-

ste	 weken	 is	 leven	 met	
deze	 man	 geweldig,	 maar	
Emmy	verzeilt	daarna	let-
terlijk	 en	 figuurlijk	 steeds	
meer	 in	 zwaar	 weer:	 in	
beklemmende	 situaties	
met	 hem	 en	 met	 zichzelf.	
Hoe	 gaat	 zij	 hier	 uitko-
men…	 Op	 de	 vraag	 aan	
de	 auteur	 wat	 de	 essentie	
van	haar	boek	Zwaar	weer	
is,	 antwoordt	 Gea:	 ´het	
gaat	over	mensen	die	niet	
goed	 met	 elkaar	 kunnen	
communiceren	 en	 door	
onverwachte	 gebeurtenis-
sen	steeds	meer	uit	balans	
raken.	 Menselijk	 gedrag	
en	de	omstandigheden	die	
dit	 kunnen	 beïnvloeden	
intrigeren	mij	vanuit	mijn	
professie	als	psychologe.´	
Zaterdag	 7	 mei	 vanaf	
16.30	 uur	 Bilthovense	
Boekhandel,	 Emmaplein	
20	 Bilthoven,	 signeert	
Gea	 van	 Oortmarssen	 op	
verzoek	 haar	 boek	 en	 zal	
er	 ook	 uit	 voorlezen.	 De	
entree	is	vrij.

De dag voor Moederdag
Traditioneel	 wordt	 Moederdag	 op	 de	 tweede	 zondag	 in	 mei	 gevierd.	 De	
winkeliersvereniging	van	Maartensdijk	maakt	het	de	dag	voor	Moederdag	
extra	gezellig	op	het	Maertensplein.	Naast	de	speciale	actie	bij	Primera	met	
de	Favorietromans	en	Dries	Roelvink	wordt	er	op	zaterdag	7	mei	a.s.	op	het	
plein	ook	nog	speelgoed	verkocht.	Makelaar	Karin	van	der	Willigen	is	die	
dag	van	10.00	tot	15.00	uur	druk	in	de	weer	bij	het	assisteren	van	kinderen	
die	 deze	 laatste	 dag	 voor	Moederdag	 een	 bloempotje	 voor	 de	 allerliefste	
moeder	willen	beschilderen.

Vader Wim en zoon Willem Landwaart op de (Brusselse) foto, zoals deze in 
het meinummer van ‘Delicious’ staat afgedrukt.

De Bilthovense Gea van Oortmarssen debuteert met haar 
thriller Zwaar Weer.

Zomerbloeiers in terraspot.

Diverse kleuren. 

Potmaat 29 cm. Per stuk

van 14,99Cvoor 

9,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Bewoners van Wijk Vogelzang in Bilthoven  

vergroenen de geluidswal langs de Spoorlaan

De geluidswal langs het spoor in de Bilthovense wijk Vogelzang is een hoge muur van gaas en 
zand. Toen de wal in 1998 is gebouwd werd er een bewateringsinstallatie in gemaakt en was de 
wal mooi groen begroeid. Maar de NS en de gemeente wilden geen van beiden de kosten voor 
het water betalen en de kraan werd dichtgedraaid. Het resultaat was een trieste, droge, dode wal. 
Wijkvereniging Vogelzang wil dat veranderen langs de Spoorlaan in Bilthoven en kocht, met 
financiële steun van de afdeling wijk- en dorpsgericht van de gemeente, 200 klimop planten. Ze 
zijn er vorige week zaterdag (23 april) door wijkbewoners zelf  ingezet. Dat viel niet mee, want 
de grond zat vol met stenen van het voormalige parallelspoor naar Zeist dat hier gelegen heeft. 
Maar het resultaat mag er zijn. Met potgrond en water zijn de stekken vertroeteld. Toch hopen de 
bewoners op wat regen de komende tijd zodat de planten goed aanslaan en snel de muur weer 
groen bekleden.

(Gerrit Bloothooft, namens Wijkvereniging Vogelzang)

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

Informatiebijeenkomst 

haalbaarheidsstudie  

nieuwbouw De Vierstee

Op verzoek van de Maartensdijkse sportverenigingen die 
gebruikmaken van de Vierstee heeft de gemeente onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor nieuwbouw of  renova-
tie van de Vierstee. Naar aanleiding van dit onderzoek en 
diverse gesprekken met betrokken partijen heeft het college 
de voorkeur voor nieuwbouw. Op donderdag 19 mei willen 
wij u graag informeren over de uitkomst van het onderzoek 
en hoe we nu verder gaan.

Aanleiding
De Vierstee is een verouderd gebouw dat niet meer aan de 
eisen van de diverse sportbonden voldoet. Daarnaast lopen 
de gebruikers ook aan tegen ruimtegebrek. Het college 
heeft het verzoek van de sportverenigingen opgepakt en een 
haalbaarheidsstudie laten verrichten naar de mogelijkheden 
van nieuwbouw. Daarbij werd ook gekeken naar de huidige 
staat van De Vierstee. Ook de mogelijkheid voor nieuwbouw 
van het naast De Vierstee gelegen scholencomplex maakte 
onderdeel uit van het onderzoek. 
Tussentijds hebben we aangegeven dat bleek dat deze optie 
niet tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels is het onder-
zoek volledig afgerond en zijn de resultaten bekend.

Resultaten
De Vierstee neemt een belangrijke positie in in de Maar-
tensdijkse samenleving. Daarom willen wij de accommo-
datie graag in stand houden. Het oude gebouw (uit 1977) 
is toe aan een flinke renovatie. Een renovatie kost veel geld 
en lost het ruimtegebrek niet op. Er zijn veel gesprekken 
gevoerd met alle betrokken partijen over de uitkomst van 
het onderzoek. Op basis daarvan heeft het college een voor-
keur voor nieuwbouw op de locatie direct ten zuiden van het 
Groenhorstcollege aan de Dierenriem. Op de huidige locatie 
kunnen dan woningen komen. 

Het college wil de uitkomsten graag voorleggen aan de 
omwonenden van de betrokken locaties en andere belang-
hebbenden en vervolgens hun reactie daarop horen. 

Informatieavond
Wij willen de uitkomst van het onderzoek en de voorkeur 
voor nieuwbouw graag verder aan u toelichten tijdens een 
informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom op don-
derdag 19 mei om 19.30 uur in de aula van het Groenhorst-
college, Dierenriem 2 in Maartensdijk. De avond bestaat uit 
een korte presentatie waarna u bij diverse informatiepane-
len u verder kunt verdiepen en vragen kunt stellen. 

En daarna?
Het college wil de uitkomst van de haalbaarheidsstudie nog 
voor de zomer aan de gemeenteraad voorleggen, met het 
verzoek de mogelijkheden van nieuwbouw verder te mogen 
onderzoeken en uitwerken. Vervolgens beslist de raad  of  de 
plannen inderdaad verder mogen worden uitgewerkt. 

Volop mogelijkheid tot participatie en inspraak
Wanneer de raad positief  beslist op het voorstel van het 
college, begint een heel proces van planvorming, voorlopige 
ontwerpen, aangepaste ontwerpen, enzovoort. Dit is een 
proces van meerdere jaren. Er zullen in de verschillende 
fases van dit proces uiteraard verschillende participatiemo-
gelijkheden zijn voor de betrokken partijen, zowel gebrui-
kers als bewoners. Uiteindelijk maakt de raad op basis van 
de uitgewerkte plannen, inclusief  de inspraakreacties, een 
afweging.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u de internetpagina raadplegen 
van de gemeente De Bilt (www.debilt.nl) of  contact opne-
men met de projectleider, de heer C.W. de Rooij, telefoon-
nummer (030) 228 95 88. 

Voor de 50e keer paaseieren zoeken op het 

grasveld van de Ds Sanderuslaan en Zorgvliet!

De oermoeder van het paaseieren zoeken in onze buurt was Antje Bos. Zij woonde op Zorgvliet 
en was een vurig socialiste, een overtuigd feministe en trouw kerkgangster. Ze organiseerde het 
zoeken jarenlang op het gras bij Zorgvliet en is inmiddels overleden.

De afgelopen twintig jaar zetten buurvrouwen Mary Boothby (Ds Sanderuslaan) en Jose Vleesch-
houwer (Zorgvliet) de traditie voort. Zij zijn vandaag uitgebreid bedankt voor hun jarenlange inzet 
en enthousiasme.
Kersvers paascomité Karen Sijssens en Anneke Wielinga (beiden Ds Sanderuslaan) boften met 
het mooie weer.
De ingredienten: 120 verstopte eieren, 12 fanatieke buurtkinderen, 12 kleine cadeautjes, heel veel 
aanwezige buren, lange vlaggenlijnen, tientallen groen-gele ballonnen en allerlei lekkers zorgden 
voor een geslaagd feestje met als klap op de vuurpijl een daadwerkelijk bezoek van de paashaas.
Dat dit lentefeest verbroedert blijkt, want de datum voor het zomerstraatfeest is meteen demo-
cratisch vastgelegd! Op naar een mooie zomer!

Bewoners van de Sanderuslaan/Zorgvliet
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Groeiende	studentenaantallen	en	ver-
ouderende	 gebouwen	 vormen	 een	
schijnbaar	 onoplosbaar	 probleem.	
De	 wereldberoemde	 farmacoloog	
Rudolf	 Magnus	 dreigt	 te	 vertrekken	
en	 de	 fysioloog	 Noyons	 dreigt	 niet	
te	 komen.	 De	 beroerde	 huisvesting	
van	Magnus	 in	 het	 voor	 experimen-
teel	 onderzoek	 totaal	 ongeschikte	
voormalige	 pesthuis	 Leeuwenbergh	
vormt	het	begin	van	een	trans-Atlan-
tisch	 driehoeksspel	 waarin	 kwaliteit	
en	 visie	 het	 winnen	 van	 bureaucra-
tie	 en	 ‘het-kan-niet’.	 Op	 grond	 van	
Nederlands	 en	 tot	 nu	 toe	 onbekend	
Amerikaans	 archiefmateriaal	 ontrolt	
zich	 een	 boeiende	 geschiedenis	 van	
nieuwe	laboratoria	voor	de	Universi-
teit	Utrecht.

Niets doen
Na	 jaren	 van	 gepraat	 en	 belangrijk	
niets	 doen	 door	 ambtenaren	 van	
gemeente,	universiteit	en	ministeries,	

roept	 de	 chirurg	 en	 voorzitter	 van	
de	 Utrechtse	 faculteit	 geneeskunde,	
Hidddo	 Laméris,	 in	 1924	 op	 eigen	
houtje	de	hulp	in	van	de	Rockefeller	
Foundation.	Dit	 fonds	werd	 in	 1913	
opgericht	 door	 de	 rijkste	 oliebaron	
aller	 tijden	 John	D.	 Rockefeller.	 Hij	
wil	met	dit	 fonds	het	welzijn	van	de	
mensheid	 wereldwijd	 verbeteren	 en	
begint	 met	 de	 financiële	 ondersteu-
ning	 van	 de	 opleiding	 van	 artsen	 en	
de	volksgezondheid.	

Vandaar	 dat	 Laméris	 ten	 einde	 raad	
zich	 tot	 dit	 fonds	 wendde.	 Dat	 er	
uiteindelijk	 met	Amerikaans	 geld	 in	
Utrecht	 gebouwd	 kon	 worden	 lag	
vooral	aan	de	kwaliteit	van	de	hoog-
leraren	 in	 de	 geneeskunde,	 de	 inzet	
van	de	directeur	van	de	Rijksgebou-
wendienst	 en	 de	 vooruitziende	 blik	
van	de	Amerikanen	hoe	met	geld	om	
te	gaan.	Het	resultaat	was	de	concen-
tratie	van	klinieken	en	laboratoria	van	

de	faculteit	geneeskunde	die	begon	in	
de	 jaren	 twintig	 van	de	vorige	 eeuw	
en	uiteindelijk	zou	leiden	tot	de	vor-
ming	 van	 het	 Universitair	 Medisch	
Centrum	 Utrecht	 zoals	 wij	 dat	 nu	
kennen.	Het	laboratorium	voor	Mag-
nus	 staat	 nu	 als	 het	 rijksmonument	
Rudolf	Magnus	Instituut	aan	de	Von-
dellaan.	Utrechts	academisch	erfgoed	
door	Willem	 Hendrik	 Gispen	 op	 de	
kaart	gezet.	Voor	wie	van	Utrecht	en	
zijn	universiteit	houdt!

Gispen
Willem	 Hendrik	 Gispen	 (1943)	 is	
honorair	universiteitshoogleraar,	oud-
decaan/vice-voorzitter	 van	 het	UMC	
Utrecht	en	rector	magnificus	emeritus	
van	de	Universiteit	Utrecht.	Van	zijn	
hand	 verschenen	 eerder	 onder	 ande-
re	 Slapende	 geluiden	 in	 mijn	 hoofd	
(2007),	Ik	adem	Utrecht	(2010)	en	Ik	
beleef	 U	 nerf	 voor	 nerf,	 ontmoeting	
met	Achterberg	(2010).

Boekpresentatie in Bilthovense Boekhandel
door Henk van de Bunt

Afgelopen woensdag presenteerde Bilthovenaar Willem Hendrik Gispen voor plm. 40 belangstellenden 
zijn nieuwste boek getiteld ‘Rockefeller en Utrecht, steekspel om het grote geld’. 

Gispen beschrijft daarin het boeiende verhaal van Utrechtse professoren, die tijdens 
de aanhoudende crisis na de eerste Wereldoorlog financiële steun van de Amerikaanse Rockefeller 

Foundation vragen voor nieuwbouw van verouderde universitaire laboratoria. 

Willem Hendrik Gispen vertelt over zijn nieuwe boek.

Door	 de	 ligging	 van	 het	 dorp	 aan	
beide	 zijden	 van	 de	 provinciegrens	
kwam	 de	 politie	 zowel	 uit	 stad	
Utrecht	en	Zeist	als	uit	Hilversum.	De	
samenwerking	 tussen	 inwoners	 van	
het	 dorp	 en	 de	 politie	 verliep	 direct	
voortreffelijk	en	met	resultaat.	

Tussen	 de	 tien	 en	 vijftien	 dorpelin-
gen	 hebben	 direct	 na	 de	 melding	
lopend,	 per	 fiets	 en	 auto	 gezocht,	
onder	 meer	 door	 verloren	 sandalen	
van	 de	 vluchtelingen	 te	 volgen.	Van	
het	 achttal	 jongens	 werden	 er	 eerst	
drie	 en	 daarna	 nog	 twee	 opgepakt,	
ondanks	dat	zij	zich	hadden	verstopt.	
De	 resterende	 drie	 boeven	 zijn	 na	
nog	lang	zoeken	niet	meer	gevonden.	
Daar	komt	de	politie	nog	wel	 achter	
tijdens	de	verhoren.	

Contacten
De	 gebeurtenis	 is	 een	 fantastisch	
voorbeeld	 hoe	 Hollandsche	 Rading	
de	 veiligheid	 in	 eigen	 hand	 neemt.	
Het	 Buurtpreventieproject,	 heeft	
bewezen	 snel	 en	 adequaat	 te	 wer-
ken.	Het	kan	een	voorbeeld	zijn	voor	
andere	 dorpen.	 Intussen	 zijn	 er	 ook	
contacten	 gelegd	 om	 te	 komen	 tot	
cameratoezicht.	

Eveneens	 een	 goed	 idee,	 want	 in	
Hollandsche	 Rading	 gebeurt	 er	 veel	
dat	 niet	 deugt.	 Trouwens,	 ook	 in	 de	
naburige	 dorpen	 zoals	 in	 Maartens-

dijk	waar	zeer	onlangs	bij	het	bedrijf	
Eduniek	 aan	 de	 Tolakkerweg	 een	
veertigtal	laptops	werd	ontvreemd.	

Toezicht
In	 Hollandsche	 Rading	 is	 nu	 de	
wens	 om	 naast	 de	 door	 Qpark/Pro-
rail	geplaatste	camera	op	de	parkeer-
plaats	achter	Perron	Peet,	ook	digitaal	
cameratoezicht	bij	de	spoorwegover-
gang	of	de	tunnel	aan	te	brengen	met	
een	directe	koppeling	naar	een	meld-
kamer.	 Bij	 onraad	 en	 een	 verdachte	
situatie	kan	dan	vanuit	de	meldkamer	

direct	actie	volgen	en	kan	het	beeld-
materiaal	als	bewijsmateriaal	worden	
gebruikt.	 Bovendien	 werkt	 camera-
toezicht	 ook	 preventief.	 Veiligheid	
van	 bewoners	 én	 ondernemers	 is	
gebaat	 bij	 genoemd	 cameratoezicht,	
vandaar	 dat	 De	 Kring	 Ondernemers	
Maartensdijk	 (KOM)	 waarbij	 veel	
ondernemers	zijn	aangesloten	en	Vei-
lig	Hollandsche	Rading	(VHR)	elkaar	
op	dit	punt	weten	te	vinden.	Zij	stem-
men	zaken	met	elkaar	af	en	bespreken	
die	op	ambtelijk	en	bestuurlijk	niveau	
bij	de	gemeente	De	Bilt.	

Initiatief Veilig Hollandsche Rading 
werpt vruchten af

Jonge boeven gepakt door snelle burgeractie
 door Kees Pijpers

Zondagavond 24 april rond 10 uur is in Hollandsche Rading een aantal jonge allochtone rovers opgepakt 
die op de Vuursche Dreef aan auto’s en zelfs in auto’s bezig waren te zoeken naar hun gading. 

Zodra dat door dorpsgenoten werd gezien, kwam het veiligheid-meldingssysteem tot leven. 
Zowel de politie als de leden van het initiatief ‘Veilig Hollandsche Rading’ werden gebeld 

en kwamen direct in actie. Drie politieauto’s met elk twee agenten waren zeer snel ter plaatse. 

Hollandsche Rading pleit voor cameratoezicht bij de spoorwegovergang.

'Het is gewoon heel leuk 
om te knippen en te kletsen'

door Ido Dijkstra

'Als jongetje droomde ik er al van om kapper te worden', aldus Jamal 
Azougagh. Iemand die zijn dromen heeft verwezenlijkt, die moet wel 
gelukkig zijn. 'Jazeker. Ik vind het gewoon heel leuk om te knippen 
en met de klanten te kletsen', zegt de eigenaar van Knip-Knap, de 

nieuwe kapsalon in de Dorpsstraat in De Bilt.

Geen	grootse,	maar	wel	oprechte	woorden	van	Jamal	Azougagh.	En	geen	
overbodige	 luxe,	 maar	 een	 functioneel	 ingerichte	 kapsalon	 Knip-Knap.	
Azougagh	zag	op	internet	dat	het	pand	in	de	Dorpsstraat	vrij	was	en	besloot	
eens	te	informeren.	 'Ik	kom	uit	Zeist.	Daar	zitten	al	genoeg	kapsalons.	In	
De	Bilt	zijn	niet	zo	heel	veel.'

Kappersdroom
De	31-jarige	Marokkaan	 zag	 het	wel	 zitten	 in	 zijn	 buurdorp.	 'Het	 is	 een	
mooie	plaatsje	en	het	pand	zit	in	een	mooie	straat	in	een	fijne	buurt.'	Azou-
gagh	woont	sinds	zes	jaar	in	Nederland	en	spreekt	zeer	behoorlijk	Neder-
lands.	'Kletsen	met	de	klant',	zoals	hij	het	zelf	noemt,	dat	gaat	hem	goed	af.	
Als	klein	jongetje	dat	opgroeide	in	Marokko,	droomde	hij	altijd	er	al	van	
om	kapper	te	worden.	'Fantastisch	leek	het	me.	En	dat	is	het.	Ik	geniet	nu	
van	de	vrijheid	die	ik	heb.	Hiervoor	heb	ik	lange	tijd	in	loondienst	gewerkt.'
Azougagh	is	een	gediplomeerd	kapper.	In	Marokko	ging	hij	naar	de	kapper-
school.	'In	Nederland	kunnen	ze	ook	zeker	goed	knippen.	Mijn	vermoeden	
is	wel	dat	de	opleidingen	hier	vooral	dames-geörienteerd	zijn.	Ik	heb	knip-
pen	voor	zowel	heren	als	dames	geleerd.'	Voorlopig	staat	hij	alleen	 in	de	
zaak.	'In	juni	komt	er	nog	een	meisje	bij.'	

Niet duur
Opvallend	zijn	vooral	de	prijzen	in	kapsalon	Knip-Knap.	Vanaf	12,50	euro	
knipt	Azougagh	al.	'Tussen	de	12,50	en	16	euro	vind	ik	normaal	voor	een	
knipbeurt.	Alles	 daarboven	 is	 ook	 gewoon	 te	 duur.'	 Een	 klantenkaart	 bij	
Knip-Knap,	is	na	vijf	beurten	al	goed	voor	een	gratis	knipbeurt.	
Dat	er	overigens	verderop	in	de	Dorpsstraat	nog	een	kapper	zit,	dat	hoeft	
geen	probleem	te	zijn,	zo	denkt	de	Azougagh.	'Die	kapper	heeft	al	een	eigen	
klantenbestand.	Er	is	genoeg	behoefte	aan	kappers.	We	zullen	elkaar	naar	
mijn	verwachting	niet	echt	in	de	weg	zitten.'

Jamal Azougagh kan kletsen en knippen tegelijk.
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Klassiek kamermuziekconcert 

Op zondag 8 mei vindt om 
15.30 uur in Schutsmantel aan 
de Gregoriuslaan 35 te Biltho-
ven een klassiek kamermuziek-
concert plaats, dat in nauwe 
samenwerking met Stichting 
Muziek In Huis wordt georga-
niseerd. 
Het ensemble Pianoduo Adri-
aens & Van Ojen zal een 
gevarieerd klassiek program-
ma brengen met werken voor 
quatre-mains van Beethoven, 
Brahms Debussy, Ravel en 
Grieg. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. Toegang 
is gratis. Zie ook www.stich-
tingmuziekinhuis.nl of www.
smih.nl 

Fotoclub

Maandag 9 mei zal er een pre-
sentatie van foto's van ande-
ren dan de FCB leden worden 
gehouden. Het gaat daarbij om 

foto's uit (foto-)boeken, kran-
ten, tijdschriften, reclamefol-
ders ect. Het doel is de vaar-
digheden van het bekijken en 
beoordelen van foto's verder 
te ontwikkelen zonder geremd 
te zijn door de wetenschap, dat 
een medelid de foto's gemaakt 
heeft.
De avond wordt gehouden in 
het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De 
avond begint om 20.00 uur. 
Voor meer info op de website 
www.fotoclubbilthoven.nl of 
tel. 035 5771318 of tel. 0346 
213363.

Voorjaarskunstmarkt 
in De Akker

Donderdag 12 mei a.s. wordt er 
in De Akker (Soestdijkseweg 
Zuid 87, hoek Groenekanseweg 
te De Bilt) weer een Kunst-
markt georganiseerd. In de hal, 
gang en foyer zijn kunstenaars 
te vinden met Keramiek, steen, 
schilderijen, sieraden in ver-
schillende stijlen, bijzondere 

kaarten, creaties in stof, enz. 
Er is een bloemenboutique, een 
landschapswinkel en een bric à 
brac ‘kraam’.
Er kan tegen een kleine ver-
goeding koffie, thee, een sapje 
of een glaasje wijn worden 
gedronken, bij mooi weer op 
het terras! De toegang is gratis.

Oost - West In Dialoog

Donderdag 12 mei a.s. van 
19.30 tot 22.00 uur organi-
seert Stichting Bodhisattva in 
de Kapel van de Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven 
onder leiding van Dorien Quik 
een dialoogavond. Galileo Gali-
lei zei: ‘Twee waarheden kun-
nen elkaar niet tegen spreken’. 
Boeddha zei: ‘Zoals een boog-
schutter zijn pijl recht buigt, 
zo richt de wijze zwervende, 
onvaste gedachten’. Na een 
korte inleiding over beide wijs-
geren zullen de uitspraken nader 
onderzocht worden door middel 
van een dialoog. Zie ook: www.
stichtingbodhisattva.eu 

Lezing over Parkinson

Op vrijdagmiddag 13 mei 2011 
om 14.00 uur organiseert de 
afdeling De Bilt/Driebergen 
e.o. van de Parkinsonvereni-
ging een bijeenkomst in de 
Ontmoetingskerk aan de Kon. 
Julianalaan in Maartensdijk. 
Mevrouw dr. Harriët Smeding, 
klinisch neuropsycholoog, zal 
een lezing houden met als titel 
‘Het gaat niet meer vanzelf’. 

Met de ziekte van Parkinson 
verandert er veel. Niet alleen de 
motoriek, maar ook het geheu-
gen, de concentratie, de vrije-
tijdsbesteding en de contacten 
met anderen verlopen vaak 
minder vanzelfsprekend.
Parkinsonpatiënten, familiele-
den en belangstellenden zijn 
van harte welkom. Informatie 
en aanmelden bij de contact-
persoon, mevrouw A. van Dam 
tel. 0346 211814.
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Katten Kunst

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

15x Katten Kunst
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15 kaarten voor  € 5,95
Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

E  info@hoefakker.com
Utrechtseweg 374
3731 GE  De Bilt

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

ONDERHOUD
Vanaf slechts € 250,- incl. BTW bieden
wij u perfect tuin-onderhoud, incl. 
vuilafvoer, bemesten en het gebruik 
van lichte machines. Bel of mail voor 
nadere info of het maken van een 
afspraak.

a
a
a 
a
a

Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
(Sier)bestrating en algverwijdering.
Waterpartijen en vijvers.

Ook verzorgen wij voor u:

VAN KRANTENBEZORGER 

TOT MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met 

het vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste kansen 

geld te verdienen is een krantenwijk. Naast hard 

werken ben je ook slim bezig. Als krantenbezorger 

ben je een soort van eigen baas. Werk je hard is 

je uurloon hoog en verdien je in korte tijd veel 

meer dan bij welke werkgever ook. 

Vakantiewerk...
Wij zoeken nog bezorgers 
voor een aantal wijken 
tijdens de zomervakantie.

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

MIDGETGOLF “BILTHOVEN” 

Midgetgolfen in een bosrijke 
omgeving en gezellig terras

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 
Bij goed weer ook `s avonds geopend.

www.midgetgolfbilthoven.nl
Julianalaan 282, 3722 GX  Bilthoven, 

030-2281154 b.g.g. 06-20963766

Welkom op 

ZATERDAG 14 MEI VAN 10.00 - 16.00 UUR

IN MAARTENSDIJK

   

Landelijk

  

Veelzijdig

  

Exclusief

  

Leerzaam

   

Gratis toegang

  

Voor een goed doel

LOCATIE:
Het fairterrein is gelegen naast Dorpsweg 244 in het landelijk 
gelegen Maartensdijk (tussen Utrecht en Hilversum)

Kijk op www.devoorjaarsfair.nl voor de standhouders
Contact: info@devoorjaarsfair.nl • Tel.: 06-17705333

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie



De titel Fairtrade Gemeente geeft aan, 
dat de gemeente en haar inwoners echt 
werk maken van fairtrade. Dat wil 
zeggen dat in bedrijven, op scholen en 
in kantines van verenigingen zoveel 
mogelijk fairtrade producten worden 
gebruikt, dat deze producten in win-
kels en supermarkten worden verkocht 
en in cafe's en restaurants worden 
geserveerd. De werkgroep Fairtrade 
Gemeente voert in samenwerking met 
de gemeente De Bilt campagne om dit 
voor elkaar te krijgen.
 
Meewerken
Meewerken aan de campagne bete-
kent een steentje bijdragen aan de 
wereldwijde strijd tegen armoede. 
Fairtrade producten worden onder 

eerlijke en duurzame voorwaarden 
verhandeld. Om de titel te kunnen 
krijgen moet de gemeente zelf natuur-
lijk ook fairtrade inkopen. Daarnaast 
moeten: 
•   6 supermarkten en 6 andere win-

kels verschillende fairtrade pro-
ducten verkopen

•  4 café's, restaurants fairtrade dran-
ken schenken en gerechten met 
fairtrade ingrediënten serveren

•  4 bedrijven/kantoren/ondernemers 
fairtrade producten gebruiken 

•  8 maatschappelijke organisaties 
(scholen, kerken, verenigingen) 
fairtrade producten gebruiken.

Bedrijven en instellingen die aan 
de norm voldoen, krijgen straks een 
raamsticker waarmee zij kenbaar 

kunnen maken dat zij de campagne 
steunen.

Permanent
Het is een permanente campagne, die 
consumenten, ondernemers, organi-
saties en instellingen stimuleert om 
fairtrade producten te (ver-)kopen. 
Na het behalen van de titel loopt de 
campagne door om die in de jaren 
daarna ook te behouden. 

In De Bilt is vorig jaar een werk-
groep gevormd, die bestaat uit een 
aantal particulieren, vertegenwoor-
digers van maatschappelijke instel-
lingen en de gemeente. Daarnaast 
is er een supportgroep met mensen 
uit het bedrijfsleven. De werkgroep 

staat nog open voor nieuwe leden: 
deze kunnen zich aanmelden door 
een e-mail te zenden aan fiekefaber@
planet.nl. De fairtrademeting maakt 
onderdeel uit van de campagne. Bin-
nenkort is de voortgang ook te vol-
gen op een speciale website www.
fairtrade-debilt.nl. Uiteindelijk is de 

bedoeling dat de leerlingen de resul-
taten eind oktober verwerken tot een 
fairtrade krant, die huis aan huis ver-
spreid wordt. Zowel op de website, 
als in de digitale schoolkrant en de 
fairtrade krant worden de bedrijven 
die de campagne steunen natuurlijk 
in het zonnetje gezet.
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Op woensdag 13 april waren de eer-
ste opnames. Kinderen die mee zou-
den werken aan het programma wer-
den toen geïnterviewd. Op 20 april 
volgden de opnames voor de echte 
Karaoke show. Natuurlijk hadden alle 
kandidaten thuis goed geoefend, maar 
dat nam niet weg dat de kinderen toch 
zenuwachtig waren voor wat komen 
ging. Na de geruststellende woorden 
van de regisseur, dat het vooral een 
leuk feestje moest worden, kon de 
show van start gaan. Tim Douwsma 
is de presentator en het bleek al snel 
dat hij als geen ander weet hoe hij de 
kinderen van Masquerade enthousiast 
moest maken om vooral te genieten 
en lekker te dansen en swingen. 

Sieneke
Tijdens elke aflevering komt er een 
bekende artiest langs in de uitzen-
ding. In het geval van JTS Mas-
querade was dit niemand minder dan 
Ralf Mackenbach, winnaar van het 
junior songfestival in 2009. Simone 
- één van de leerlingen van de theater-
school - was de gelukkige om samen 
met hem voor de camera te mogen 
zingen en een handtekening van Ralf 
in ontvangst te nemen. 

Simone was echter niet de enige leer-
ling van Masquerade die meegedaan 
heeft aan de opnames.  Juul, Kathy 

en Charlotte zongen samen voor de 
camera het vrolijke liedje ‘Shalalie’; 
het nummer waarmee Sieneke ons 
land vertegenwoordigd heeft op het 
Eurovisie Songfestival. Demi, Chan-
tal en Zyhra kozen een nummer van 
Ben Saunders, winnaar van de The 
Voice of Holland. En Lisa, Nikita en 
Renske zongen ‘Fight for this love’ 
van niemand minder dan Cheryl Cole, 
winnaar van het Engelse Popstars. 

Rad
Vast onderdeel van het programma 
is ook het Ka-rara-okerad. Kinderen 
geven een draai aan een reuzenrad en 
het liedje waar het rad op stopt moet 

vervolgens gezongen worden. Marnix 
was degene die deze moeilijke klus 
op zich had genomen. Het Rad stop-
te bij het swingende nummer ‘Eén 
Wereld’ van Jeroen van der Boom; 
een liedje dat hij in eerste instantie 
niet kende. Desondanks bracht hij het 
er goed vanaf en gelukkig zong het 
publiek enthousiast mee.

Uitzending
De uitzending met de JTS Masquera-
de is te zien op 8 mei a.s. om 8.15 
uur op Z@PP op Nederland 3. De 
uitzending wordt herhaald op woens-
dagmiddag 11 mei om 13.30 uur en 
op zaterdag 14 mei om 13.30 uur. 

Maartensdijks 
schoolvoetbal een feest

door Kees Pijpers

Op alle drie de Maartensdijkse velden van SVM voetbalden 
donderdag- en vrijdagmiddag de plaatselijke zes schoolteams uit 
de vier dorpen, samengesteld uit jongens en meisjes, tegen elkaar. 

Leerkrachten en ouders zorgden voor de begeleiding en SVM voor de 
organisatie, administratie en scheidsrechters. 

De dartelende scholiertjes speelden dwars op de drie velden. De eer van de 
school stond op het spel. De meesten hadden er naar toegeleefd. Dat kon je 
zien. Al direct na de start op donderdag, toen de jongste groepen speelden, 
begon het ook te regenen maar sportievelingen treuren daar niet om. Geluk-
kig duurde dat regenen maar kort.

Glansrijk
De keepertjes hadden het moeilijk want zelfs zo’n aangepast klein doel is 
nogal groot. De ballen vlogen er dan ook onder luid gejuich glansrijk in. Er 
waren veel ouders op afgekomen en sommigen met nog jonger kroost. Zo 
zei een peuter langs de lijn bij het kunstgrasveld: ‘Hee mam, dit gras bestaat 
niet echt’. Vrijdagmiddag waren de wat oudere groepen aan de beurt. Onder 
een stralende zon zag je al aanleg en ervaring. Hier werden gave voorzetten 
gegeven, kopballen vertoond en werd gericht op doel geschoten. De orga-
nisatoren en begeleiders mogen tevreden zijn. De winnaars zijn dat ook.

De uitslag
Groep 3: 1. Kievitschool, 2. Bosbergschool en 3. Kompas.
Groep 4: 1. Bosbergschool, 2. Kievitschool en 3. Kompas
Groep 5: 1. Nijepoort, 2. Kievitschool en 3. Kompas.
Groep 6. 1. en 2. Bosbergschool en 3. Kompas
Groep 7. 1. en 2. Bosbergschool en 3. Nijepoort.
Groep 8. 1 en 2 Bosbergschool en 3. Martin Luther Kingschool.

De Rietakker opnieuw geopend
Vorige week woensdag 27 april bij 
aanvang van de schooldag opende 
Martin van Veelen (directeur scho-
lenstichting Delta) het verbouwde 
schoolgebouw van Daltonschool De 
Rietakker in De Bilt. 

’s Ochtends was dit voor de meest 
betrokkenen (leerlingen en ouders); 
in de namiddag was er een receptie 
voor de andere Stichtingsscholen, 
gemeente, aannemers en andere per-
sonen, die een link met de school 
hebben. [HvdB]

TROS Karaoke Kids bij JTS Masquerade
Op woensdag 20 april hebben in Bilthoven bij jeugdtheaterschool Masquerade in Bilthoven.de opnames 

plaatsgevonden van het programma TROS Karaoke Kid, een muzikaal programma voor de jeugd 
(8-12 jaar). Onder leiding van de presentator Tim Douwsma  zingen kinderen populaire liedjes uit de huidige 

popmuziek. Diverse leerlingen van de jeugdtheaterschool hebben meegewerkt aan het programma. 

Donderdag zochten de jongste deelnemers het doel.

Scholieren speuren naar Fairtrade
Vanaf maandag 9 mei gaat een groep HAVO-scholieren van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven 

op pad om bij winkels en horeca te onderzoeken hoeveel Fairtrade producten die aanbieden. 
Deze Fairtrademeting is van belang wil de gemeente De Bilt nog dit jaar in aanmerking komen 

voor het predikaat ‘Fairtrade Gemeente’.

Boekenproject feestelijk afgesloten 

Woensdagavond  20 april was het feest voor de kinderen van de School met 
de Bijbel uit Maartensdijk. Gedurende een aantal weken had iedere klas 
had een boek uitgekozen en daarover allerlei dingen gemaakt. Boeken als 
‘Alleen op de wereld’, ‘de Kameleon’, ‘Robinson Crusoë’, ‘Ridder Room-
soes’,  de Gouden bal’ en ‘Dotties eieren’. In iedere klas was heel veel werk 
van de kinderen te bewonderen. Prachtige tekeningen, een grote wereldbol, 
een Robinsoneiland, een mijnwerkersgang en een kameleonboot. Er was 
veel belangstelling van ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Het was 
een hele gezellige avond, waar door de kinderen lang naar uit gekeken was 
en waar iedereen erg van genoten heeft.                            (Dini de Gier)



MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Meet & greet met 

Dries Roelvink

zaterdag 7 mei van 14.00 – 15.30 uur

bij aankoop van 1 van de 

nieuwste Favorietromans

Maak tevens kennis met 

schrijfsters van deze

populaire romans

Speciale 

moederdagactie

pakket met 
5 Favorietromans

van € 11,75   

            voor € 4,95
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We	komen	met	voorzitter	Gerard	van	
der	Laan,	secretaresse	Adrie	de	Vries-
van	Ee	en	penningmeester	Sonja	van	
Eck-Cornelissen	 in	 gesprek,	 mede	
naar	aanleiding	van	hun	oproep	voor	
nieuwe	leden.	Juist	nu	de	eerste	con-
touren	 van	 een	 nieuw	 dorpshuis	 in	
Hollandsche	 Rading	 zichtbaar	 wor-
den	 loopt	 het	 ledental	 van	 de	 club	
door	 ‘natuurlijk	 verloop’	 wat	 terug.	
Gerard	 van	 der	 Laan:	 ‘Straks	 is	 er	
een	 nieuwe	 sterk	 verbeterde	 accom-
modatie	en	dan	moeten	we	 juist	met	
zoveel	 mogelijk	 leden	 daarvan	 gaan	
genieten.	Vooralsnog	hoeft	de	huidige	
contributieprijs	 van	 15	 euro	 per	 jaar	
geen	 belemmering	 te	 zijn	 nu	 alvast	
toe	te	treden’.	

Nieuwe contacten
Adrie	 de	 Vries	 en	 Sonja	 van	 Eck:	
‘Voor	 toppers	 bij	 bridge	 is	 veruit	
het	 belangrijkste	 ‘winnen’.	 En	 voor	
niet-toppers?	 De	 sociale	 contacten!	
De	 bridgeclub	 is	 een	 perfecte	 plek	
om	nieuwe	contacten	op	 te	doen,	 de	
gezelligheid	 beleven	 van	 het	 spelen	
van	hetzelfde	spelletje	met	veel	men-
sen	tegelijk.	In	het	aflopende	seizoen	

is	er	een	aantal	paren	afgehaakt.	Van	
der	Laan:	Daardoor	is	er	ruimte	voor	
een	 vijftal	 nieuwe	 paren.	 Wanneer	
zich	voldoende	nieuwkomers	aanmel-
den	is	er	in	overleg	met	de	wedstrijd-
leider	 mogelijk	 ruimte	 een	 aparte	
groep	 ‘nieuwelingen’	 te	 formeren.	
Wij	 nodigen	 daarom	 graag	 belang-
stellenden	 nu	 al	 of	 juist	 nu	 nog	 uit	

de	 sfeer	 te	 komen	 proeven.	 De	 club	
speelt	 nog	door	 tot	 half	 juni	 en	 gaat	
daarna	geruisloos	over	 in	het	 traditi-
onele	Zomerbridge.	De	speelavonden	
zijn	op	donderdag	om	19.30	uur	(nog)	
in	het	tijdelijk	Dorpshuis	in	Holland-
sche	Rading.	Een	mailtje	naar	bridge-
hollrading@casema.nl	 is	 voldoende	
en	wij	reageren	daar	graag	op’.

Bridgeclub heeft plaats 
voor nieuwe leden

door Henk van de Bunt

‘Wat maakt bridgen nou eigenlijk zo leuk? Een ding is zeker: Het is niet alleen het spelletje. 
De 'dingen eromheen' spelen een belangrijke rol’. Aan het woord zijn de drie eensgezinde bestuursleden 

van bridgeclub Hollandsche Rading.

V.l.n.r. Adrie de Vries, Sonja van Eck en Gerard van der Laan in de 
deuropening van het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche Rading:  
‘Onze Technische Commissie is graag bereid ‘beginners’ bij te scholen’. 

Het	bridgeseizoen	loopt	 ten	einde	en	
de	 zomer	 staat	 voor	 de	 deur.	 Voor	
veel	 mensen	 tijd	 om	 van	 de	 lange	
avonden	te	genieten.	Anderen	zien	er	
juist	tegen	op	om	weer	een	avond	niet	
te	 bridgen,	 want	 bridgeclubs	 hebben	
vaak	 een	 zomerstop.	 BCC-86	 gaat	
een	groot	gedeelte	van	de	zomer	door.	

Deze	 zomerbridge	 is	 ook	 geschikt	
voor	 thuisbridgers.	 De	 zomerdrives	
beginnen	woensdag	 1	 juni.	Aanvang	
19.30	 uur.	 De	 zaal	 is	 open	 vanaf	
19.00	uur.	Speellocatie:	Wijkcentrum	
De	 Schakel	 (achter	 de	 kerk).	 Soest-
dijksestraatweg-Zuid	49b.

Bridgeclub BCC-86 wint bridgekoffer
De Nederlandse Bridgebond organiseert ieder jaar landelijk het Ruitenboertoernooi. 

Hieraan nam BCC-86 met alle leden deel. Daardoor dong de club mee aan een wedstrijd 
met de bridgekoffer als prijs. Ciska Zuur kwam de koffer met spelmateriaal brengen namens 

De Nederlandse Bridge Bond en overhandigde deze aan wedstrijdleider Nico Verhaar.

Bondsbestuurder Ciska Zuur met wedstrijdleider Nico Verhaar.

40e Avondvierdaagse in Maartensdijk 
Voor	de	40ste	keer	zullen	 in	Maartensdijk	van	23	mei	 tot	en	met	26	mei	
2011	 de	 wandelschoenen	 worden	 aangetrokken.	Tijdens	 dit	 8ste	 lustrum	
leveren	ca.	700	deelnemers	van	jong	tot	oud	een	sportieve	prestatie,	waar-
bij	door	bewegen	en	buiten	zijn	de	dagelijkse	spanning	even	opzij	wordt	
gezet	 en	genoten	wordt	van	de	omgeving	en	het	 contact	met	 elkaar.	Om	
het	8ste	lustrum	extra	onder	de	aandacht	te	brengen	zal	elke	deelnemer	een	
presentje	uitgereikt	krijgen.
Als	minimum	leeftijd	voor	deelname	geldt	dat	men	per	30	september	2010	
minstens	6	jaar	 is	of	 tot	groep	3	van	de	basisschool	behoort.	Deelnemers	
van	 groepen	 3	 en	 4	 kunnen	 slechts	 inschrijven	 indien	 onder	 begeleiding	
van	een	volwassene	wordt	gewandeld.	De	Vierstee	 is	 tevens	het	start-	en	
eindpunt	op	de	vier	avonden.	Het	inschrijfgeld	be¬draagt	op	4,50	euro	per	
deelnemer.	De	inschrijfavonden	zijn	op	10	en	12	mei	van	19.00	tot	20.30	
uur	in	De	Vierstee.
Er	bestaat	een	beperkte	mogelijkheid	 tot	na-inschrijving;	 in	dat	geval	zal	
echter	om	administratieve	en	organisatorische	redenen	het	inschrijfgeld	tot	
6	euro	per	deelnemer	worden	verhoogd.

Bridge bij Soroptimistclub 
Soroptimistclub	 De	 Bilt	 organiseert	 een	 inmiddels	 traditioneel	 jaarlijkse	
bridgedrive	voor	het	goede	doel.	In	2011	wordt	voor	dit	het	twaalfde	jaar	in	
opeenvolging	georganiseerd	op	18	mei	a.s.	in	Huize	Het	Oosten	(belange-
loos	ter	beschikking	gestelde	Tuinzaal),	Rubenslaan	1	te	Bilthoven.	

Aanmelding	is	mogelijk	door	een	e-mail	te	sturen	naar	wigraaf@worldon-
line.nl	of	efcatering@hotmail.com	onder	vermelding	van	de	namen	van	de	
deelnemers	en	het	gewenste	dagdeel.	Mogelijkheden	zijn	er	’s	ochtends	van	
9.30	tot	12.30	uur	of	‘s	middag	van	13.30	tot	16.30	uur.	Telefonische	aan-
melding	 is	mogelijk	op	030	2293369	of	030	2287416.	De	 inschrijfkosten	
bedragen	 16	 euro	 per	 persoon	 (consumptie	 inbegrepen)	 en	 uiteraard	 zijn	
er	weer	 leuke	 kleine	 prijzen	 te	winnen.	Uw	 financiële	 bijdrage	 aan	 deze	
bridgedag	is	bestemd	voor	het	lokale	project,	de	Rover	Crofts	Groep	en	een	
internationaal	project	(waterputten	in	India).

Filatelistische quiz bij Het Postmerk
Op	de	 verenigingsavond	 van	 postzegelvereniging	Het	
Postmerk	 wordt	 op	 donderdag	 12	 mei	 een	 filatelisti-
sche	quiz	gehouden	 in	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	
Dunantplein	4,	De	Bilt.	Dit	 is	 een	goede	gelegenheid	
om	uw	filatelistische	kennis	te	toetsen	en	er	zijn	leuke	
prijzen	mee	te	winnen.	

Vast	onderdeel	van	het	programma	is	voor	alle	aanwezigen	een	veiling	van	
postzegels,	poststukken	albums	en	dozen	waarbij	de	inzet	deze	keer	slechts	
1	euro	per	kavel	is.	Met	een	spelletje	kienen	wat	ook	op	deze	bijeenkomst	
wordt	gehouden	kunt	u	ook	nog	in	de	prijzen	vallen.	De	aanvang	van	de	
avond	is	om	20.00	uur	en	de	zaal	is	al	open	om	19.30	uur,	zodat	u	gelegen-
heid	heeft	om	de	kavels	van	de	veiling	te	bezichtigen.	De	toegang	is	gratis.	
Zie	ook:	www.postmerk.nl

Prijzen voor klaverjassers

Vrijdag	 29	 april	 jl.	 was	 na	 afloop	 van	 de	 laatste	 klaverjasavond	 van	 dit	
seizoen	bij	SportVerenigingMaartensdijk	(SVM)	tevens	de	prijsuitreiking.	
Eindoverwinnaar	werd	Jan	van	der	Heide	(rechts).	Het	zilver	was	voor	Wil	
Koops	(links)	en	Henny	Quint	(niet	op	de	foto)	ontving	de	bronzen	bokaal.	
Dit	seizoen	kende	een	goede	opkomst;	gemiddeld	waren	45	personen	per	
tweewekelijkse	speelavond	aanwezig.	Een	deel	van	de	opbrengst	van	deze	
avonden	komt	ten	goede	aan	het	door	SVM	georganiseerde	schoolvoetbal-
toernooi	basisscholen	uit	de	kernen	Groenekan,	Hollandsche	Rading,	Maar-
tensdijk	en	Westbroek.	Hierdoor	konden	ruim	500	basisscholieren	genieten	
van	een	fijne	sportmiddag.	 (Karel Schouten)

Na	 de	 openingstoespraak	 van	 Ger	
Kerkhoven	 liepen	 alle	 nordiccers	
(met	 stokken)	 samen	 met	 boswach-
ter	 Aalt	 van	 den	 Hoorn	 vanaf	 het	
informatiecentrum	 naar	 de	 picknick-
wei.	Daar	werd	onder	leiding	van	de	
boswachter	 het	 lustrumjaar	 officieel	
geopend,	 bijgestaan	 door	 de	 jongste	
(bijna	20	jaar)	en	de	oudste	(ruim	80	
jaar)	deelnemer.
	
Aansluitend	 was	 er	 een	 rondwande-
ling	van	4	-	6	kilometer,	die	eindigde	
op	 de	 picknick-wei	 met	 koffie,	 thee	
en	 gebak,	 gebakken	 door	 zo'n	 12	
nordiccers	 uit	 de	 verschillende	 wan-
delgroepen.	[HvdB]

NoWaBi opent lustrumjaar
Zondag 17 april jl. werd het lustrumjaar van NoWaBi (Praktijk voor Nordic Wandeltrainingen in Bilthoven) 

feestelijk geopend met een wandeling in Beerschoten, in samenwerking met Het Utrechts Landschap. 

Terwijl boswachter Aalt van den Hoorn (met aangelijnde hond) zich met de 
in afwachting zijnde nordiccers onderhoudt, verricht Ger Kerkhoven (rechts 
voor) nog wat ‘openingshandelingen’.
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TE	KOOP	AANGEBODEN

Elektrische	 MAAIMACHINE.	
€	 70,-.	 Elek.	 Randjesmaaier,	
kan	in	vele	standen.	€	70,-.	Tel.	
035-5771561.

Royale	blauwe	kinderwagen	in	
zeer	 goede	 staat.	 €	 10,-.	 Tel.	
06-23109236

Nooit	 gedragen	 zilveren	
Birkenstock	 teenslippers	
(Papillio).	Maat	40.		€	15,-.	Tel.	
030-2620166

Bureaustoel	 op	 metalen	 poot	
(zwenkwielen).	 In	 prima	 staat.	
€	 12,50	 svp	 bellen	 na	 19.00	
uur:	06-19691119

Leuk	Jip&Janneke-stoeltje	met	
opbergvak	in	zitting.	€	5,-.	Tel.	
na	19.00	uur:	06-19691119

Oud	 telefoontafeltje.	 €	 12,50.	
Tel.	na	19.00	uur:	06-19691119

Twinny-Load	 fietsdrager.	 €	
25,-.	Tel.	0346-214657

Dakdrager	 voor	 op	 auto	 (o.a.	
voor	Renault	Clio).	Gratis	af	te	
halen.	Tel.	0346-214657

4	 Tuinstoelkussens,	 merk:	
Teakgarden	 groen-creme.	 €	
50,-.	Tel.	0346-214558

Nieuwe	 t-shirts	 6	 stuks	 ver-
schillende	 kleuren,	 merk:	 Jack	
en	Jones	maar	l-m-xl.	€	6,-	per	
stuk.	Tel.	0346-212352

Autostoeltje	 voor	 achter	 in	
de	 auto	 voor	 kinderen,	 kleur:	
blauw	met	hondjes,	ziet	er	net-
jes	uit.	€	20,-.	Tel.	0346-214084

Voor	 een	 leuke	 meid,	 zwarte	
lange	laarzen	met	naaldhakken,	
1x	 gedragen,	 maat	 38.	 €	 45,-.	
Tel.	0346-214084

Boerenbontservies,	 4	 kleine	
soepkommen,	 4	 grote	 soep-
kommen,	 1	 klein	 soepkomme-
tje	 met	 oren	 +	 schotel.	 €	 35,-.	
Tel.	0346-212492

Hondenbench	zwart	met	2	deu-
ren	 87x67x60	 i.z.g.s.	 €	 50,-.	
Tel.	0346-214065

Boerenbontservies,	 5	 eetbor-
den,	 3	 soepkommen,	 1	 plat-
te	 schaal.	 €	 35,-.	 Tel.	 0346-
212492

Elektrische	 bladblazer.	 €	 35,-.	
Merk:	Ryobi.	Bel.	035-5771561

Cirkelzaag	 met	 werkbank.	 €	
50,-.	Cirkelzaag	Hitachi.	€	30,-.	
Tel.	0346-214026

Geef	 voor	 Moederdag	 grote	
buxus.	€	20,-.	Tel.	0346-281304

Nieuwe	 keukenweegschaal	
max.	 2	 kg.	 Wit	 ‘Soehnle’.	 €	
13,99	 nu	 €	 5,-.	 6	 Gekleurde	
hobbyscharen	 nog	 in	 verpak-
king.	€	5,-.	Tel.	030-2202996

Fleece	 jack	 zacht-geel	 mt.	
40-44.	€	10,-.	Luxe	rond	salon-
tafeltje	lichtessen	Ø	60	cm.	van	
€	 90,-	 voor	 €	 20,-.	 Tel.	 030-
2202996

Metalen	 gereedschapskist	
blauw	 +	 inhoud	 43x20	 cm.	 €	
10,-.	 Keukentafel	 met	 formica	
blad	 80x50x75	 op	 chroompo-
ten.	€	10,-.	Tel.	030-2202996

1-pers.	warme	slaapzak	katoen	
in	hoes.	€	10,-.	Nieuwe	klokra-
dio	van	‘Grundig’.	€	7,50.	Tel.	
030-2202996

Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Trolley	reiskoffer	blauw	+	slot.	
Kan	 ook	 als	 handbagage	 op	
wieltjes.	€	15,-.	Nieuwe	nog	in	
doos.	 Ventilatorkacheltje	 2000	
watt	‘Thomas’.	€	10,-.	Tel.	030-
2202996

FIETSEN/BROMMERS

Mooie	 en	 stevige	 BATAVUS	
damesfiets,	 terugtraprem.	 €	
50,-.	Tel.	0346-214573

PERSONEEL	GEVRAAGD

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Zelfstandig	 werkend	

kok	 /	 aankomend	 Souschef.	
Kijk	op	
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	 Kijk	 op	

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Afwasser.	 Kijk	 op	

www.lokalebedrijvendebilt.nl

PERSONEEL	AANGEBODEN

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	 buiten.	 Lid	 Vlok	 bedr.	 Tel.	
06-42417376

SCHILDER	 te	 Bilthoven	 kan	
in	 de	 regio	 nog	 werk	 ver-
richten.	 Tel.	 030-2740195	 /	
06-15692297	

DIVERSEN

WEILAND	 gezocht	 voor	 wei-
degang	 fokmerrie	 en	 jonge	
paarden	met	goede	omheining.	
T	06-54753516

Te	 HUUR	 gevraagd	 stuk	
grond,	 eventueel	 met	 nishut	
of	 grote	 schuur	 ook	 eventueel	
met	 woonruimte.	 Vragen	 naar	
Waterman	06-25372488

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

BETTY’S	CORNER!	Een	vast	
adres	 voor	 een	 goede	 coupe!	
Elke	 woensdag	 en	 vrijdag	 bij	
kapper	 Hans	 in	 Maartensdijk.	
Bel	 voor	 een	 afspraak:	
06-33722022	 Zorg	 voor	 uw	
haar!

HERBALIFE.	 Voeding	
voor	 een	 gezonde	 en	 actieve	
levensstijl.	 Tel.	 0346-571377	
website:www.vinkvoorvoe-
ding.nl

Zoekt	u	een	cadeau	voor	moe-
derdag?	 Cadeaubon	 voor	 een	
fijne	 voetmassage	 te	 koop	 bij	
Praktijk	voor	voetreflex	Mieke	
van	Gessel.	Tel.	030-	2287968

Diversen

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK
Gruttolaan	18.	Tel.	0346-212267.	Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen	 uit	 voorraad	 leverbaar	 90%		
reparaties	 in	 een	dag	klaar.	Levering	alle	merken	NIEUWE	en	
gebruikte	fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	al	uw	beplanting,	tuinaanleg	en	-onderhoud,	sierbestrating,	
afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrijblijvende	
prijsopgave.	Groenekanseweg	78,	Groenekan.	Tel.	0346-212787

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

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	knippen,	verven,	
epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	 permanent	
make-up,	gezichtsbehandelingen,	hair-extentions,	bruidskapsels,	
etc.	Voor	aantrekkelijke	prijzen	belt	u	gerust	Erwin	030-2290395	
(Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.
Saus-	 en	 schilderwerk	 binnen	 mogelijk;	 bezemschoon	 opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296.	 Elke	 vrij-
dag	 en	 zaterdag	 verkoop:Nw.	 Weteringseweg	 34,	 Groenekan.	
Groente-,	 vaste-,	 tuinplanten/laan-,	 sier-,	 fruitbomen	 en	 klein-
fruit.	 Coniferen,	 Taxus,	 Buxus,	 Rododendrons,	 etc.	 Ook	 voor	
zand,	 grond,	 grond,	 mast,	 gras(zaad),	 etc.	 Tevens	 voor	 al	 uw	
tuinwerkzaamheden	

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.	
Tel.	0346-281444	/	06-36142989	www.kvdwmakelaardij.nl

Woodend! ontwerp | maatwerk meubels | houten vloeren. 
Scherpe	prijzen	voor	Nederlands	vakmanschap	bij	u	in	het	dorp!	
www.woodend.nl	 Oude	 Brandenburgerweg	 4a,	 Bilthoven.	 (vrij	
&	zat)

Helpende hand geboden in de dierverzorging. Voor	alle	voor-
komende	werkzaamheden	en	diersoorten.	Opleidingsachtergrond	
en	ervaring	aanwezig.	Tevens	privetraining	tbv	gehoorzaamheid	
&	gedrag	van	uw	hond.	Voor	meer	informatie	kunt	u	mailen	naar	
hondsgedrag@live.nl

www.originelecadeautjes.nl heeft	 talloze	 originele	 cadeau-
tjes	 om	 je	 (schoon)moeder	 op	 moederdag	 mee	 te	 verrassen.	
Donderdag	5	mei	speciale	moederdagaanbiedingen	in	de	show-
room	aan	de	Industrieweg	24a	in	Maartensdijk.	Geen	tijd?	Maak	
gebruik	van	onze	verzend-	en	cadeauservice!

CURSUSSEN

Cursus intuïtieve ontwikkeling.	 Je	maakt	kennis	met	energie,	
aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gronden,	 aanwezig	
zijn.	Wat	zijn	invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	deze?	Ook	
het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	het	stromen	van	je	levensenergie.	
Op	 5	 vrijdagen	 van	 10.00	 tot	 16.00	 uur.	 Start	 20	 mei.	Andere	
dagen:	 27	 mei,	 3,	 10	 en	 17	 juni.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	 voor	
Inspiratie	 &	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	 /	
06-46736993.

Kindercursus Intuïtie en Energie. Ontdek	 jezelf,	 je	 talenten	
en	wensen.	Leer	meer	te	vertrouwen	op	jezelf	en	je	gevoel.	Leer	
wat	 jouw	energie	 is	 en	die	van	anderen	en	hoe	 je	 jouw	 ruimte	
inneemt.	 D.m.v.	 visualisatie,	 meditatie,	 knutselen,	 dansen,	 ver-
halen,	spelletjes	en	tekenen.	Voor	7	t/m	12	jaar.	Woensdag	18-25	
mei	 en	 8-15	 juni	 van	 14.00-16.00	 uur.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	
voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie,	Bilthoven.	 Info:	www.nieuw-licht.nl	
/	06-46736993.

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Cursussen

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Yogi Beer in De Vierstee
Op	woensdag	11	mei	a.s.	 (aanvang	13.30	uur)	wordt	de	film	Yogi	Beer	 in	De	
Vierstee	 aan	 de	 Nachtegaallaan	 te	 Maartensdijk	 vertoond.	 Kaartverkoop	 voor	
aanvang	van	de	film	aan	de	kassa	van	De	Vierstee.	Een	nieuw	avontuur	met	Yogi	
Beer	wordt	smullen	in	3D,	waarin	live	action	en	computeranimatie	samenkomen.

40+	 Bluesband	 zoekt	 een	
OEFENRUIMTE.	 Wij	 wil-
len	 isoleren	 en	 opknappen.	
Dit	 is	 een	 hobbyband.	 Tel.	
06-53255665

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

Proost met Oranjebitter

Heel veel klanten van Tuinmarkt Bilthoven kwamen op Koninginnedag afscheid 
nemen van Albert en Bep Scharrenburg. Ook wethouder Arie-Jan Ditewig en 
zijn echtgenote kwamen afscheid van Albert en Bep nemen en kennismaken met 
Albert en Marleen Kloezeman. Zij zijn sinds 1 januari eigenaar van de tuinmarkt. 
Natuurlijk werd er getoost met oranjebitter.

Mindfulness in het bos 
Een	 serie	 van	 5	 wandelingen	 op	 de	 woensdagochtend.	 Mindfulness	 oftewel	
aandachtig	 aanwezig	 zijn	 met	 wat	 er	 in	 het	 moment	 is,	 kan	 rust	 brengen	 in	
de	 stroom	 van	 gedachten	 en	 gevoelens.	 Een	 ‘natuurlijke’	 kennismaking	 met	
Mindfulness.	Start:18	mei	a.s.	van	9.00	tot	10.30	uur	in	het	Houdringhebos	te	
Bilthoven.	Info	en	aanmelding	via	www.eenenal.nl	of	bellen	met	Elsbeth	Kraan	
06	22914285.
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

Opvallend	 was	 dat	 Voordaan	 deze,	
voor	de	vierde	keer	na	de	winterstop,	
pas	 in	de	 laatste	minuut	maakte.	Het	
lijkt	dus	echt	een	kwaliteit	te	worden	
van	de	Groenekanners.	Door	de	winst	
van	Voordaan,	 en	 de	winst	 van	 con-
current	 Klein	 Zwitserland,	 blijft	 de	
afstand	op	play	off	positie	2	punten.	
Winst	 zondag	 bij	 HBS	 in	 Bloemen-

daal	 en	 puntverlies	 van	 Klein	 Zwit-
serland	is	nu	laatste	kans	in	de	laatste	
competitieronde.

De	dames	 van	Voordaan	wonnen	dit	
weekeinde	 met	 1-2	 van	 concurrent	
Amstelveen	 en	 hebben	 hun	 voor-
sprong	 als	 lijstaanvoerder	 vergroot.	
Met	 nog	 4	 competitiewedstrijden	

voor	de	boeg	staat	de	ploeg	van	Lotte	
Smets	respectievelijk	5	en	10	punten	
voor	op	nummer	2	en	3	en	 lijkt	pro-
motie	 een	 kwestie	 van	 tijd.	 Gemak-
kelijk	ging	het	echter	niet	in	Amstel-
veen.	Voordaan	had	het	eerste	verlies	
sinds	 ander	 half	 jaar	 in	 de	 inhaal-
wedstrijd	 voor	 Pasen	 tegen	 Phoenix	
uit	Zeist	gelukkig	goed	verwerkt.	Er	
werd	direct	na	het	fluitsignaal	gestre-
den.	Anneloes	Tervoert	maakte	na	10	
minuten	uit	 een	 fraaie	 strafcornerva-
riant	 de	 0-1.	Amstelveen	 kwam	 nog	
voor	rust	langszij	uit	een	van	de	vele	
strafcorners.	 Na	 rust	 bleef	 Voordaan	
sterker	 en	 gaf	 het	 achterin	 weinig	
kansen	weg.	Ook	een	ondertal	situatie	
door	een	gele	kaart	gaf	geen	gevaar.	
5	minuten	voor	tijd	was	het	wel	raak	
voor	 Voordaan.	 Uit	 een	 strafcorner	
volgde	 een	 strafbal	 die	 door	 captain	
Renee	 Nonnekes	 koelbloedig	 werd	
verzilverd.	Voordaan	Assistent	coach	
Martijn	 Muller:	 ‘Het	 enige	 wat	 we	
ons	vandaag	kunnen	verwijten	 is	dat	
we	niet	eerder	en	meer	gescoord	heb-
ben.	We	 speelden	 collectief	 goed	 en	
gaven	 goed	 energie.	 Een	 groot	 ver-
schil	met	vorige	week!’.	

A.s.	zondag	ontvangen	de	dames	van	
Voordaan	Overbos	en	de	heren	spelen	
uit	op	HBS	in	Bloemendaal.

Voordaan blijft in de race
Met twee rake strafcorners uit evenzoveel kansen was Hans Claassen op de eerste zondag in mei 

de grote man bij Voordaan bij de 1-2 winst uit tegen Alkmaar. Coach Peter Kalfsterman: 
‘Vandaag openden we ijzersterk en hadden we eigenlijk ruimer voor moeten komen.

Alkmaar had het betere van het spel in de tweede helft maar wij hebben goed geknokt 
en wisten als collectief sterk te spelen en de winnende treffer te maken!’.

Voordaan spits Sander Verlegh werd in het Paasweekend door de Osse keeper 
gevloerd met als resultaat een strafbal, een gele kaart en een eindstand van 
4-4. (foto Guido van der Burg)

Voordaan strafcorner kanon Hans Claassen was weer goed op dreef:  
2 doelpunten uit even zo veel corners (foto Voordaan – Guido van der Burg) 

In	 topsport	 zijn	 details	 belangrijk	
om	 wedstrijden	 te	 winnen.	 Zaterdag	
werd	 dit	 ook	 pijnlijk	 duidelijk	 in	
het	 duel	 tussen	 DOS	 en	 het	 hoger	
geklasseerde	 VIKO	 voor	 de	 West-
broekers.	VIKO	kreeg	twee	strafwor-
pen	en	mistte	niet;	DOS	liet	evenveel	
kansen	onbenut.	DOS	verdedigde	de	
hele	wedstrijd	goed,	maar	een	enkele	
onoplettendheid	 en	 VIKO	 scoorde	
driemaal	 uit	 een	 wegtrek	 situatie	
onder	de	korf,	waar	DOS	niet	verder	
kwam	dan	de	kunststofmand.

Nadat	 VIKO	 de	 score	 had	 geopend,	
bracht	DOS	met	twee	afstandschoten	

de	 thuisploeg	 op	 een	 voorsprong.	
Hierna	was	het	toch	vooral	VIKO	dat	
het	 initiatief	 in	 handen	 nam.	 VIKO	
verzorgde	de	rebound	goed	en	wacht-
te	 geduldig	 op	 goede	 kansen,	 maar	
DOS	 verdedigde	 goed.	 Aanvallend	
bracht	 DOS	 te	 weinig.	 Men	 wilde	
wel,	 maar	 de	 eerste	 helft	 was	 er	 te	
weinig	overtuiging.	Na	35	minuten	in	
de	brandende	zon	zocht	men	met	een	
3-6	achterstand	de	kleedkamer	op.

Net	 zoals	 vorige	 week	 kwam	 DOS	
goed	 uit	 de	 kleedkamers	 en	 werden	
de	goede	kansen	 in	de	aanval	gecre-
eerd	en	afgerond.	Via	5-6	kwam	DOS	

op	gelijke	hoogte	bij	7-7.	Ook	na	de	
7-8	voorsprong	van	VIKO	was	er	de	
veerkracht	 om	weer	 gelijk	 te	 komen	
op	 8-8.	 Hierna	 was	 het	 gedaan	 met	
de	 doelpunten	 van	 de	 Westbroekers	
en	 wist	 alleen	 VIKO	 nog	 driemaal	
te	 scoren	 in	 het	 laatste	 deel	 van	 de	
wedstrijd.	DOS	moest	 zijn	meerdere	
erkennen	 in	 VIKO,	 maar	 kan	 terug	
zien	op	een	goede	wedstrijd.

Zaterdag	14	mei	 is	 de	 eerstvolgende	
wedstrijd;	 uit	 tegen	 Fiducia,	 dat	 de	
koppositie	 kwijt	 raakte,	 maar	 nog	
volop	 in	 de	 race	 is	 voor	 de	 titel.	De	
aanvang	is	om	15.30	uur.

DOS komt tekort tegen VIKO
De korfballers van DOS speelden paaszaterdag een goede wedstrijd, 

maar verloren uiteindelijk net van VIKO. Het verschil zat in enkele details.

In	 de	 eerste	 wedstrijd	 was	 al	 gauw	
duidelijk	 dat	 Salvo	 sterker	 was	 dan	
het	 team	 van	 Smashing	 uit	 Diemen.	
Salvo	was	geroutineerder	 en	 speelde	
gevarieerder	dan	de	jonge	tegenstan-
ders.	 In	 twee	 straight	 sets	 werd	 de	
overwinning	gepakt	met	2-0.	

Daar	 ook	 Nederhorst	 met	 2-0	 van	
deze	ploeg	had	gewonnen	kwam	het	
voor	 beide	 teams	 geheel	 aan	 op	 de	
beslissende	 onderlinge	 wedstrijd.	
Nederhorst	ging	heel	voortvarend	van	

start.	Met	hun	service	en	aanvalsdruk	
wist	Salvo	niet	zo	veel	raad.	Pas	aan	
het	 eind	 van	 de	 set	 ging	 het	 beter	
maar	 Nederhorst	 was	 te	 ver	 weg-
gelopen.	Deze	 set	 ging	verloren	met	
25-16.	
In	de	2de	set	tapte	Salvo	uit	een	ander	
vaatje.	Nu	kon	Salvo	de	tegenstander	
onder	 druk	 zetten	 met	 de	 service	 en	
een	 gevarieerde	 aanval.	 Vooral	 Ste-
fanie	 van	 Ginkel	 scoorde	 er	 lustig	
op	 los.	 De	 set	 werd	 gewonnen	 met	
16-25.	

De	3de	 set	was	 spannend.	Tot	11-11	
ging	het	gelijk	op.	Salvo	liep	zelfs	uit	
naar	 11-13.	 Door	 stopfouten	 en	 een	
haperende	aanval	ging	de	setwinst	en	
rechtstreekse	promotie	helaas	naar	de	
tegenstander.	
Op	14	mei	heeft	Salvo	nog	een	kans	
om	zich	als	eerste	team	te	plaatsen	op	
de	lijst	voor	een	mogelijk	vrijkomen-
de	plek	in	de	districtsklasse.	Dit	komt	
regelmatig	 voor.	 De	 wedstrijd	 wordt	
gespeeld	 om	 15.15	 uur	 in	 sporthal	
Aetsveld	te	Weesp.	

Dames Salvo moeten op herhaling
De Salvodames zijn er net niet in geslaagd rechtstreekse promotie af te dwingen. In de beslissende wedstrijd 
werd in de 3de en beslissende set verloren met 15-13 van tegenstander Nederhorst. Door dit resultaat moeten 
de dames op 14 mei weer aan de bak tegen Wham Wham uit Hoorn. In deze wedstrijd wordt uitgemaakt wie 

een mogelijk vrijkomende plaats in de districtsklasse mag gaan invullen.

TC Groenekan start 
KNLTB-competitie uitstekend

Inmiddels zijn in de KNLTB competitie al weer 3 wedstrijddagen 
gespeeld en zijn de (18) teams van Tenniscentrum Groenekan in de 
bovenste regionen te vinden. Maar liefst 7 teams staan zelfs in de 

diverse klassen momenteel op de 1e plaats.

Het	vlaggenschip	(Groenekan	1	gemengd	zondag)	is	voor	de	concurrentie	
in	de	5e	klasse	veel	 te	sterk	en	de	weg	omhoog	in	de	landelijke	zondag-
competitie	lijkt	ingeslagen.	De	opbouw	met	jeugdteams	in	een	aantal	leef-
tijdsklassen	ziet	er	zeer	goed	uit:	
•		Het	 gemengde	 juniorenteam	 (t/m	 17)	 op	 de	 zondag	 staat	 dan	 ook	 fors	

bovenaan.
•		Het	meisjesteam	(t/m	14)	op	de	zondag	deelt	de	1e	plaats	met	de	grote	

concurrenten	Shot	en	Ludenti,	maar	ook	het	 jongens	 t/m	10	 jaar	op	de	
woensdagmiddag	blijkt	de	sterkste	na	de	eerste	3	wedstrijddagen.

•		De	verrassing	op	de	woensdagmiddag	is	het	gemengd	t/m	12-team	met	
ook	al	een	koppositie.

Ook	het	1e	gemengde	team	op	de	zaterdag	heeft	stoer	de	leiding	genomen	
en	kijkt	uit	naar	een	eventuele	pro-
motie.	 Een	 kampioenschap	 in	 de	
vrijdagavondcompetitie	 kent	 geen	
promotie	 maar	 wel	 de	 bijbeho-
rende	eer:	Groenekan	2	is	op	weg	
naar	de	titel.

Zaterdag	6	 en	 zondag	7	mei	 staat	
voor	de	meeste	 teams	de	4e	wed-
strijddag	in	het	schema.

Oud voorzitter DOS geridderd
Op vrijdag 29 april werd de oud voorzitter van de korfbalvereniging 

DOS, Martien Groenevelt, tot zijn verrassing benoemd tot lid 
van de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit 

handen van de burgemeester van de gemeente Oldebroek,
zijn huidige woonplaats.

Martien	ontving	dit	lintje	onder	meer	vanwege	zijn	elf	jaar	durend	voorzit-
terschap	van	de	korfbalvereniging.	Hiernaast	was	hij	al	vanaf	zijn	studen-
tentijd	 actief	 in	 het	 verenigingsleven,	 onder	 andere	 als	 voorzitter	 van	 de	
tafeltennisvereniging	 in	Hazerswoude	 en	 voorzitter	 van	 de	 jeugdafdeling	
van	de	voetbalvereniging	in	zijn	huidige	woonplaats.	Niet	onvermeld	mag	
blijven	zijn	voorzitterschap	van	PINT,	een	vereniging	die	zich	 inzet	voor	
het	 traditionele	bier.	Een	vertegenwoordiging	van	DOS	was	aanwezig	bij	
de	ceremonie	in	het	gemeentehuis.

Martien met lintje en echtgenote Wilma de Ru.
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De	 nestkast	 in	 Maartensdijk	 is	 al	
jaren	in	trek	bij	de	kerkuilen	en	biedt	
ze	 een	 veilige	 plaats	 om	 te	 broe-
den.	 Vorig	 jaar	 werden	 er	 2	 jongen	
geboren	 en	 konden	 de	 eigenaren	 bij	
schemer	 genieten	 van	 de	 vlieglessen	
van	 de	 jongen.	 Tijdens	 de	 strenge	
winterweken	 zorgden	 ze	 ervoor	 dat	
er	dagelijks	voldoende	voedsel	 in	de	
nestkast	belandde	om	te	overleven.

Duizend vrijwilligers 
Het	 aantal	 kerkuil-broedparen	 in	
Nederland	werd	zo’n	35	jaar	geleden	

op	 100	 geschat.	 Inmiddels	 is	 er	 een	
stichting	met	zo’n	1.000	vrijwilligers	
die	 ruim	 10.000	 kerkuilnestkasten	
beheren	en	controleren.	

De	 laatste	 jaren	 zijn	 door	 kerkuilen-
werkgroepen	 en	 particulieren	 in	 het	
hele	 land	 al	 honderden	 nestkasten	
in	 gebouwen	 geplaatst	 en	 dat	 aantal	
stijgt	 nog	 steeds.	 Kerkuilen	 maken	
het	 gehele	 jaar	 door	 graag	 gebruik	
van	 deze	 veilige	 en	 beschutte	 plaat-
sen.	Het	 aantal	broedparen	 is	 inmid-
dels	gestegen	tot	ca.	3.000.

Controle
Bij	 controle	 van	 de	 Maartensdijkse	
nestkast	 bleek	 er	 een	 Westbroeks	
mannetje	 te	 huizen.	 Zijn	 gegevens	
zijn	genoteerd	en	worden	opgeslagen	
in	 de	 landelijke	 database	 zodat	 het	
inzicht	 in	 de	 opbouw	 van	 de	 kerk-
uilenpopulatie	 zo	 compleet	 mogelijk	
wordt.	 Als	 het	 mannetje	 vrouwelijk	
gezelschap	krijgt,	breekt	er	een	druk-
ke	 tijd	 aan.	 Naast	 de	 luidruchtige	
en	ijzingwekkende	baltsroepen	zullen	
dan	 ook	 de	 baltsvluchten	 te	 zien	 en	
horen	zijn	want	tijdens	deze	op	grote	
snelheid	 uitgevoerde	 baltsvluchten	
zal	 het	 veelvuldige	 vleugelklappen	
niemand	 ontgaan.	 Dan	 zal	 het	 toch	
nog	 even	 duren	 voordat	 de	 eieren	

gelegd	 zijn.	Aangezien	 het	 vrouwtje	
gedurende	 de	 hele	 broedperiode	 van	
30	dagen	op	het	 nest	 voor	 de	 eieren	
zorgt	 zal	 het	 mannetje	 de	 voedsel-
voorziening	 van	 4	 tot	 8	 muizen	 per	
dag	op	zich	moeten	nemen.	

En	 ook	 daarna	 is	 zijn	 taak	 nog	 niet	
voorbij,	 want	 als	 de	 jongen	 geboren	
zijn,	duurt	het	nog	minimaal	8	weken	
voor	 ze	 kunnen	 vliegen	 en	 hun	 weg	
naar	zelfstandigheid	weten	te	vinden.	
Maar	voordat	ze	uitvliegen,	zullen	ze	
geringd	zijn	zodat	ook	zij	op	hun	pad	
gevolgd	kunnen	worden.

Westbroekse kerkuil verhuisd
Een kerkuil uit Westbroek heeft zijn intrek genomen in een nestkast in Maartensdijk. 

Het is afwachten of zijn baltsroep een partner oplevert.

Een vrijwilliger controleert de ring, 
weegt en meet de kerkuil.

De kerkuil staat bekend om zijn schat-
tige snoetje.

Rondleiding over Sandwijck in bloei 
Op	zondag	8	mei	a.s.	organiseert	de	Werkgroep	Sandwijck	samen	met	Het	
Utrechts	Landschap	een	rondleiding	over	het	landgoed	Sandwijck.	Hoewel	
het	altijd	mooi	is	op	dit	 landgoed	in	het	zuiden	van	De	Bilt,	springt	deze	
tijd	van	het	jaar	er	uit.	De	meidoorn	bloeit,	de	blauwe	regen	is	op	zijn	hoog-
tepunt	en	ook	het	dierenleven	 is	actief.	Met	een	beetje	geluk	zijn	 sporen	
van	ree,	vos	en	das	te	zien.	Ook	is	dit	de	tijd	dat	het	groen	van	de	bomen	
nog	heel	fris	is.	Op	Sandwijck	staan	diverse	bijzondere	boomsoorten,	met	
bladeren	in	allerlei	tinten	groen	en	zelfs	rood.

De	wandeling	begint	om	14.00	uur	en	duurt	ongeveer	twee	uur.	Het	verza-
melpunt	is	de	parkeerplaats	op	Sandwijck.	U	vindt	deze	aan	de	Utrechtse-
weg	301,	recht	tegenover	het	Van	Boetzelaerpark.	Als	het	vochtig	is,	is	het	
verstandig	om	stevige	schoenen	of	laarzen	aan	te	trekken.	De	rondleiding	is	
gratis.	Honden	(ook	aangelijnd)	zijn	niet	toegestaan	op	Sandwijck.

Tijdens	 deze	 anderhalf	 uur	 durende	
rondvaart	 vertelt	 de	 boswachter	 of	
vrijwilliger	 de	 bezoekers	 iets	 over	
de	historie,	het	beheer	en	de	flora	en	
fauna	 van	 dit	 unieke	 natuurgebied.	
Op	één	plaats	wordt	het	 (voormalig)	
trilveen	betreden	om	kennis	te	nemen	
van	de	planten	die	er	groeien.	De	data	
van	de	excursies	zijn:	7	en	21	mei,	4	
en	18	juni,	2	-	16	en	30	juli,	13	en	27	
augustus	van	10.00	u	tot	11.30	uur.

Vertrek	 vanaf	 het	 beheerscentrum	
aan	 de	 Westbroeksebinnenweg	 5	 te	
Tienhoven	(Molenpolder).	Tip:	neem	
laarzen	(of	goede	waterdichte	schoe-
nen),	verrekijker	en	eventueel	paraplu	
of	 regenkleding	 mee!	 De	 excursie	
is	 minder	 geschikt	 voor	 mensen	 die	
slecht	ter	been	zijn.	
Omdat	 er	 plaats	 is	 voor	 slechts	 18	
personen	 is	 reserveren	 noodzakelijk.	
Aanmelden	bij	het	Groene	Hart	Cen-
trum	 (Fort	 Wierickerschans)	 op	 tel.	
0348	 689500	 (tijdens	 kantooruren)	
of	 via	 de	 website	 van	 het	 Groene	
Hart	 Centrum	 (onder	 ‘activiteiten’)	

De	kosten	bedragen	8	euro	voor	vol-
wassenen	en	4	euro	voor	kinderen	tot	
12	 jaar.	 Voor	 meer	 informatie	 over	

Staatsbosbeheer	 en	 andere	 activitei-
ten:	www.staatsbosbeheer.nl	en	www.
groenehartcentrum.nl

Rondvaarten in de Molenpolder
Staatsbosbeheer organiseert ook dit jaar weer rondvaarten in de Molenpolder bij Tienhoven. 
Tijdens deze excursie wordt er vanaf het beheercentrum in de Molenpolder een tocht gevaren 

door de prachtige natuur van dit moerasgebied.

Tijdens de rondvaarten in de Molenpolder kunt u het moois van dichtbij 
bekijken.

Vroege-vogel excursie 
Na	een	aantal	jaren	is	het	weer	zover:	op	15	mei	organiseert	het	Groenekans	
Landschap	een	vogelexcursie	in	Bos	Voordaan.	Jorn	Copijn	en	Thijs	Pons,	
boomdeskundige	respectievelijk	bioloog,	zullen	u	leren	het	gezang	van	de	
verschillende	vogels	te	onderscheiden,	die	samen	in	de	vroege	morgen	zo’n	
prachtig	concert	 ten	gehore	geven.	De	wandeling	zal	ongeveer	een	uur	in	
beslag	 nemen	 en	 voor	 de	 hongerigen	 onder	 u	 staat	 er	 daarna	 een	 ontbijt	
klaar	in	de	Boshoek.
De	start	is	om	vijf	uur	’s	ochtends	bij	de	ingang	van	Bos	Voordaan	op	de	
hoek	 van	 de	 Vijverlaan.	 Aanmelden	 kan	 via	 e-mail:	 info@Groenekans-
Landschap.nl	of	met	een	briefje	in	de	bus	van	het	secretariaat	op	Veldlaan	
26	in	Groenekan.	Aan	deelname	zijn	geen	kosten	verbonden,	maar	u	bent	
als	nieuwe	donateur	van	harte	welkom.

Geesina	al	zo	lang	zonder	wieken
wordt	genoemd	in	vele	kronieken
bijna	rijp	voor	de	sloop
maar	nu	is	er	hoop
dat	we	haar	glorieus	kunnen	kieken

door Guus Geebel Limerick

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag patatdag, patat gyros of shoarma met saus voor € 3,95

Patat, warm vlees, 
champignons/uien en satésaus voor  € 4,95

Mixedgrill, spare-ribs, stok saté, hamburger 
+ satésaus en knofloofsaus voor  € 7,95

Let op, derde week in mei 

opkikkerweek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
12-05

Woe.
11-05

Vrij.
13-05

Do.
05-05

Vrij.
06-05

12,50

11,00

Woe.
04-05

Woensdag 11 mei zijn wij 
GESLOTEN i.v.m. verbouwing

Do. 12 en vrij. 13 mei 
TAPASAVOND

Kogelbiefstuk vd grill met 
kruidenboter

of
Griekse visschotel met 

auberginesalade

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00


