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advertentie

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Waakzaam zijn op wat 
de vrijheid bedreigt

door Guus Geebel

De Dodenherdenking op zaterdag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust 

in Bilthoven trok heel veel belangstellenden. Scouts vormden een erehaag en de Koninklijke 

Biltse Zangvereniging Zang Veredelt bracht onder leiding van Jean Pierre Gendrault

 liederen ten gehore. Burgemeester Gerritsen hield een toespraak. 

Even voor acht uur blies Guus van 

Wijk van de Koninklijke Biltse Har-

monie vanaf het balkon van het ge-

meentehuis het taptoesignaal. Na 

twee minuten voelbare stilte werd het 

Wilhelmus gezongen, waarna de leer-

lingen Eva en Joosje van de Groen 

van Prinstererschool de vlam bij het 

monument ontstaken. Burgemeester 

en mevrouw Gerritsen legden namens 

het gemeentebestuur een krans bij het 

monument. De heren Goedhart en De 

Wolf deden dat namens het voormalig 

verzet. 

Herdenken

‘Op 4 mei herdenken we al diegenen 

die door de Tweede Wereldoorlog 

het leven verloren, al diegenen die 

in onderdrukking en door vervolging 

tijdens die oorlog werden vermoord 

en al diegenen die bij onze bevrijding 

van de bezetter sneuvelden’, aldus 

burgemeester Gerritsen. ‘Maar her-

denken is niet alleen maar het terug-

denken aan de mensen die sneuvelden 

of vermoord werden. Herdenken is 

ook het vanuit ons hart meeleven in 

het verdriet van diegenen die tot op 

de dag van vandaag het gewelddadige 

verlies van hun dierbaren meetorsen 

in het leven van alledag.’

Verzet

Gerritsen noemt wat hier en wereld-

wijd is gebeurd de vrucht van onver-

draagzaamheid, van een misplaatst 

gevoel van superioriteit, van de over-

tuiging dat ras en afkomst iemands 

waarde bepalen. ‘Van het gedach-

tegoed dat het zwakke moet wijken 

voor het sterke. Het was een vrucht 

die gezaaid werd op een bed van ar-

moede, economische tegenslag en on-

vrede. Geoogst in het geloof dat een 

sterke, machtige overheid de zaken 

wel op orde zou stellen.’ De burge-

meester toont begrip voor de mensen 

die de vele risico’s om verzet te ple-

gen niet durfden te nemen. ‘Maar een 

kleine groep Nederlanders wilde niet 

aanvaarden dat we er niets aan kon-

den doen. Zij stonden op en durfden 

het aan om verzet te plegen.’

Onvrijheid

‘Onvrijheid loert als we kritiekloos en 

als makke schapen toestaan dat onze 

overheid diep in ons privéleven mag 

binnendringen en alles wat we doen 

en waar we gaan mag registreren. 

Onvrijheid slijpt haar messen als we 

onze kinderen en onze jongeren niet 

het beste onderwijs geven dat er is, 

zodat ze een bestaan kunnen opbou-

wen. Onvrijheid spreidt haar vleugels 

als we met elkaar een mening weg-

joelen die ons niet bevalt. De vrijheid 

bewaren kan alleen als we met elkaar 

waakzaam zijn op wat de vrijheid be-

dreigt.’ Na de toespraak van de burge-

meester leggen scouts bloemen en de-

fi leerde een lange rij bezoekers langs 
het monument. 

Op naar het Bevrijdingsvuur

Een twintigtal lopers uit De Bilt vertrok afgelopen zaterdagavond vanaf De 

Vierstee in Maartensdijk naar Wageningen om het bevrijdingsvuur te halen. 

(lees meer op pag. 3)

Eva en Joosje van de Groen van Prinstererschool ontsteken de vlam bij het 

monument.

Veel mensen woonden de Dodenherdenking bij Jagtlust bij.

Let op!
A.s. vrijdag is het kantoor van De Vierklank gesloten!

Special

Zie pagina 13 t/m 17
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

  9/5 •   9.30u - Ds. P.L. Wansink
12/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
  9/5 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
12/5 •   9.00u - ds. G. van den Brink
12/5 • 18.30u - ds. R. W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/5 • 10.30u - Dr. Hans le Grand

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/5 • 10.00u - Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
  9/5 • 10.30u - Woord en Communieviering 

12/5 • 10.30u - Meditatieve Viering

Ger. Kerk  
(wijkgemeente d’Amandelboomt)

  9/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
12/5 • 10.15u - Ds. H. Knigge
12/5 • 17.00u - Ds. R. Kelder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

  9/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
12/5 • 10.00u - Ds. P.J. Verhagen

12/5 • 19.00u - Ds. F.A.J. Heikoop

Pr. Gem. Immanuelkerk
  9/5 •   9.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

12/5 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/5 • 10.00u - Da. M. van Beusichem

R.K. St. Michaelkerk
  9/5 • 10.00u -  

Woord- en Communieviering
12/5 • 10.00u -  

Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
12/5 • 10.00u - Dhr. Machiel Jonker

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

12/5 • 10.30u - Mevr. Drs. I. Terlouw

PKN - Herv. Kerk
  9/5 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel

12/5 • 10.00u - Kand. J.P. de Man
12/5 • 18.30u - Ds. G. Mulder

Herst. Herv. Kerk
  9/5 • 10.00u - Dhr. L. Stuurman

12/5 • 10.30u - Kandidaat A. Meuleman 
12/5 • 18.00u - Ds. G.J. van Asperen 

Onderwegkerk, Blauwkapel
12/5 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/5 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

  9/5 • 10.00u - Ds. A. Jonker
12/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

12/5 • 18.30u - Ds. J.B. Kamp

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

12/5 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
11/5 • 19.00u -  

Woord- en Communieviering
12/5 • 10.30u -  

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

  9/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
12/5 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

12/5 • 18.30u - Ds. P. van Dijk

PKN - Herv. Kerk
  9/5 •   9.30u - Ds. M. van der Zwan
12/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

12/5 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel
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Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Donatie voor voedselbank 

De opbrengst van de statiegeldac-
tie in de maanden maart en april 
bij AH Looydijk kwam geheel ten 
goede aan de lokale voedselbank. 
De actie heeft totaal 513 euro opge-
leverd. Albert Heijn De Bilt sloot 
haar deuren op 20 april om 17.00 
uur. Een aantal vrijwilligers van 
Voedselbank De Bilt stond op dat 
moment klaar om levensmiddelen 
voor de voedselbank op te halen. 
Maar liefst 20 kratten aan levens-
middelen zijn door de tijdelijke 
sluiting gedoneerd aan de plaatse-
lijke voedselbank. 

Verkoopmiddag  

voor het goede doel

Op vrijdag 10 mei is er in Service-
centrum ’t Hoekie van 14.00 - 16.00 
een verkoopmiddag van gebreide 
en gehaakte babykleertjes, maar 
ook tasjes, dassen, dekentjes, slof-
fen enz. Al een aantal weken zijn 
er dames aan het breien en haken 
voor het goede doel. Zij organise-
ren van de opbrengst activiteiten 
voor ouderen zoals de Boodschap-
penplusbus. 

Braderie op Maertensplein

Zaterdag 11 mei (de dag voor 
Moederdag) van 10.00 tot 15.00 
uur organiseert de Maartensdijkse 
Middenstand Vereniging een leuke 
braderie op het Maertensplein. 
Er zullen diverse  gezellige kra-
men zijn met streekproducten en 
cadeauartikelen. De zorgboerderij 
is aanwezig met o.a. lammetjes en 
mini varkentjes. Kinderen kunnen 
bloempotjes schilderen.

Fotoclub

Maandag 13 mei is er een club-
avond met als thema “toppers van 
nu”. De leden tonen elk 2 foto’s 
welke gebruikt zullen gaan wor-
den voor exposities. De foto’s en 
de onderwerpen zullen op deze 
avond besproken worden. De eer-
ste expositie is in de traverse van 
het Gemeentehuis van 19 juli tot 
8 augustus. De avond begint om 
20.00 uur en zal gehouden worden 
in het Cultureel & Vergader Cen-
trum H.F. Witte, Henri Dunantplein 
4, De Bilt. Voor meer inlichtingen 
fotoclub www.fotoclubbilthoven.nl

Filmmiddag over Zuid Afrika

Op dinsdag 14 mei zal de ANBO 
afdeling De Bilt een film vertonen 
over de reis van de familie Brandt 
Kokje door Zuid Afrika in het jaar 
2007. Deze filmmiddag vindt plaats 
in het SWO gebouw, Jasmijnstraat 

6 in De Bilt. Aanvang 14.00 uur. 
Zaal open 13.30 uur. Einde om 
ongeveer 16.15 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom. Voor meer 
info: tel. 030 2253588.

Schrijfcafé voor vrouwen

Het Schrijfcafé voor Vrouwen 
is weer open op dinsdag 14 mei 
a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in 
de BeeKk-expositie ruimte van de 
Openbare Bibliotheek in Winkel-
centrum De Kwinkelier te Bilt-
hoven. Ervaring in het (dagboek)
schrijven is niet nodig. Aanmelden 
hoeft niet, mag wel. 
Voor meer informatie: Marieke 
Verhoef-Temme, www.mijnschrijf-
atelier.nl, tel. 030-2250535.

Opzet Lokaal netwerk

Donderdag 16 mei is er in een 
zaal van Dijckstate in Maartensdijk 
van 20.00 tot 22.00 uur een bij-
eenkomst, die wordt georganiseerd 
door KansPlus (Belangennetwerk 
verstandelijk gehandicapten) en het 
Programma Aandacht voor Ieder-
een. Tijdens de bijeenkomst is ook 
een afgevaardigde aanwezig van 
de WMO Adviesraad De Bilt. Het 
doel van de avond is om te komen 
tot een lokaal netwerk van men-
sen met een verstandelijke beper-
king en hun ouders of verzorgers. 
Samen kan getracht worden om de 
gemeente te voeden met adviezen 
voor de taken die overkomen van 
het Rijk naar de gemeente De Bilt.
Deelname aan de bijeenkomst is 
gratis, maar voor een goede voorbe-
reiding is aanmelding wel gewenst: 
via de website www.kansindewmo.
nl of per mail naar aanmelden@
kansindewmo.nl. Telefonische aan-
melding is ook mogelijk op tele-
foonnummer 0346 213436.

Platform Respectvol Samenleven

Op donderdag 16 mei is een bijeen-
komst belegd door het Platform met 
als thema: Jeugd en respect. Voor 
deze bijeenkomst worden uitgeno-
digd de leden van het Platform en 
de organisaties uit de gemeente die 
zich in het bijzonder met de jeugd 
bezighouden. De centrale vraag-
stelling is: Wat heeft jullie organi-
satie aan activiteiten ontwikkeld 
om respectvol gedrag van jongeren 
in de Gemeente te bevorderen en 
welke resultaten heeft dat opgele-
verd?
Doel van dit samenzijn is door 

elkaar geïnformeerd te worden en 
van elkaar te leren. door met elkaar 
in gesprek te gaan. Deze bijeen-
komst wordt gehouden van 16.30 
tot 18.00 uur in het gebouw van 
WVT aan de Talinglaan.

Thema-avond Bij de Tijd

Aangestoken door het feestvirus 
vanwege de troonswisseling orga-
niseert Wijkrestaurant Bij de Tijd 
een thema-avond in nostalgische 
sferen. Op zaterdag 18 mei 2013 
komt het uit Culemborg afkomstige 
‘Twice a Lady’ naar Bij de Tijd om 
met hun swingende songs uit de 
jaren ’40, ’50 en ’60 de avond op 
te vrolijken. Uiteraard wordt er een 
passend menu geserveerd, zodat er 
van een gezellige avond met een 
nostalgisch tintje genoten kan wor-
den. Voor deelname aan de avond 
is het noodzakelijk om te reserve-
ren. Dat kan t/m woensdag 15 mei 
2013 telefonisch (030 2209615), 
e-mail contact@restaurantbijdetijd.
nl of door persoonlijke even langs 
te komen. 

Verkoopdag aan Planetenbaan 

Zaterdag 18 mei a.s. organiseert 
dameskrans “Helpende Handen” 
van de Ger. Gem. in Ned. haar jaar-
lijkse verkoping aan de Planeten-
baan 635 te Bilthoven. Van 10.00 
tot 14.30 uur staan er kramen waar 
allerhande dingen kunnen worden 
gekocht. Ook is het mogelijk de 
auto te laten wassen en zuigen en 
voor de jeugd zijn er leuke spelle-
tjes zoals stokvangen, blikwerpen, 
supersjoelen enz.

Concert in de Woudkapel 

Duo Naumenko & Fomin viool-
piano spelen op 25 mei werken van: 
Schubert, Rachmaninov, Stravins-
ky en Prokofjev. Naumenko won 
als eerste violist van het Atrium 
String Quartet grote prijzen, zoals 
‘First Prize and Audience prize of 

the London String Quartet Com-
petition in 2003’ en de zeer pres-
tigieuze ‘Premier Grand Prix du 
Concours International de Quatuor 
à cordes de Bordeaux 2007. Misha 
Fomin maakt furore als solist in 
zalen zoals de Musikverein Wenen, 
Het Concertgebouw Amsterdam, 
Carnegie Hall (Weill) New York 
en Fairfield Halls in London. www.
mfpiano.nl  Reserveren: 06 543 
970 74

Dagtocht PCOB

Dinsdag 28 mei sluit de PCOB 
afdeling de Bilt Maartensdijk het 
seizoen af met een dagtocht. 8.30 
uur vertrek vanaf de Amandel-
boom, 9.00uur vanaf Dijckstaete 
in Maartensdijk. De reis gaat door 
zuidelijk Flevoland met een kof-
fiestop, in Tollebeek een 3-gangen-
diner en dan naar Marknesse om de 
lavendelvelden bij Viva Lavendula 
te bekijken. Om circa 18.30 uur 
wordt de bus terugverwacht. Opge-
ven kan bij Bep Franken, tel.0346-
282002 tot 24 mei. 

Tap viert jubileum

Tap Uitvaartzorg is sponsor van de 
Nieuwe Philharmonie Utrecht. Ter 
gelegenheid van het 90-jarig jubi-
leum dat Tap in 2013 viert, worden 
belangstellenden in de gelegenheid 
gesteld het concert bij te wonen 
voor € 9,- per persoon. Op zaterdag 
1 juni staan Beethovens vijfde en 
zesde symfonie op het programma 
in de kerkzaal van de Evangelische 
Broedergemeente in Zeist. Aan-
vang 20.15 uur. De kaarten kunnen 
besteld worden via www.nieuwep-
hilharmonieutrecht.nl/shop. Zolang 
de voorraad strekt.

Opbrengst collecte 

De collecte voor de Hartstichting 
2013 in de kern Maartensdijk heeft 
€ 1840,16 opgebracht. Alle collec-
tanten en gevers hartelijk bedankt.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier 

Groenekan

Op zaterdag 11 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 11 mei oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papier-
kliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Vrede moet je geven  
met gevouwen handen

door Henk van de Bunt

Zaterdag 4 mei a.s. werd in deze gemeente op twee plaatsen de Nationale Herdenking  

gehouden In Maartensdijk startte het programma in de Sint Maartenskerk aan  

de Nachtegaallaan 40 met een toespraak van wethouder Bert Kamminga

‘Opdat wij niet vergeten’ staat op veel 

monumenten. Bedoeld wordt uiter-

aard ‘Dat nooit weer’. Die andere 

vraag is; ‘Zullen wij het ooit leren, 

vreedzaam samen (te) leven’? In de in 

veel opzichten begenadigde uithoek 

van de wereld waar wij wonen, ken-

nen we al een mensenleven lang geen 

oorlog, om het woord ‘vrede’ nu even 

niet te gebruiken. Vergeleken met 

2000 jaar naastenliefde predikend 

christendom is dat niet veel, maar het 

is wel nieuw. Sterker: het is een won-

der; een hoopgevend wonder’. 

Kogelinslagen

Er was zang door Via Schola, orgel-

spel door Peter Spreeuwers en er wer-

den gedichten van en door Aagje van 

de Linden voorgedragen. Marieke 

van Dijk vroeg zich af wat vrijheid 

voor haar betekende: ‘Vrijheid bete-

kent voor mij dat ik naar school kan. 

Mijn mening mag uiten en de dingen 

die ik leuk vind mag doen zonder dat 

iemand mij daarin tegen houdt. In 

het dagelijkse leven sta ik niet zoveel 

stil bij het feit dat ik in vrijheid leef. 

Iets wat denk ik een leerpunt is voor 

iedereen in Nederland, onze vrijheid 

waarderen’. Gemeenteraadslid Henk 

van den Broek uit Westbroek vertelde 

zijn verhaal van een gebeurtenis heel 

dichtbij: ‘Ik denk dat velen wel een 

eigen verhaal hebben over de oorlog 

en laten we elkaar vooral die verha-

len blijven vertellen. Onze vrijheid 

is niet vanzelfsprekend; vanochtend 

zijn er ook mensen wakker geworden 

die niet in een vrij land leven. Onze 

vrijheid is niet tot stand gekomen om-

dat het op 5 mei 1945 in Hotel de We-

reld in Wageningen is afgesproken. 

Je merkt dat in onze tijd de toleran-

tie minder wordt. Vrijheid is als een 

goede relatie die moet je onderhou-

den’. Van den Broek vertelde dat zijn 

moeder er altijd op hamerde dat de 

kogelinslagen in de stal van hun boer-

derij er altijd zouden moeten blijven: 

‘maar die kogelinslagen moeten jullie 

laten zitten, zodat je er aan herinnerd 

wordt wat voor iets vreselijks zich 

hier heeft voltrokken’. 

Waar en onwaar

Pastor Gerard de Wit verzorgde het 

slotwoord: ‘Het thema is: ‘Vrijheid 

spreek je af’. Kan die uitspraak ei-

genlijk wel? Is het niet: ‘Vrijheid bied 

je aan, vrijheid moet je geven?’ Al 

jaren is de leidraad van 4 en 5 mei: 

‘Vrijheid geef je door’. En dat is zo 

waar en onwaar. Want áls er vandaag 

overal pure vrede en vrijheid zou zijn 

dan nog kun je het niet als geschenk 

meegeven of ruilen. Elke mens, elke 

generatie elk volk zal het op moeten 

nemen en het uitpakken als een op-

dracht. Je moet vrijheid in handen 

nemen, weerstanden overbruggen, 

ze steeds opnieuw opbouwen. Alleen 

dan kun je haar met vertrouwen aan 

elkaar aanreiken: want alleen als we 

zó vrede en vrijheid doorgeven geven 

we de wereld zélf door en geven we 

aan de toekomst vrijheid. In de V.S. 

wil men wapens verbieden. Maar an-

deren willen ze houden om vrijheid te 

verdedigen. ‘Met een gesloten vuist 

kun je geen hand geven’ zegt iemand. 

‘Vrede moet je geven én ontvangen 

met gevouwen handen’ schrijft een 

ander. Zal die ander jou terug de hand 

reiken’?

Ontmoeting

Na de bijeenkomst volgde een stille 

tocht langs Dijckstate naar het Maer-

tensplein voor de twee minuten stilte 

bij de vlag. Na aloop was er gelegen-

heid voor ontmoeting met kofie in 
Dijckstate in Maartensdijk.

Henk van den Broek uit Westbroek 

vertelde zijn verhaal van een 

gebeurtenis heel dichtbij.

Wethouder Bert Kamminga: ‘Het 

is een wonder; een hoopgevend 

wonder’. 

Pastor Gerard de Wit: ‘Vrede moet je 

geven met gevouwen handen’. 

Marieke van Dijk: ‘Onze vrijheid 

waarderen is een leerpunt voor 

iedereen’.

Lopen voor Vrijheid
door Henk van de Bunt

Zaterdag 4 mei a.s. werd in deze gemeente op twee plaatsen de Nationale Herdenking gehouden 

en deed ook de gemeente De Bilt mee aan de nationale Bevrijdingsvuurestafette. Tussen 00.15 en 

01.30 uur ’s nachts (zaterdag/zondag) werd het vuur in ontvangst genomen en met hardlopers in 

estafettevorm vanuit Wageningen naar De Bilt gebracht. Een bijzondere gebeurtenis en ervaring!

Een twintigtal lopers uit de ge-

meente De Bilt was betrokken bij 

de nationale Bevrijdingsvuuresta-

fette. Zaterdag 4 mei rond 21.30 uur 

vertrok de groep vanaf De Vierstee 

in Maartensdijk naar Wageningen, 

waar bij hotel De Wereld het vuur 

in ontvangst werd genomen.  Hotel 

De Wereld is een vermaard hotel: op 

Bevrijdingsdag 1945 kwam de geal-

lieerde generaal Foulkes in dit hotel 

met de Duitse bezettende militairen 

de overgave in Nederland overeen. 

Alle lopers vertrokken vandaar naar 

een verzamelpunt langs de provin-

ciale weg richting Rhenen. Bij het 

monument  Grebbeberg ontvingen 

de lopers een bloemstukje namens 

de gemeente. Ereveld Grebbeberg 

is de laatste rustplaats voor meer 

dan 799 militairen en 1 burger die 

zijn gesneuveld tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Rond 7 uur op 5 mei 

arriveerde het vuur bij De Vierstee 

in Maartensdijk, waar burgemees-

ter Arjen Gerritsen de lopers ver-

welkomde en het vuur in ontvangst 

nam. Met 6 jongeren (uit elke kern 

één) werd het bevrijdingsvuur naar 

de  oecumenische dienst gebracht, 

die op het verdiepte schoolplein van 

de Martin Luther Kingschool werd 

gehouden. Na het ontbijt ging een 

aantal lopers door naar Utrecht om 

het vuur bij het bevrijdingsfestival te 

brengen.

Fotograaf Reyn Schuurman was naar Wageningen afgereisd en maakte o.a. deze foto van de groep met het inmiddels 

ontvangen vredesvuur. 

ZZP-bijeenkomst
Stichting ZZP-netwerk De Bilt organiseert een bijeenkomst 

op 15 mei a.s. voor leden en introducés vanaf 17.00 uur in de 

Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. 

Ebbe Rost van Tonningen bespreekt de mogelijkheden van samenwer-

king van gemeente en ondernemers, de kansen en de valkuilen, met name 

toegespitst op De Bilt. Tussen enerzijds Publiek-Private Samenwerking 

(PPS) en anderzijds professioneel werkende vrijwilligersgroepen, die tal 

van projecten opzetten, ligt een uitgebreid veld van mogelijkheden voor 

samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Ebbe Rost van Tonnin-

gen heeft internationale economie en sociologie gestudeerd aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam. Hij is als ZZP-er ruim twintig jaar werkzaam 

geweest als interim-bestuurder. Hij is sinds ruim zeven jaar ook gemeen-

teraadslid in de gemeente De Bilt en voorzitter van de raadscommissie 

burger en bestuur. 

Aanbesteden

Een andere spreker is Claes Groot (Beleidsmedewerker EZ, gemeente 

de Bilt). Zijn bijdrage is getiteld: ‘Aanbesteding lust of last?’ De aan-

bestedingsregelgeving heeft een 

tweeledige doelstelling: zowel om 

concurrentie tussen de bedrijven 

(aanbieders) te stimuleren, als om 

alle geïnteresseerde partijen een 

gelijke kans te geven de opdracht 

te verkrijgen. Daarnaast biedt de 

regelgeving een duidelijk en een-

vormig kader voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten evenals een 

lastenverlichting voor ondernemers 

en aanbestedende diensten.

Aanmelden per e-mail zzpdebilt@

gmail.com www.arttraverse.nl

Maarten Dekker 
 (tekeningen)

Koen Doodeman
 (schilderijen)

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

28 april  | 11 juni 2013
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VOORDEEL HELE WEEK

Hammousse, nieuw recept

Sellerysalade

Filet Americain

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VRIJDAG

Eigengemaakte schouderham 

Gebraden entrecôte

Kiprollade

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 5.49

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
gram 5.50

Varkenshaas-
medaillonspiezen

Lamsrack
naturel, gemarineerd 
óf gevuld 

Sucadelapjes

Onze heerlijke 
boerderij kipfilet! 
naturel of gemarineerd

500
gram 8.98

500
gram 5.98

100
gram 2.98

500
gram 5.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

 
 
 
 
 
                  Landgoedkaas  
                Oranje „Royal“  
 
Landgoed Oranje is een koemelk kaas met een geheel eigen receptuur en 

karakter. De kaas heeft een oranje gekleurde zuivel (extra caroteen) en 

heeft in de smaakbeleving een zoetje en iets pikants.  

Na productie wordt deze kaas geaffineerd in een kaaspakhuis waar de kaas 

wordt behandeld met caramel en een bergkaascultuur.  Zo ontstaat een 

natuurlijke korst . Dit rijpingsproces zorgt er voor dat de Landgoedkaas een 

bijzondere en unieke smaak krijgt. 
 
                                      Landgoed Kaamps in Deurningen is zeker een bezoek waard.  

                                     Er is belevingsboulevard van de gehele proces; van gras tot kaas. 

 
 

Reclame geldig vanaf 
Vrijdag 10 mei 
t/m woensdag 15 mei

Slavinken

Rundervinken

Rundergehaktstaven

6 halen / 
   5 betalen

Diverse soorten!

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

VERSGEBRANDE 
PINDA’S 

SMEUIGE 
LANDGOEDKAAS 
ROYAL

250
gram 1.98500

gram 5.98

100
gram 1.25

Hollandse

Komkommers
2 voor

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Trostomaten
500 gram

• Aspergeschotel
____________________ 100 GRAM 1,25 
•  Japanse kip of   

Japanse biefstuk
MET NOODLES OF RIJST
____________________ 100 GRAM 1,25 

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Vers gesneden

Meloenmix 

Volle bak

0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden  

Andijvie
_________________________ 400 GRAM  0,99
Grote 
Navelsinaasappels
_________________________ HÉÉL KILO  1,25
Pasta met kip
_________________________ 100 GRAM  0,99

 MAANDAG 13, DINSDAG 14 
EN WOENSDAG 15 MEI

0,99

Volop Hollandse 

Aardbeien
en 

Asperges
GRATIS geschild

0,99

Scherpe 

Dagprijzen

De lekkerste!
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advertentie

Veel belangstelling bij 
Openluchtdienst Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Meer dan zevenhonderd mensen uit alle kernen van de gemeente hebben zondag 5 mei 2013  

de openluchtdienst op ‘het diepe plein’ van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 

bijgewoond. De dienst was, in het kader van 900 jaar De Bilt, georganiseerd door  

de Raad van Kerken De Bilt en voorbereid door het Convent van Pastores. 

Medewerking was er muziekvereni-

ging Kunst & Genoegen, een project-

koor met zangers uit alle zes de kernen, 

burgemeester Arjen Gerritsen en Jas-

mijn, Matthias, Patrick, Esmee, Jessie 

en Nadjezjda. Deze zes kinderen, elk 

uit één van de kernen, staken met de 

burgemeester de kaarsen aan met het 

bevrijdingsvuur uit Wageningen. 

Grote opkomst

Van alle kanten kwamen mensen het 

schoolplein op aan de Nachtegaallaan 

in Maartensdijk. Sommigen lopend, 

anderen met de iets of de auto. De 
600 stoelen waren snel bezet en vanuit 

de school werd nog veel aangedragen 

waar men op kon zitten. Mensen van 

alle leeftijden uit alle zes de kernen 

waren aanwezig. In een hoek zat op 

een plaid een man, vrouw en baby. Het 

weer was zoals vooraf werd gehoopt 
en de opkomst groter dan verwacht. 

Niet alle liederen waren even bekend, 

maar het Wilhelmus werd aan het slot 

met volle overgave meegezongen. De 

organisatie kan terugkijken op een ge-

slaagd evenement.

Meer dan zevenhonderd mensen uit Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading, De Bilt en Bilthoven 

hebben zondag 5 mei 2013 de openluchtdienst op ‘het diepe plein’van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 

bijgewoond.

Boekenmarkt WVT dit jaar 
omvangrijker dan ooit  
dankzij nalatenschap 

door Lilian van Dijk

Op 10 en 11 mei houdt de vereniging voor samenlevingsopbouw WVT haar traditionele boekenmarkt. 

‘Dit jaar hebben we iets bijzonders’, vertelt Gerrit Beltman, een van de vrijwilligers die boeken 

uitsorteren en categoriseren. ‘We hebben uit een nalatenschap van een dominee zo’n duizend boeken 

gekregen, waaronder veel werken op het gebied van kunst, theologie en taalkunde.’

Dat betekent dat dit jaar het aanbod 

dicht tegen de vijftienduizend boeken 
zit. ‘We hebben afgezien daarvan dit 
jaar ook veel meer boeken aangebo-

den gekregen,’ aldus Beltman. Antoi-

nette Bouman, een andere vrijwilliger 

die deze dag meehelpt uitzoeken, 

wijst op een grote kar vol boeken: 

‘Dat is de oogst van één week.’ De 

werkgroep merkte dat omdat er in-

eens dozengebrek ontstond. ‘Onze 

favoriete dozen zijn de mandarij-
nen- en sinaasappeldozen. Die zijn 

goed stapelbaar en zijn van gelijke 

grootte. Ook hebben ze uitsparingen 

waardoor je ze makkelijk kunt optil-

len. Wie ons boeken wil brengen, zou 

ons een enorm plezier doen om ze in 

zulke dozen aan te bieden.’ Dat neemt 

niet weg dat elke verpakking prima is. 

‘We krijgen ze zelfs in koffers. Als die 
nog goed zijn, gaan ze door naar de 

algemene bazaar.’ De boeken worden 

verdeeld over de drie grootste ruimtes 

van het hoofdgebouw van WVT. 

Antiquarische boeken

Gelukkig had de voorbereidingsgroep 

vroeger mensen in haar geledingen 

die bibliotheekmedewerker waren ge-

weest en ook Beltman heeft de nodige 
ervaring in dat vak opgedaan, zodat 

alles systematisch, overzichtelijk en 

ordelijk wordt opgesteld. Bouman 

legt uit hoe de procedure in zijn werk 

gaat: ‘Als we boeken binnenkrijgen, 

gooien we eerst weg wat onverkoop-

baar is. Bijvoorbeeld stukgelezen 

tweedehands bibliotheekboeken en 

boeken die door vocht en schimmel 

zijn aangetast.’ Het komt ook voor dat 

er antiquarische boeken worden aan-

geboden. Beltman en de andere vrij-

willigers zoeken zo nodig op websites 

op wat deze boeken waard zijn. Op de 

Boekenbeurs gaan ze weg voor de 

helft van die prijs. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat op de vrijdagavond 

ook veel handelaren de Boekenbeurs 

bezoeken, die goedkoop boeken op de 

kop proberen te tikken. “Leken” die 

belangstelling hebben voor dergelijke 

boeken, kunnen het beste vrijdag-

middag vroeg al komen kijken. Alle 

boeken worden op onderwerp gesor-

teerd. Bij de entree komt een groot 

stuk karton te hangen waarop staat 

in welke zaal welke soort boeken te 

vinden zijn. Zo is er bijvoorbeeld een 

ruimte waar uitsluitend kinderboeken 

worden aangeboden.

Categorieën

De werkgroep begint al in januari met 

de voorbereidingen. Behalve Beltman 

en Boukamp bestaat dit collectief uit 
WVT-voorzitter Hugo van Dis, Ge-

rard Versteegh en Janet van Gisber-

gen. Bouman: ‘We komen eerst een 

keer in de twee weken hier om boe-

ken uit te zoeken en de laatste periode 

vóór de Boekenmarkt twee keer per 

week. De boeken worden verdeeld 

over zo‘n twintig categorieën. Be-

halve boeken zijn er ook cd’s, elpees 

en dvd’s te koop. Prijzen variëren 

van 40 cent tot ongeveer 2,50 euro. 

Damesromannetjes kosten 1,50 euro 

per kilo. De Boekenbeurs van WVT 
wordt gehouden op vrijdag 10 mei 

van 14.00 tot 20.00 uur, en op zater-

dag 11 mei van 10.00 tot 15.00 uur. 

Het adres is Talinglaan 10 in Biltho-

ven. Pinnen is mogelijk.

Gerrit Beltman en Antoinette Bouwman hadden dit jaar dozen tekort om het 

enorme aanbod boeken duidelijk en overzichtelijk aan te bieden tijdens de 

Boekenbeurs. Wie voor de volgende beurs boeken brengt in dit soort dozen, 

doet hun er een groot plezier mee.

Burgemeester Arjen Gerritsen en de zes kinderen, elk uit één van de kernen

Voorlichtingsavond  

Energie Besparen

De werkgroep energie van Transition Town De Bilt stimuleert bewust ge-

bruik van energie en gebruik van duurzame energie op lokaal niveau. De 

afgelopen maanden organiseerde de werkgroep al voorlichtingsavonden 
over zonnepanelen en over autodelen. Op 22 mei a.s. om 20.00 uur zal de 

werkgroep een avond over energie besparen organiseren in de WVT, Ta-

linglaan 10 in Bilthoven.

Tijdens deze avond zullen alle aspecten van energie besparen in en rond 
het eigen huis worden besproken en toegelicht, en is er ook kort aandacht 

voor zonnepanelen. De avond wordt geleid door enkele deskundigen uit de 

werkgroep Energie van Transition Town De Bilt. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor het stellen van vragen.

U kunt zich aanmelden en/of meer informatie verkrijgen via wico.eernst@
tip.nl.  Aan deelnemers wordt gevraagd de jaarrekening van het energiebe-

drijf (elektriciteit en aardgas) mee te nemen.

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn tuinontwerpers

Lijkt het u leuk om te zien hoe uw tuin kan worden  omgetoverd tot een heerlijke 

leefplek? Laat u verrassen door onze ideeën en maak uw tuinwensen waar!

Hoefakker maakt kosteloos een inrichtingsschets voor uw tuin. Onze tuinontwerper 

komt graag bij u langs om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Wij maken dan een handmatig schetsontwerp op schaal. Deze schets wordt op een 

later moment aan u gepresenteerd. Uiteraard inclusief kostenraming (nu maar

6% btw op arbeid) voor de aanleg.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

ZONDAG 12 MEI 

MOEDERDAG

TIP: MOEDERDAGCADEAU BON 

 VAN NAGEL FASHION

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

De lekkerste taarten            voor de 
   liefste moeder met hollandse aardbeien! 
Ontbijt verwenpakket: 2 croissants, 2 meer-granen croissants en  2 chocolade/room   broodjes € 4,50_________

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

06 - 53 14 67 33

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

12 mei MOEDERDAG !!!
 

Heel veel leuke moederdag 
cadeaus vind je bij ons...

leuke aanbiedingen en mooi 
ingepakt!!.

 
Het wordt mooi weer. 

Laat nu uw teennagels lakken 
met gel nagellak door Manon.

Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

TRANSMISSIE-MEDITATIE WORKSHOP

14 mei, 20.00 -21.30 uur 

Een groepsmeditatie als krachtige dienst aan 
de wereld en bevordering van uw geestelijke 
ontwikkeling. Geschonken door een Meester 
van Wijsheid. 

Programma workshop: korte uitleg en meditatie. 
Kosten: vrije toegang
Adres: Van Ostadelaan 2, Bilthoven 
Informatie: 06-46416823

TRANSMISSIE-MEDITATIE WORKSHOP

14 mei, 20.00 -21.30 uur 

Een groepsmeditatie als krachtige dienst aan 
de wereld en bevordering van uw geestelijke 
ontwikkeling. Geschonken door een Meester 
van Wijsheid. 

Programma workshop: korte uitleg en meditatie. 
Kosten: vrije toegang
Adres: Van Ostadelaan 2, Bilthoven 
Informatie: 06-46416823

€ 5,95Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje

Balans 

in kunst

is nu ...

Kunst kaarten
Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst
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Herkansing optreden Marinierskapel
In 2011 is het optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine helaas  

wegens slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. Op zondag 26 mei krijgen  

zij een herkansing want het is gelukt de Marinierskapel voor de tweede maal uit  

te nodigen voor het verzorgen van een goodwill concert in De Bilt. 

De Marinierskapel is het absolute 

top-beroeps harmonieorkest van 

Nederland. ‘Daarom zijn wij zeer 

vereerd, dat zij op zondag 26 mei 

dit concert voor de Stichting Zomer-

concerten De Bilt willen verzorgen. 

Het concert vindt mede plaats in 

het kader van het 900-jarig bestaan 

van de gemeente De Bilt’, aldus Jan 

Meeuwsen, voorzitter Stichting Zo-

merconcerten De Bilt.

Happening

‘Beter goed gejat dan slecht be-

dacht’. Met dat motto brachten René 

Klinkhamer, Peter van de Horst, 

Rienk Miedema en Jan Meeuwsen de 

zomerconcerten twaalf jaar geleden 

naar De Bilt. Meeuwsen: ‘Wij ken-

den het fenomeen vanuit Breukelen. 

Daar was het een groot succes. Wij 

hebben het daarom ook naar De Bilt 

gebracht. Het is elk jaar weer een 

hele happening. Meestal zijn er vier 

concerten gedurende de zomermaan-

den, altijd op zondagmiddag. Men-

sen kunnen gratis komen kijken naar 

verschillende muziekensembles.  

Big bands, groot- en kleinharmonie-

orkesten, zangkoren en andersoor-

tige ensembles treden op. Voor ieder 

wat wils. Nieuw is sinds vorig sei-

zoen dat wij na aloop een vrijwillige 
bijdrage aan het publiek vragen’.  

Picknick

Er zijn stoelen beschikbaar maar 

sommigen nemen een kleedje mee 

en gaan gezellig op het gras picknic-

ken. Wat tekenend is voor de relaxte 

sfeer. Het publiek is volgens de orga-

nisatie keurig opgevoed. Na aloop 
brengen ze de stoelen weer netjes 

bij de organisatie terug. Wat natuur-

lijk veel werk en tijd scheelt. In het 

vorige seizoen zijn drie concerten 

geannuleerd wegens slechte weers-

omstandigheden. Uiteraard is zo’n 

horrorscenario in 2013 ongewenst. 

Paviljoen

Alle concerten zijn op zondag van 

14.00 tot 16.00 uur, achter pavil-

joen Beerschoten, De Holle Bilt 6A 

in De Bilt en zijn gratis toeganke-

lijk (vrijwillige bijdrage). Stoelen 

zijn beschikbaar. Bij het concert van 

de Marinierskapel wordt er klein 

bedrag aan parkeergeld gevraagd. 

Parkeren kan plaatsvinden in het 

weiland, parkeren is niet toegestaan 

op de toegangslaan naar Bosgebouw 

Beerschoten. En voor de agenda: De 

overige data zijn: 9 juni, 7 juli en 1 

september a.s. [HvdB]

Jan Meeuwsen: ‘Het concert vindt 

mede plaats in het kader van het 

900-jarig bestaan van de gemeente 

De Bilt’. [foto Henk van de Bunt]

Lezing en fototentoonstelling  
in Bij de Tijd

Onlangs verscheen het jubileumboek ‘Verhalen van vroeger & nu’ van het project De Bilt Schrijft. 

Ruim honderd inwoners vertellen hierin een persoonlijk verhaal over  

hun leven in De Bilt, aangevuld met veel oude en nieuwe foto’s. 

Naar aanleiding hiervan organiseert 

Wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ op vrijdag 

17 mei vanaf 14.30 uur een gezellige 

middag rond het thema ‘Vroeger en 

nu’. Tijdens deze middag verzorgt Pe-

tra Cremers van De Bilt Schrijft een 

lezing over het boek. Aan de hand van 

(extra) foto’s, ilmpjes, verhalen en ge-

luidsfragmenten neemt ze haar publiek 

mee op een reis door de tijd. Vanaf 

landgoed Beerschoten, ongeveer hon-

derd jaar geleden, tot het jaar 2013, nu 

De Bilt 900 jaar bestaat. Haar verhaal 

wordt afgewisseld met herinneringen 

van enkele deelnemers aan het pro-

ject. Mocht u zelf, als gast tijdens deze 

middag, een ervaring willen delen, dan 

is daar uiteraard ruimte voor. 

Fototentoonstelling

Bij het boek hoort een fototentoonstel-

ling die na aloop van de lezing kan 
worden bezichtigd en die tot aan de 

zomervakantie in het restaurant blijft 

hangen. Uiteraard is er op vrijdag 17 

mei gelegenheid om het jubileumboek 

te bekijken en eventueel te kopen. 

Speciaal thema-dagmenu

Na aloop is het mogelijk te dineren 
in het restaurant. Er kan dan gekozen 

worden voor een bijzonder dagmenu, 

waarvoor de kok zich bij de samen-

stelling ervan heeft laten inspireren 

door het thema ‘Vroeger en nu’. Re-

serveren kan via de website www.

restaurantbijdetijd.nl of telefonisch 

via 030-2209615 (vanaf 12.00 uur). 

[HvdB]

Over het boek ‘Verhalen van vroeger & nu, dat Petra op 15 maart o.a. 

overhandigde aan Hans van Breukelen verzorgt Petra Cremers op 17 mei een 

lezing.

Tentoonstelling verhuist
De tentoonstelling van de Historische 

verenigingen in De Bilt was tot 

woensdag 8 mei te zien in het 

Westbroekse Dorpshuis. De door de 

kernen rondtrekkende tentoonstelling 

staat vanaf  zaterdag 11 mei opgesteld 

in Dijckstate aan het Maertensplein in 

Maartensdijk en zal om 11.00 uur die dag 

worden geopend door dorpshistoricus 

Koos Kolenbrander. Vanaf 25 mei is 

vervolgens de tentoonstelling te zien 

in het Groenekanse Dorpshuis De 

Groene Daan. HvdB]

PROGRAMMA MEI 2013

Thema maand mei: verbinden door het Vuur van sport en spel

11 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van 

Westbroek naar Dijckstate in Maartensdijk 

21 t/m  De groepen 5, 6 en 7 ietsen in de eigen kern een korte route. 

31 mei   Alle kinderen krijgen een boekje mee met de route + informatie 

over de geschiedenis van De Bilt en haar zes kernen. Zij 

krijgen op één plaats in de eigen kern informatie over de 

betreffende kern. Het is de bedoeling dat onderweg en op 

de historische plaats foto’s worden gemaakt. Iedere school 

wordt gekoppeld aan een school in een andere kern. Beide 

scholen maken een Power Point Presentatie en sturen deze 

presentatie naar de aan hen gekoppelde school. Zo verbinden 

we verschillende kernen. Het is de bedoeling dat de scholen 

de boekjes bewaren en de komende jaren deze ietstocht weer 

doen!

22 mei  In de zes kernen lopen 900 kinderen van de groepen 6 een 

estafette. Er zal vanuit de lucht een foto gemaakt worden, 

zodat te zien is dat er overal wordt gelopen. Aanvang 10.30 

uur.

25 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van  

Maartensdijk naar De Groene Daan in Groenekan.

25 mei  Doe Mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt bieden 

alle inwoners van De Bilt de gelegenheid om kennis te maken 

met aangepast sporten, zodat we elkaar beter leren kennen 

en meer begrip voor elkaar hebben want: ‘Iedereen sport 

mee!’

  Ben je benieuwd hoe zitvolleybal in zijn werk gaat of wil je 

een potje tennissen tegen een rolstoeltennisser? Wil je eens 

uitproberen hoe je een teambalsport doet, terwijl je weinig 

kunt zien of wil je klimmen op een aangepaste klimwand? 

 Kom dan langs! van 10.00 tot 16.00 uur in en rond:

- Sportcentrum Kees, Kees Boekelaan 3, Bilthoven

- Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18, Bilthoven

 Hockeyvelden SCHC, Kees Boekelaan 1, Bilthoven

25 mei Jeugdweekend scoutinggroepen 

- Hessenweg, De Bilt: Vossenjacht, Speurtocht, knopen leren

-  Biltse Meertje, Bilthoven: diverse wateractiviteiten, 

kabelbaan, koken

-  Maertensplein, Maartensdijk: broodjes bakken, knutselen, 

GPS-tocht, pionieren

-  Winkelcentrum Kwinkelier Bilthoven: broodjes bakken, 

klimwand, speurtocht, knutselen

26 mei  Optreden van de Marinierskapel in Beerschoten, 

 aanvang 14.00 uur

26 mei Opening Kaap

t/m   Op Fort Ruigenhoek in Groenekan is avontuurlijke kunst te 

14 juli  zien speciaal gemaakt voor kinderen. Zeven weekenden lang 

beeldende kunst, ilm, installaties en performances; speels, 

absurd, direct, verrassend en interactief. 

 In het weekend geopend van 11.00-18.00 uur

 Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk 125, Groenekan

In mei Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen

 Jeugdtheaterschool Masquerade

1 juni  Oficiële opening tentoonstelling kunstkastjes, gemaakt door 

kinderen van de onderbouw basisscholen Fort Ruigenhoek

1 juni  Demonstratie brandweer 

 van 10.00 uur tot 16.00 uur op de Julianalaan te Bilthoven.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

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

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

WWW.900JAARDEBILT.NL

  



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Haydnlaan 42, kappen 1 vlieg-
den (20-04-2013)

•  Bilthoven, Koudelaan 27, aanleggen tuin 
rondom chalet 19-4-2013)

•  Bilthoven, Prof. Bronckhorstlaan 10, ver-
lengen van het bestaande wachtershuisje 
conform het bestaande uiterlijk (23-04-
2013)

•  Maartensdijk, Koningin Julianalaan 47, 
uitbreiden woning (21-04-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Burgemeester v.d. Borchlaan 
7, aanleggen c.q. vernieuwen infrastruc-
tuur (19-04-2013)

•  Bilthoven, Nicolailaan 13C, kappen van 
1 grove den (19-04-2013)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 52 naast nr., 
het oprichten van een woning met garage 
en aanleggen in- en uitrit (22-04-2013)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 57, het tijdelijk 
plaatsen van 3 vlaggenmasten en 3 win-
kelwagenbeugels (nabij de noodwinkel) 
(18-04-2013)

[bron: www.debilt.nl]                  01.05.2013

Werk in Uitvoering

•  Bilthoven: Planetenbaan, renovatiewerk-
zaamheden aan de weg en de riolering tot 
eind oktober 2013.

•  Bilthoven: Paltzerweg (binnen de ge-
meente Zeist) is afgesloten tot eind april 
2013. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.zeist.nl/paltzerweg.

•  De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en 
afritten van de snelwegen die grenzen aan 
de gemeente De Bilt. In week 17 en 18 in 
de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 
uur. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.vananaarbeter.nl.

•  De Bilt: Groenekanseweg met kruising 
Biltse Rading, verleggen van huidige 
kabels en leidingen voor de toekomstige 
rotonde. Vanaf 6 mei t/m 12 juli 2013.

•  De Bilt: Werkzaamheden aan de N237 
-West ter hoogte van de kruising Biltho-
venseweg en de Dorpsstraat.Afgesloten 
vanaf 15 april t/m 19 juli 2013. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.N237.
nl

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven wor-

den grootschalige kabelwerkzaamheden 
verricht t.b.v. het glasvezelnetwerk. Van 
18 februari 2013 tot februari 2014. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.
reggefi ber.nl en www.debilt.nl.

•  De Bilt: Door de hele gemeente worden 
reparaties uitgevoerd aan het wegdek ge-
durende het hele jaar.

•  Groenekan: Kastanjelaan, werkzaam-
heden aan de riolering tot 31 mei 2013. 
Achterliggende straat is bereikbaar via de 
brug aan de Vijverlaan 1.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan nabij 
de Bosbergschool, bouwrijp maken t.b.v. 
nieuwbouw Dorpshuis. Werkzaamheden 
duren tot mei 2013.

•  Maartensdijk: Dorpsweg, tijdelijk een-
richtingsverkeer vanaf de Dierenriem tot 
aan de Nachtegaallaan, door werkzaam-
heden van Vitens. Van 18 maart tot 26 juli 
2013.

•  Maartensdijk: Dorpsweg, coatinglaag 
aanbrengen op asfalt (wel onder voorbe-
houd weersomstandigheden) van 1 tot 5 
mei 2013.

 [bron: www.debilt.nl]

Brandweer in Maartensdijk 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Door natuurlijk verloop heeft de brandweer regelmatig be-
hoefte aan vrijwilligers. Op dit moment zoekt de post Maar-
tensdijk naar nieuwe mensen. Vrijwilligers van de brandweer 
zijn werkzaam in alle beroepsgroepen. 

Het zijn mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor 
hulp aan mens en dier, onder niet alledaagse omstandig-
heden. Enthousiaste en verantwoordelijke mensen die zich 
betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich 
inzetten voor de veiligheid van iedereen. 

Herkent u zich in dit profi el en woont en werkt u in 
Maartensdijk? Neemt u dan contact op met postcom-
mandant Martijn van Ginkel via m.van.ginkel@vru.nl.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

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

‘Het recept van Irene is a� omstig uit 

de originele Vietnamese keuken waar 

zij tijdens een vakantie in Hoi An een 

kookcursus volgde bij restaurant Mister 

Pha. Onder het mo� o; ‘zonder goede 

ingre-diënten, geen lekkere maaltijd’ 

toog de kok met zijn gezelschap eerst 

naar de plaatselijke vis- en groentemarkt 

alvorens naar de keuken te gaan.’ 

Irene Banken - Maartensdijk

Vietnamese garnalensoep

Bijzonder cadeau

D’r uit!!

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

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

20%
op alles!!

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag dauw-
trappen bij ‘t Vaarderhoogt.
Komt u tussen 07.00 en 08.00 uur, dan slaat u een grote slag. 
Bij aankomst ontvangt u een voucher waarmee u tot 12.00 
uur kunt inkopen met de allerhoogste korting van het jaar op 
ALLES WAT U KOOPT. Het maakt niet uit hoeveel u mee-
neemt, van enkel plantje tot en met compleet 
ingerichte tuin of vijverinstallatie. Bij onze binnen-
herberg De Kastelein staat een heerlijk ontbijt 
voor u klaar voor slechts 2 euro.

Aankomst tussen 
07.00 en 08.00 uur

Ontbijtje bij 
De Kastelein

20% op ALLES wat 
u meeneemt!!

Tip:a.s. zondag
moederdag

20%
op alles!!

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Boordevol creativiteit
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Yvonne Jansen-Linse koninklijk 

onderscheiden vanwege buitengewone inzet

door Lilian van Dijk

Yvonne Jansen-Linse uit De Bilt werd op Lintjesdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 66-jarige 

ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de maatschappij. ‘Ik heb de drang  

om als ik ergens lid van ben, ook een actieve bijdrage te leveren.’ 

Yvonne Jansen-Linse studeerde psy-

chologie aan de Universiteit van 

Utrecht met als specialisatie gehan-

dicapte kinderen. Zij begon haar car-

rière bij het RIAGG, de voorloper 

van Altrecht. ‘Begin jaren negentig 

kregen we kinderen in behandeling 

die seksueel misbruikt waren. Ik 

vond het leuk met die kinderen te 

werken, vanuit mijn vak gezien. De 

hulpverlening is steeds verder uitge-

breid. Ik heb een draaiboek geschre-

ven, groepstherapie voor kleuters 

tot en met pubers opgezet en ik heb 

buiten mijn werkuren veel lezingen 

en workshops gehouden.’ Over de 

huidige vorm van hulpverlening wil 

ze kwijt: ‘Ik vind dat het belang van 

het misbruikte kind niet altijd cen-

traal staat. Het kind moet de tijd krij-

gen om het misbruik te verwerken en 

zijn leven weer op de rails te krijgen, 

al wordt het nooit meer hetzelfde 

als voorheen.’ Ook moeten mensen 

die met een dergelijk kind te maken 

hebben alert zijn: ‘Er zijn veel pro-

tocollen over misbruik, maar signa-

len herkennen is nog steeds heel be-

langrijk, net als het luisteren naar het 

kind. Veel mensen reageren soms vol 

ongeloof. Maar misbruik komt voor. 

Iedereen kan een dader zijn. Als je 

bereid bent dat te erkennen, ben je al 

weer een stap verder.’ 

Bestuurservaring

Door haar werk kwam Yvonne ook in 

aanraking met een groep ouders die 

in Soest een voorziening voor dag-

opvang voor hun meervoudig gehan-

dicapte kind wilde oprichten, omdat 

er voor die categorie helemaal niets 

bestond. ‘Zij hebben er mensen “uit 

het veld” bijgehaald. Ik ben er bij 

de oprichting en als bestuurslid heel 

intensief mee bezig geweest, samen 

met andere disciplines als het maat-

schappelijk werk, logopedie en er-

gotherapie. Deze opvang, de Blauwe 

Vogel, bestaat nog steeds, maar valt 

nu onder de Amerpoort.’ Daarnaast 

zette Yvonne zich in als bestuurslid 

van het voormalige kinderdagverblijf 

Nijntje in Utrecht en de St. Michael-

school en De Kleine Prins in de Bilt. 

Ook is zij lid van het College van Re-

genten van het Bartholomeus Gast-

huis in het centrum van Utrecht. ‘Dat 

was een woon-zorgcentrum, dat nu 

meer een verpleeghuis is geworden. 

Ik ben erbij gevraagd vanwege mijn 

achtergrond in de geestelijke gezond-

heidszorg en mijn bestuurservaring. 

Dat College van Regenten is nu de 

Raad van Toezicht geworden. Ik on-

derhoud de contacten met de cliënten 

en ik zit ook bij de cliëntenraad.’ De 

bewoners zijn erg tevreden, heeft ze 

ervaren. ‘Het voordeel van in een 

huis wonen is dat je contact hebt met 

andere mensen. Evenals met buurtge-

noten, want Bartholomeus heeft ook 

een belangrijke wijkfunctie. We wil-

len dat het geen geïsoleerde gemeen-

schap is, maar een plek waar iedereen 

voor activiteiten kan binnenlopen.’

Hobby

Haar persoonlijke interesse gaat al 

jaren uit naar genealogie. Ze is be-

stuurslid, secretaris en adviseur bij 

de Nederlandse Genealogische Ver-

eniging afdeling Utrecht. Ook doet 

ze de redactie van De Stichtse He-

raut, het afdelingsblad. ‘Het is een 

hobby die voldoening geeft en een 

gevoel van continuïteit. Soms kom 

je in contact met verre familieleden. 

Lid zijn van de vereniging heeft iets 

heilzaams en bevordert de tolerantie. 

Je leert meer over elkaars achter-

grond.’ Yvonne doet veel aan PR. ‘Ik 

houd lezingen over genealogie. We 

hebben ook veel contact met histori-

sche verenigingen. Erfgoed bewaren 

is heel waardevol.’ In 2011 vierde 

studentenvereniging Unitas Utrecht 

haar honderdjarig bestaan. Yvonne, 

oud-lid, werd voorzitster van het reü-

nistenbestuur. ‘We hebben een groot 

feest georganiseerd voor alle reü-

nisten en een gedenkboek gemaakt. 

Het was heel leuk om te doen, maar 

ook lastig. Het probleem was vooral: 

hoe bereik je mensen die al heel lang 

met beide benen in de maatschappij 

staan.’ Nu ze de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft bereid, is Yvonne wat 

terughoudender als ze voor bestuurs-

functies wordt gevraagd. ‘Ik wil tijd 

hebben om leuke dingen met mijn 

man, kinderen en kleinkinderen te 

doen,’ verklaart ze.

Yvonne Jansen-Linse kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege haar 

jarenlange inzet voor de medemens op bestuurlijk en uitvoerend niveau.

Locoburgemeester feliciteert  
echtpaar Ursem-Huiskes

door  Guus Geebel

Maandag 29 april was het zestig jaar geleden dat Piet Ursem en Henny Huiskes in Utrecht voor de 

wet trouwden. Het kerkelijk huwelijk was op 21 mei. Locoburgemeester Herman Mittendorff  

kwam het echtpaar op 1 mei thuis in De Bilt met dit huwelijksjubileum feliciteren. 

Piet en Henny leerden elkaar kennen 

bij het RIV dat toen aan de Catharij-

nesingel in Utrecht gevestigd was. 

Henny werkte daar tot haar trouwen 

bij de afdeling sera en vaccins. Piet 

was tot zijn pensioen hoofdlaborant 

bij de afdeling pathologie. Piet Ur-

sem is geboren in De Beemster in 

Noord-Holland. Op zevenjarige leef-

tijd verhuisde hij naar de gemeente 

De Bilt. Henny Huiskes werd geboren 

in Utrecht. Toen ze trouwden was Piet 

Ursem 29 en Henny Huiskes 23 jaar 

oud. Het echtpaar kreeg twee zonen 

en een dochter. Er zijn vijf kleinkin-

deren en twee achterkleinkinderen. 

Het echtpaar woont al 59 jaar op het 

huidige adres in De Bilt. ‘We heb-

ben heel veel gereisd’, vertelt Henny 

Ursem. ‘We zijn met de caravan heel 

Europa doorgereisd. Op dit moment 

hebben we de vierde caravan. La-

ter hebben we reizen gemaakt naar 

Zuid-Afrika, Australië, Amerika, de 

Fiji-eilanden en Canada. We zijn al-

tijd gek op reizen geweest.’ Piet en 

Henny zijn echte natuurliefhebbers. 

Piet was actief bij de Vogelwacht en 

had zeventig jaar een aquarium. Het 

echtpaar verkeert in goede gezond-

heid. Het diamanten huwelijksfeest 

wordt op 21 mei met veertig gasten 

gevierd op het zeilschip Bounty. Het 

schip waarop tijdens de koningsvaart 

op 30 april de Jostiband optrad. 

Als een van de laatsten ontvingen de 

heer en mevrouw Ursem felicitaties 

van Beatrix als Koningin. Locoburgemeester Herman Mittendorff met het diamanten huwelijkspaar.

KBH huldigt jubilarissen

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de Koninklijke Biltse Harmonie 

een vijftal jubilarissen gehuldigd: Ilka Post (luitiste en 25 jaar lid), Renk 
Vogelvang (klarinettist en 40 jaar lid), Willem de Ruiter(speelt base drum 
en 50 jaar lid), Hoornist Rik Drieënhuizen 60 jaar lid) en Co van Dijk 65 
jaar lid). 

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

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

Sebastiaan KlokDe Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als sporter in hart en nieren zet ik mij in 
om alle doelgroepen in de gemeente 
De Bilt letterlijk ‘in beweging’ te 
krijgen. Door het stimuleren van sport 
hoop ik mensen te inspireren om aan 
het sporten te gaan (blijven) doen. 
Dit doe ik als aanspreekpunt van de 
Buurtsportcoach bij Stichting Mens. 

De Bilt is de plek waar ik ben geboren 
en getogen. Mijn passie voor sport 
is hier begonnen, evenals mijn werk. 
Beiden hebben voor mij als motivatie, 
dat ik zowel motorisch als sociaal de 
mensen in beweging wil brengen. 
Vroeger zelf als fanatiek waterpoloër 

en nu binnen mijn werk.
Voor mij laat het feest van 900 jaar de 
Bilt ook zien hoeveel mooie dingen 
wij met z’n alle doen in de gemeente 
en wat voor moois De Bilt ons 
(vroeger) heeft gebracht. De kernen 
samen staan sterk en dat is een mooi 
feest waard. 

De gemeente heeft vele mooie 
plekken; voor mij staan er een 
paar bovenaan. Uiteraard mijn 
ouderlijk huis en de bossen achter 
het Kloosterpark, maar ook het 
zwembad, waar ik mijn eerste 
zwemslagen maakte. 



brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Lentetijd, lamsvleestijd. Van Hollands beste Texelse lammeren. 

Met een beentje

HOLLANDSE ZUIGLAMSBOUT....100 GRAM € 2,50

Overheerlijk gekruid. Braadtijd ca. 5 kwartier

ZUIGLAMSBOUTROLLADE ..........100 GRAM € 1,95

Het aller-lekkerst…

ZUIGLAMSKOTELETJES ..................100 GRAM € 2,85

Om zelf iets van te maken, bijvoorbeeld een lekker lamsburger

LAMSGEHAKT ........................................100 GRAM € 1,95

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid gen gemarineerd

KONINGSSTEAKS ................................... 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: 

met o.a. gehakt, katenspek en geraspte kaas

SLAGERS GEBAKJE ..............................100 GRAM € 1,40

Van ons bekende rundvlees. Mals & mager

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. biefstuk schnitzel, salami, mozzarella en pesto marinade 

BEEF MOZZARELLA ...........................100 GRAM € 1,75

Uit onze poeliershoek: zonder been. 

Voor al uw kipgerechten en curry

KIPDIJFILET .............................................100 GRAM € 0,90

Lekker gekruid en gezouten. Glutenvrij en smaakt bij alles!

VERSE WORST .............................................. 1 KILO € 7,98

Van ons bekende varkensvlees: 

met o.a. varkensfilet, kruidencrème, lenteui en rauwe ham

LENTE ROLLADE ..................................100 GRAM € 1,45

Om te roerbakken. Heerlijk gekruid en lekker mager

SHOARMAVLEES ...................................100 GRAM  € 0,98

Lekker beleg voor de boterham of met meloen als voorgerecht

RAUWE HAM............................................100 GRAM € 2,25

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 11 mei. Zetfouten voorbehouden.
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

VT_SF_62. Prijs- en modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden. Niet alle sieraden zijn op ware grootte afgebeeld en kleuren kunnen afwijken.

voor € 35,00
624.158A

€ 39,00voor

625.158A

voor € 14,50
625.168A

voor€ 35,00
629.158A

voor € 15,50

voor € 18,50

625.167A

625.156A

voor € 22,50

GRATIS

607.918A*

€ 45,00

*Verkrijgbaar in de kleuren zilver, rosé en geelgoud

Zilveren collier 
nu met

armband*

943.124A

943.125A

15 jarig jubileum

Openingstijden: 

di t/m vrij  9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur      www.robvaneck.nl

Raaijen Interieurs
Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo bank 

en ontvang 15% jubileumkorting

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 

030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Deens Design. 

Optimaal zitcomfort. 

Stel zelf uw elementen armen, 

pootjes en bekleding samen. 

Wij adviseren uw graag.

*  ActIe  * *  ActIe  *

sinds 1931

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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

Wist u dat het in Spanje, 

Polen, Kroatië en Duits-

land verplicht is om een 

groene kaart te hebben 

voor de caravan?

Deze kaart kunt u aan-

vragen bij uw verzekeraar.
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advertentie

Insight Legal advocatenkantoor 
zonder poespas

door Guus Geebel

Aan de Rembrandtlaan in Bilthoven is sinds 1 februari van dit jaar het advocatenkantoor Insight 

Legal gevestigd. De advocaten Jelle Braak en Jochem van den Bosch vormen samen deze advies- 

en procespraktijk. ‘Dat betekent dat we zowel adviseren als procederen en dus regelmatig in de 

rechtszaal te vinden zijn.’ De advocaten hebben ruime ervaring met nagenoeg alle rechtsgebieden  

en bieden cliënten een deskundige persoonlijke behandeling.

Jelle Braak en Jochem van den Bosch 

kennen elkaar van de Utrechtse Uni-

versiteit waar ze allebei in 2002 af-

studeerden. Braak heeft sinds die tijd 

alle uiteenlopende rechtsgebieden 

behandeld. ‘De hoofdmoot van mijn 

praktijk bestaat nu uit arbeids- en 

contractenrecht en personen- en fami-

lierecht.’ Jelle Braak woont in Biltho-

ven. Jochem van den Bosch begon na 

zijn studie als advocaat in Amsterdam 

in een ondernemingsrechtelijke prak-

tijk. ‘Op een gegeven moment wilde 

ik meer de vastgoedkant op. Toen ben 

ik weer teruggegaan naar Utrecht en 

heb daar een aantal jaren gewerkt op 

de vastgoedsectie van een groot advo-

catenkantoor.’ Van den Bosch is van 

alle markten thuis op het gebied van 

ondernemingsrecht en vastgoed. Ook 

intellectueel eigendom maakt deel 

uit van zijn pakket. Jochem van den 

Bosch woonde vroeger in Bilthoven 

en nu in Utrecht.

Naam

‘We zijn met ons kantoor naar Bilt-

hoven getrokken omdat we hier onze 

netwerken al hadden liggen. Vanwege 

onze ervaring konden we met een 

vliegende start beginnen en het loopt 

heel voorspoedig. De naam Insight 

Legal hebben we zorgvuldig geko-

zen. We wilden af van het gebruik 

van achternamen zoals je meestal bij 

advocatenkantoren ziet. We zochten 

een eigentijdse naam die past bij de 

moderne wijze van werken die wij 

voorstaan. Met onze juridische advie-

zen geven wij inzicht in de juridische 

positie van de cliënt. Omdat we ook 

cliënten hebben die internationaal 

opereren heb je met deze naam tevens 

een meer internationale uitstraling.’ 

Insight Legal werkt landelijk, maar 

is vooral actief in midden Nederland.

Vertrouwensband

De advocaten van Insight Legal be-

hartigen de belangen van zowel be-

drijven als particulieren. Het kantoor 

behandelt ook zaken op basis van 

gesubsidieerde rechtsbijstand, zoge-

naamde ‘toevoeging’. Insight Legal 

staat voor kwaliteit, betrokkenheid en 

een goede en directe bereikbaarheid. 

‘We hebben cliënten waarvan we al 

jaren de zaken behartigen en waar-

mee we een hechte vertrouwensband 

hebben opgebouwd. Dat betekent dat 

we goed betrokken zijn bij onze klan-

ten. Als je langer de belangen van een 

cliënt behartigt, weet je ook wat er in-

tern speelt en hoe de organisatie in el-

kaar zit. We zorgen ervoor dat nieuwe 

cliënten bij ons heel gauw vertrouwd 

raken en snel inzicht krijgen over hun 

zaak en hun positie.’ 

Bereikbaar

‘We zijn 24 uur per dag bereikbaar en 

hanteren een heel persoonlijke bena-

dering.’ Tijdens kantooruren krijgen 

bellers op 030-228 70 85 direct een 

gespecialiseerde advocaat te spreken. 

Buiten kantooruren en in het weekend 

is via de website www.insightlegal.nl 

onder ‘contact’ een contactformulier 

in te vullen. Dit eerste contact is kos-

teloos en geheel vrijblijvend.

Op de website staat meer informatie 

over de specialismen en de werkwijze 

van het kantoor.  

Wie naar aanleiding van dit artikel tot 

1 september een zaak aanbrengt krijgt 

een kennismakingskorting van tien 

procent op het uurtarief.

De advocaten Jochem van den Bosch en Jelle Braak (rechts) van Insight 

Legal.

Dat is andere thee
door Henk van de Bunt

Het gezegde ‘Dat is andere thee’ is ontstaan in 1914. De betekenis ‘Dat is heel iets anders’ is nu 

bijna 100 jaar later ook van toepassing bij Landwaart Groente en Fruit Salades en Traiteur aan het 

Maertensplein in Maartensdijk. Met ingang van deze week is bij deze ‘Beste Groenteman  

van Nederland’ de nieuwe kruidenthee Plukkruidje in de winkel verkrijgbaar.

Thee hoeft tegenwoordig niet meer 

van ver te komen Sinds deze week 

ligt er Westlandse thee van kruiden-

bedrijf Plukkruidje in de winkel van 

Landwaart. Wim Landwaart: ‘Gezon-

de verse theekruiden geven een veel 

natuurlijkere smaak dan gedroogde 

thee. Pluk theekruidje biedt een ver-

rassend assortiment verse kruiden-

theemelanges met elk een lekkere 

eigen smaak en een gezonde ‘boost’ 

voor het lichaam. De melanges heb-

ben een zachte en natuurlijke smaak 

en bevatten bovendien geen cafeïne’. 

Test

Vorig jaar is Plukkruidje begonnen 

met het verbouwen van kruiden en 

het creëren van nieuwe smaken thee 

als ‘Natuurlijk zetje’, ‘Winter rust’ 

en ‘Even ontspannen’. Deze smaken 

zijn uitvoerig getest door honderden 

mensen. Ook heeft het bedrijf op 

meerdere evenementen de thee laten 

proeven. Er kwamen allemaal en-

thousiaste reacties. De enige vragen 

die gesteld werden, waren vragen 

over welke verkooppunten er voor de 

thee waren.

Er bestaan vijf smaken. De theesma-

ken worden verkocht in een pak van 

drie zakjes gevuld met kruiden voor 

drie potten. Een van de smaken heet 

‘Goed buikgevoel’. Deze bestaat uit 

citroenmelisse, pepermunt en venkel-

kruid. Venkelkruid is goed voor de 

spijsvertering. De nuttige stoffen ko-

men vrij als de kruiden in heet water 

komen. Daarnaast kennen de produc-

ten geen cafeïne en zijn ze natuurlijk 

geproduceerd; d.w.z. dat er geen che-

micaliën zijn gebruikt bij het verbou-

wen. Ze zijn zo schoon dat de kruiden 

ongewassen kunnen worden gebruikt.

Variatie

Zoon Willem Landwaart somt nog 

graag even de voordelen en het ge-

mak op: ‘Er is veel smaakvariatie en 

ook de verpakking is goed doordacht: 

drie zakjes in handzame verpakking, 

elk voor 1 theepotje of in het glas, dat 

dan wel twee tot drie keer kan worden 

gevuld met heet water van 80-90 gra-

den. Er is sprake van een maximale 

hygiëne en een schoon product met 

een goede houdbaarheid in de ver-

pakking’. Vrijdag a.s. kan iedereen 

komen proeven. 

Uitspraak van wijlen Chaim Potok (Amerikaans schrijver en rabbijn): ’Kom 

laat ons thee drinken en doorgaan met praten over vrolijke dingen’

Moederdag op de Hessenweg en Looydijk

Zaterdag 11 mei worden alle moeders tijdens het winkelen op de Hessen-

weg en Looydijk extra in het zonnetje gezet. Twee prachtige hofdames ko-

men deze dag naar deze winkelstraat om een heerlijke lekkernij uit te delen. 

Ze hebben net geen blauw bloed, maar verder zijn ze geheel van adel. Van 

11.00 tot 16.00 uur kunt u deze dames tegenkomen.

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

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

GroenRijk Hollandsche Rading

Petunia
Surfi nia in 
hangpot
Diverse kleuren.

Hangpot ø 23 cm. Per

stuk

van 7,99Dvoor

5,99

Kilometerknallers
Perkgoed in 

standing basket
Diverse soorten.

Potmaat 27 cm.

Incl. bamboe standaard

van 19,95Cvoor

14,99Kilometer
knaller

5,-

Geraniums* 

10 voor

Verkoop start
donderdag 9 mei
om 10.00 uur!

* Niet voor handelaren. Max. 30 per klant.
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Proef het echte Italië in de Dorpsstraat
Aanstaande zaterdag 11 mei opent 

Italiaanse ijssalon Gelato Burano aan 

de Dorpsstraat 60 om twaalf uur haar 

deuren voor ijsliefhebbers. Voor on

dernemers David Kalkman en Friso 

Hennings Backer het moment waar 

ze maanden naar toegewerkt hebben.

Het ontbrak De Bilt nog aan een echte 

ambachtelijke Italiaanse ijssalon. Be

grijpelijk volgens beide levensgenie

ters, die al lang bevriend zijn en el

kaar 10 jaar geleden ontmoetten in de 

horeca in Utrecht. Het is nu eenmaal 

lastig om een onderneming in De Bilt 

draaiende te houden als je afhankelijk 

bent van de zomermaanden. ´Hoge 

kwaliteit ijs met eerlijke ingrediënten 

is uiteraard een vereiste´, zegt oud

chefkok David ´Evenals een mooie 

winkel, die uitnodigt tot proeven´. 

Gelato Burano, een eilandje voor de 

kust van Venetië bekend om haar ge

kleurde huisjes, biedt 24 smaken aan.

Op de Dorpsstraat 60 vonden David 

Kalkman en Friso Hennings Backer 

een goede betaalbare locatie waar 

5.000 mensen uit de regio per dag 

langsietsen. In de winter draait de 
winkel gewoon door met een andere 

formule. Veel laten ze hier nog niet 

over los ´dat merken onze gasten 

vanzelf´, maar dat het om lekker eten 

gaat is duidelijk. 

Je kunt ze volgen en op de hoogte 

blijven over nieuwe smaken via face

book.com/GelatoBurano. Tijd voor 

personeel zoeken is er nog niet ge

weest, dus ben je  16 jaar of ouder en 

zoek je nog een bijbaantje, bel dan 

06 11388154 of kom even langs.

Gelato Burano opent a.s. zaterdag 11 mei.

Kom u snel een keertje proeven,  

dan krijgt u met deze waarde-

bon het 2e bolletje GRATIS.  

Deze actie geldt tot 1 juni 2013.

Welkom op de tuin
Zaterdag 11 mei openen biologische bedrijven Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden het 

verkoopseizoen met een feestelijke Open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje nemen 

op deze prachtige plek; de oude moestuin van landgoed Eyckenstein aan de Dorpsweg 264 achter in 

Maartensdijk. Er is van alles te beleven voor alle leeftijden. Tevens wordt de aftrap gegeven  

voor de campagne ‘Red de kassen van Eyckenstein!’ 

Zo kunnen bezoekers aan de slag 

met het maken van Cupcakes van 

eetbare bloemen tijdens een in

loopworkshop van Didicakes; een 

activiteit die ook geschikt is voor 

kinderen vanaf 6 jaar. Ook kunnen 

kinderen om 13.00 uur bij Agnes 

Kruiden terecht om moederdag

zeepjes te maken. Agnes geeft om 

14.00 uur een rondleiding ‘it met 
kruiden in de lente’. 

Red de kassen

In de Oranjerie houdt Ronald van 

Immerseel van de Stichting Vrien

den van Eyckenstein om 13.00 uur 

een lezing over de historie van het 

landgoed. Speciale aandacht dit jaar 

is er voor de historische Druivenkas 

die steeds verder in verval raakt. De 

noordelijke fruitmuur en de Oranjerie 

van de moestuin zijn inmiddels prach

tig hersteld. Maar door teruglopende 

subsidies dreigt de restauratie van de 

monumentale kas(sen) in gevaar te 

komen. De Vrienden van Eyckenstein 

doen een oproep om een ‘glasplaatje’ 

bij te dragen aan dit sluitstuk van de 

restauratie op de historische moes

tuin. 

Zie ook www.vriendenvaneycken

stein.nl en www.agneskruiden.nl. 

[HvdB]

Tijdens de Open dag wordt onder meer aandacht gevraagd voor het herstel 

van de monumentale druivenkas.

Fiets- en natuurexcursie
Vrijwilligers van Utrechts Landschap organiseren op  

zaterdag 11 mei en zondag 12 mei een iets- en  
natuurexcursie over Vliegbasis Soesterberg.

Belangstellenden voor militaire geschiedenis komen tijdens de ietsexcursie 
meer te weten over de betekenis van Vliegbasis Soesterberg in de Tweede 

Wereldoorlog: de Duitse tijd.

De ietsexcursie vindt op zaterdag 11 mei plaats van 13.30 uur tot ca. 16.00 
uur. Neem zelf uw iets mee en kom op tijd, want het toegangshek is na 
13.30 uur gesloten. Het maximaal aantal deelnemers is 50 personen, deel
name is gratis. De volgende ietsexcursie wordt georganiseerd op zaterdag 
25 mei.

Natuurexcursie

Meer belangstelling voor natuur(ontwikkeling) op Vliegbasis Soesterberg? 

Fiets en wandel dan mee op zondag 12 mei van 10.00 uur tot ca. 12.00 uur. 

De witte bloempjes van de akkerhoornbloem zijn gesignaleerd en ook an

dere plantensoorten zetten hun beste beentje voor. Neem zelf uw iets mee 
en kom op tijd, het toegangshek is geopend tussen 9.45 en 10.00 uur. Het 

maximaal aantal deelnemers is 20 personen, deelname is gratis. De vol
gende natuurexcursie is op zondag 9 juni.

Aanmelden

Heeft u interesse voor de iets- of de natuurexcursie? Meld u dan aan via 
www.utrechtslandschap.nl/reserveren. Verzamelpunt is het toegangshek bij 

de ingang van de Vliegbasis aan het einde van de Batenburgweg te Soes

terberg. 

Vrijwilligers van Utrechts Landschap maken toegang tot Vliegbasis 

Soesterberg mogelijk.

Voordaan degradeert, SCHC in play-outs

Voordaan moest in ieder geval win

nen van Rotterdam om rechtstreekse 

degradatie te ontlopen en dan nóg 

bleef het billenknijpen voor de Groe

nekanners. Al snel spatte de droom 

uiteen. Na twee minuten bracht Je

roen Hertzberger de Rotterdammers 

op voorsprong. Zijn doelpunt luidde 

de rechtstreekse degradatie van Voor

daan in. In de tweede helft scoorden 

beide teams er nog op los, het stond 

zelfs even 22, maar aan het einde van 

deze speelronde op Bevrijdingsdag 

hadden de mannen van Peter Kalf

sterman met 24 geen sportieve reden 

om de vlag uit te hangen. Het degra

deerde naar de Overgangsklasse. 

De vrouwen gingen op eigen veld met 

41 ten onder tegen Alecto. Voordaan 

speelde bij vlagen goed maar de kan

sen werden niet verzilverd. 

SCHC – Den Bosch

Hoewel Voordaan er niet in slaag

de om Rotterdam te verslaan, nam 

SCHC het zekere voor het onzekere. 

Thuis speelde het met 11 gelijk te

gen Den Bosch. Dat was genoeg om 

rechtstreekse degradatie te ontlopen, 

ook als de Groenekanners stiekem 

toch nog een puntje binnen hadden 

gesleept. Helemáál veilig zijn de Bilt

hovenaren nog niet, want de playouts 

wachten nog. Drie seizoenen geleden 

speelde SCHC zich ook pas veilig na 

de nacompetitie. 

SCHC – Nijmegen

Ook voor SCHC was het een span

nende middag. De nummer drie van 

de ranglijst hoopte ’s ochtends vurig 

op de tweede plaats, maar zag Am

sterdam gedurende de middag op 

voorsprong komen. De Bilthovenaren 

hadden het zelf niet moeilijk tegen 

Nijmegen en boekte een 30 overwin

ning. Omdat Amsterdam de overwin

ning tegen Oranje Zwart alsnog uit 

handen gaf, loste SCHC de hoofdste

delingen uiteindelijk toch af als num

mer twee.

Dankzij het eerste hoofdklassedoelpunt van Pieter Woudenberg kwam 

Voordaan nog gelijk, maar zou toch met 4-2 verliezen van Rotterdam. 

(foto: www.guidovanderburg.com) 

Kinder Natuur Activiteit
Op woensdag 15 mei wordt er voor kinderen van 5 tot 12 jaar van 14.00 

tot 16.00 uur informatie gegeven over het leven in de sloot. Er wordt ge

knutseld en als het weer het toelaat lekker op ontdekkingtocht gegaan bij 

Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt. Aanmelden en informa

tie uitsluitend per email: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. Zie ook 

www.utrechtslandschap.nl.
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Verzorgd
de zomer in

Nog maar enkele decennia geleden be-

paalde Parijs de nieuwe mode en zag 

je iedereen die volgen. Mini, maxi, hot-

pants, velen herinneren zich dat nog 

wel. Brillen hadden grote glazen en een 

paar jaar later liep iedereen met een 

klein montuur met ronde glazen. Ook 

de haarmode onderging tal van wisse-

lingen. Van suikerspin tot rattenkopje. 

Altijd waren er mannen of vrouwen die 

zich niets van trends aantrokken en de-

den wat ze zelf leuk vonden. De laatste 

jaren zie je steeds meer mensen deze 

trend volgen.

Netjes

Over het algemeen willen mensen niet 

al te veel opvallen en kiezen ze ervoor 

om er netjes en niet te opvallend uit te 

zien. Daar is niets mis mee. Waarom 

zou je een pukkel op je kin niet weg 

laten halen als je het gevoel hebt dat 

iedereen er naar kijkt. 

Uit deze bijlage blijkt dat er in de ge-

meente De Bilt genoeg mogelijkheden 

zijn om je uiterlijk te verfraaien. Vaak 

worden mensen er zelfverzekerder door 

en dat is mooi meegenomen. Anderen 

doen het om juist wel op te vallen, zoals 

Marijke Helwegen met haar vele botox 

behandelingen. 

Schoonheidssalons

Een schoonheidsspecialiste voert een 

verzorgende, ontspannende en cosme-

tische handeling uit op het gezicht en 

lichaam. Zij verzorgt de huid, adviseert 

over make-up of de behandeling van 

huidproblemen, verkoopt cosmetische 

producten en geeft de cliënten een per-

soonlijke, deskundige en hygiënische 

behandeling. Schoonheidssalons zijn 

allang geen exclusieve plekken meer 

voor chique dames. Ook steeds meer 

mannen laten zich er behandelen en 

adviseren.

Fraai de zomer in

Hoewel niet iedereen daar zo over denkt, 

is het laten zetten van een tattoo ook 

een vorm van het verfraaien van het li-

chaam en over een piercing valt ook nog 

na te denken. Verder bieden tandartsen 

veel mogelijkheden om het gebit te ver-

fraaien, zijn er pedicures om de voeten 

bij te houden, kappers die haar op vak-

kundige wijze verzorgen, praktijken om 

af te slanken en zonnebanken. Kortom 

er zijn in deze gemeente genoeg moge-

lijkheden om fraai de zomer in te gaan.

De natuur een handje helpen
Over smaak valt niet te twisten, daarom valt over het begrip schoonheid nauwelijks een de� nitie te geven. De cosmeti-

sche industrie en de reclame proberen wel een algemeen schoonheidsideaal te ontwikkelen in de hoop dat veel mensen 

daaraan met hun producten willen voldoen. Het is allemaal niet nieuw. Door de eeuwen heen waren er trends waaraan 

vrijwel iedereen voldeed om niet uit de boot te vallen. 

Tandheelkundig Centrum Maartensdijk - pagina 14 

‘Het klinkt misschien raar,

maar eigenlijk ben ik de hele dag bezig

om mezelf overbodig te maken’

Hairdesque - pagina 15 

‘Coupe, kleur en make-up kunnen

mensen soms zo verrassend veranderen’

Le Rêve - pagina 17 

‘Cavitatie is een nieuwe manier om met 

blijvend resultaat vet te verwijderen,

het geeft hetzelfde resultaat als liposuctie’
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Het Tandheelkundig Centrum opende 

in september 2010 de deuren aan de 

Tolakkerweg, waarbij het klantenbe-

stand van de bestaande lokale tandart-

sen werd overgenomen in verband met 

naderende pensionering. Een daarvan - 

Frans van Eck - is nog steeds actief aan 

het Centrum verbonden. 

Mondzorg anno nu

‘Het klinkt misschien raar’, vertelt Mi-

chiel Façee Schaeffer, ‘maar eigenlijk 

ben ik de hele dag bezig om mezelf 

overbodig te maken’. Dat is natuur-

lijk wat ‘over the top’ uitgedrukt maar 

geeft wel aan welke koers de eigena-

ren Michiel, Frans Paul Tak en prak-

tijkmanager Marieke Hartman varen. 

Alle drie tandarts in hart en nieren en 

bevlogen vakmensen. Frans Paul en 

Marieke mengen zich in het gesprek 

en gedrieën proberen ze uit te leggen 

hoe mondzorg er anno 2013 uitziet: ‘We 

besteden veel aandacht aan preventie, 

mondhygiëne en voorlichting. We pro-

moten het gebruik van tandenstokers 

en regelmatig lossen, maar het duurt 

even voordat we het ideale fundament 

hebben gecreëerd. Het lijkt nu wel of 

de ‘’nieuwe’’ tandarts ineens van alles 

ontdekt, maar het is een logisch gevolg 

van een aantal factoren. Tandartsen zijn 

tegenwoordig wettelijk verplicht om op 

regelmatige basis röntgenfoto’s te ma-

ken, daar valt natuurlijk al veel op te 

zien voordat het pijn gaat doen. Veel 

van onze patiënten hebben nog kiezen 

die, met het inmiddels in veel landen 

verboden amalgaam, gevuld zijn. De 

levensduur van een amalgaamvulling 

bedraagt gemiddeld zo’n 15 - 20 jaar. 

Hier in Maartensdijk ligt dat gemiddeld 

op zo’n 25 jaar. Het zegt veel over het 

vakmanschap van de oude tandartsen, 

maar wij stappen precies op een tijd-

stip in dat veel van die vullingen aan 

vervanging toe zijn. Vervolgens ontstaat 

er dan een soort meerjarenplan waarna 

er weer een gezond fundament ligt wat 

minder zorg nodig heeft en zorgt voor 

een lagere rekening’.

Toekomst mondzorg

Het team vervolgt het enthousiaste ver-

haal over hun praktijk: ‘Onlangs heb-

ben we in 1 keer de HKZ-certiicering 

behaald. Daar zijn we - als een van de 

14 in Nederland - reuze trots op. Een 

tandartspraktijk moet tegenwoordig aan 

nogal wat eisen voldoen, daarom zie 

je ook dat de eenmanspraktijken lang-

zaam verdwijnen. De inrichting van een 

behandelruimte kost al gauw een ton, 

dat valt in je eentje haast niet terug te 

verdienen. Daarnaast wordt appara-

tuur steeds meer geavanceerd. Als je 

daar met meerdere tandartsen gebruik 

van maakt, wordt het pas rendabel. We 

hebben bijvoorbeeld fors geïnvesteerd 

in apparatuur waar we een digitale af-

druk kunnen maken voor een kroon. 

Het vervelende pasta-happen behoort 

daardoor tot de verleden tijd. We pro-

beren onze praktijk continu te verbete-

ren en vragen patiënten via een i-pad 

feedback te geven. De (anonieme) uit-

komsten daarvan worden per kwartaal 

vergeleken met andere praktijken en 

verbeterpunten worden aangereikt. Ons 

laatste cijferscore was een 8, daar zijn 

we best blij mee. We proberen wachttij-

den zoveel mogelijk te voorkomen door 

zo goed mogelijk te plannen. Daarom 

is er altijd een eerste screening zodat 

we weten wat er gedaan moet worden 

en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. In 

september staat er een open dag ge-

pland, dan geven we graag nog meer 

informatie, besluiten ze hun relaas’.

Preventie is de sleutel tot een 
gezond en stralend gebit
Bij Tandheelkundig Centrum Maartensdijk wordt er hard gewerkt om optimale zorg te verlenen waardoor voor de cliënten 

de tandartskosten uiteindelijk lager uitvallen.

Marieke Hartman is als verantwoordelijk tandarts dagelijks te vinden in het  

Tandheelkundig Centrum Maartensdijk. Michiel Façee Schaeffer en Frans Paul 

Tak zijn er standaard op dinsdag en werken de rest van de week in de andere 

vestigingen.

Tandheelkundig Centrum

Maartensdijk

Tolakkerweg 157a

3738 JL  MAARTENSDIJK

Tel. 0346 213450

www.tandheelkunst.nl

Tanden bleken

De praktijk werkt met een thuis-

bleekmethode middels een bitje en 

bleekgel. Grote voordeel daarvan 

is dat je zelf kan bepalen op welk 

tijdstip je tanden weer een ‘bleekje’ 

kunnen gebruiken. Het resultaat is, 

met welke methode dan ook, niet 

voor eeuwig. Voor € 280,00 heb je 

een bitje en voldoende gel om een 

jaar mee vooruit te kunnen. Een 

tube gel kost daarna € 8,00

Composiet versus amalgaam

De inmiddels in veel landen verbo-

den amalgaamvullingen waren niet 

zo zeer schadelijk voor de gezond-

heid van de patiënt, maar belastten 

het milieu. Bovendien verzwakte het 

de kies doordat het materiaal druk 

op de wanden uitoefende. De hui-

dige composietvullingen kennen 

deze nadelen niet, sluiten beter aan 

en hebben dus minder kans op lek-

kage, maar vergen bij het aanbren-

gen meer precisie waardoor een 

behandeling langer duurt.

Doorschuiven op 
1 adres in Westbroek
Als je wilt kan je gerust een dagdeel op de Kerkdijk 118 in Westbroek doorbrengen. Je komt 

dan vlot gekapt, zongebruind, gemasseerd, slanker en met een zachte huid en verzorgde nagels 

weer thuis.

Dat klinkt wellicht wat overdreven, maar alle be-

handelingen behoren tot het gezamenlijk pakket 

van Kapsalon Hot & Hair en Studio Body Langu-

age aldaar gevestigd achter het huis van Simone 

Kooten. Jaarlijks herdenken Simone en Marloes 

Uiterwaal van Hot & Hair tijdens het tentfeest op 

Koninginnedag hun eerste kennismaking die uit-

mondde in deze succesvolle dorpssalon.

De twee dames hebben ieder hun eigen bedrijf 

en hanteren hun eigen agenda, maar delen wel 

veelal dezelfde klanten. Het ‘huiskamergevoel’ 

spreekt aan evenals de persoonlijke benade-

ring. Ze zijn met z’n tweeën, maar toch weer 

alleen, dus tref je altijd dezelfde persoon voor een behandeling. De enige overlapping op vakgebied 

is hairwaving; een specialisatie van Simone die echt haar invlecht zodat je een vollere bos hebt. 

Marloes neemt het dan desgewenst over voor een kleuring, want dat is dan weer haar specialisatie. 

Bijzonder is het spierverstevigingssysteem dat Simone gebruikt en d.m.v. elektrische impulsen 

verrassende resultaten levert en waarvan de eerste behandeling gratis is. Nieuwe klanten kunnen 

gratis kennismaken met de tanning spray voor gezicht en decolleté. En gedurende de maand mei 

en juni verleent Marloes 10% korting op een foliebehandeling. 

Studio Body Language

Simone van Kooten

Kerkdijk 118, 3615 BJ  Westbroek

Tel. 0346-281840, www.beautywestbroek.nl

Kapsalon Hot & Hair

Marloes Uiterwaal

Kerkdijk 118, 3615 BJ  Westbroek

Tel. 0346-281479, www.beautywestbroek.nl

Simone en Marloes

Wat is een likdoorn

Een likdoorn is simpel gezegd eelt wat naar binnen 

groeit. Eelt ontstaat doordat er een drukplek aanwezig is. 

Deze drukplek kan van buitenaf ontstaan, bijvoorbeeld 

een schoen, of van binnenuit, door een botvergroei-

ing. Ook kan er een splinter of haar in de huid zitten 

die ingekapseld wordt met eelt. Het lichaam maakt eelt 

ter bescherming. Als de druk blijft bestaan, gaat het eelt 

naar binnen groeien als een soort schroefje. Het puntje 

daarvan kan op zenuwen of bloedvaatjes drukken. Dat 

maakt dat een likdoorn vaak erg gevoelig tot zeer pijnlijk 

kan zijn. Een likdoorn kan soms heel diep zitten, daarom 

is het verstandig naar een pedicure te gaan en niet zelf 

te gaan peuteren! 

(Lauren Gielis – Looking Great)

Het verschil tussen kalk- en schimmelnagels

Veelal worden producten aangeboden voor het behandelen van kalknagels. Dit is echter een aan-

doening die niet te verhelpen is.

De kalknagel kan ontstaan door een trauma, slechte doorbloeding of erfelijke bepaling. Hier is 

geen kruid tegen gewassen. De algemene kenmerken van een kalknagel: bros, wit, verdikt.

De schimmelnagel ontstaat door, het woord zegt het al, een schimmel. Kenmerken bros, verdikt, 

echter vaak groenig of bruinig van kleur en is vaak aan de geur door de pedicure te herkennen. 

Er zijn verschillende soorten schimmels. Een kweek kan duidelijk maken om welke schimmel het 

gaat en welke behandeling ingezet moet worden om de schimmelnagel te genezen.

Kortom, een schimmelnagel is te genezen, een kalknagel niet.

(Tiny de Groot - Pedicurepraktijk “Op goede voet”)
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Een frisse huid!
Extra aandacht aan je uiterlijk voor het ultieme zomer-gevoel: er gaat niets boven een uitge-

breide gezichtsbehandeling voor € 49,50 bij schoonheidssalon Beauty-Max. 

Laat je huid tijdens elke seizoenswis-

seling tenminste één keer grondig 

reinigen. Een fris zomerhuidje begint 

met een reiniging en vervolgens een 

dieptereiniging door middel van een 

peeling. Na een delicate - maar in-

tensieve - peeling ziet je huid er weer 

als herboren uit. 

Vooral je gezichtshuid heeft het de 

afgelopen winter zwaar te verduren 

gehad. Kou, wind en centrale verwar-

ming hebben nu eenmaal een uitdro-

gend effect. Door het gebruik van de 

vapozone openen poriën zich waar-

door werkstoffen vervolgens beter 

in kunnen werken. Na het epileren, 

harsen en weghalen van oneffenhe-

den, wordt de huid verwend met een 

vochtinbrengend of herstellend mas-

ker. De behandeling wordt afgesloten 

met een massage van gezicht, hals 

en decolleté. 

In de Frais-Monde producten waar Beauty-Max mee werkt, wordt Thermaal water verwerkt uit 

Répole in Italië, een meer dan 2000 jaar oude warm water bron vol minerale zouten en actieve 

werkstoffen. Zodra deze producten de huid raken, herkennen ze de conditie van de huid en acti-

veert thermaal water minerale zouten om de betreffende huid zo effectief mogelijk te verzorgen. Zo 

is er voor elk huidtype een geschikt product.

Voor de producten kunt u een kijkje nemen in onze webshop

www.hello-beauty.nl

Spoorlaan 66, Bilthoven

www.beauty-max.nl

06-10 66 66 73

Christa Spaan van Hairdesque is dol 

op zo’n uitdaging waarbij ze, weliswaar 

in overleg met de klant, lekker de vrije 

hand heeft. ‘Coupe, kleur en make-up 

kunnen mensen soms zo verrassend 

veranderen’, vertelt ze.

De Coupe

‘Wat opvalt bij Judith is haar dikke bos 

haar, grof van structuur en massief. Zij 

heeft een ovale gezichtsvorm en een 

hoog voorhoofd. De voorpartij is nog vrij 

kort en heeft daar een sterke kruin. Ab-

soluut een hele uitdaging! Bij deze ge-

zichtsvorm ga ik aan de voorkant lengte 

creëren door het daar asymmetrisch te 

maken. Daardoor wordt het wat speel-

ser. Bovenop haal ik er veel volume tus-

sen uit en zijpartijen worden gesneden 

en mogen juist vol blijven.’ Om dat te 

bereiken maakt Christa gebruik van een 

pencutting en skimtechniek waardoor 

het geheel luchtiger wordt.

Kleur en make-up

‘Judith heeft veel warmte in haar huids-

kleur vandaar dat we voor een kopertint 

gekozen hebben. De contouren heb ik 

donkerder ingezet ,dat maakt het lekker 

pittig. Door de wenkbrauwen te epileren 

en wat minder zwaar te maken krijgt 

Judith meer een open blik. Met een 

matte foundation, een bruin kohlpot-

lood en de mascara � ink aangezet komt 

haar teint en de kleur van haar ogen be-

ter tot z’n recht. Roestbruine lipstick en 

wat oogschaduw maken het geheel af. 

Alle make-up producten zijn van Lan-

caster en koop ik bij Van Rossum aan 

de overkant. Lekker makkelijk.’

Advies

‘Ik adviseer Judith om thuis het haar met 

een verzorgende shampoo voor gekleurd 

haar te wassen: Color en High lights van 

Goldwell geeft het haar een mooie glans 

en behoudt de kleurpigmenten. Dit is erg 

belangrijk voor koper en roodtinten, want 

die laten snel weer los. Ook hebben we 

een plan gemaakt om het haar aan de 

voorkant nog wat langer te laten groeien. 

Iets meer lengte op het voorhoofd zal Ju-

dith heel goed staan.

Een dag later

Judith is na een nachtje slapen nog 

steeds super enthousiast en kan niet 

wachten om aan het werk te gaan. ‘Ik 

kijk uit naar de reacties van mijn colle-

ga’s en van de klanten, maar piep eerst 

nog even bij de drogist naar binnen voor 

een lippenstift. Ik ben echt heel blij dat 

ik deze stap heb genomen en vind het 

project meer dan geslaagd. Alles is ver-

rassend; de kleur, de coupe, de make-

up tot en met de behandeling. Bij mijn 

vorige kapper werd er “uit het boekje 

geknipt’’, iets anders bestond niet. 

Christa heeft eerst heel goed gekeken 

en � jn overlegd wat ze wilde doen. Echt 

een � jne ervaring en ik ga zeker terug!’

Hairdesque haalt
het beste in je naar boven
Onlangs schoof Judith de Moel binnen bij Hairdesque om gebruik te maken van het aanbod voor een metamorfose. 

Judith woonde in Utrecht maar na haar verhuizing naar De Bilt leek een verandering van kapper haar een logische stap. 

Hoog tijd voor verandering en een nieuwe look dacht de 41-jarige Judith.

Judith voordat Christa haar onder handen heeft genomen.

Judith 3 uur later. Inzet: De stevige kruin was een uitdaging.

Kapsalon Hairdesque

Maertensplein 33

3738 GM Maartensdijk

T: 0346-213711

I: www.hairdesque.nl

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open

Branchecijfers

Opvallend is een stukje branche-

vervaging of misschien wel -verbre-

ding binnen deze sector optreden. 

Vooral bij de schoonheidssalons 

zien we vaak een combinatie met 

afslankmethoden en pedicurewerk. 

Op de ruim 42.000 inwoners tellen 

we 37 tandartsen, al dan niet opge-

nomen in een groepspraktijk. Veel 

mondhygienisten zijn verbonden 

aan een tandartspraktijk, die zijn in 

onderstaand overzicht niet meege-

nomen. 

We tellen:

33 kapsalons

37 tandartsen

47 schoonheidssalons

19 pedicures

4 mondhygiënistepraktijken

4 afslankstudio’s  

4 nagelstudio’s

1 tattooshop

Volumetip

Voor mensen met wat dunner en � jn haar adviseren wij 

het haar 1 à 2 tinten donkerder te laten kleuren. Daar-

door lijkt het haar veel voller en geeft het gelijk extra 

stevigheid. Lichtere plukjes in de bovenlaag geven het 

een leuk speels effect.

(Christa Spaan - Hairdesque)

Goed doorbloedt
verbetert huid

Door de huid goed te doorbloeden, is het ook beter in 

staat om voedingsstoffen op te nemen en afvalstoffen af 

te voeren. Daardoor krijgt de huid dan een gezondere 

kleur en heeft het een jongere en frissere uitstraling.

Een goede doorbloeding voor het verkrijgen én behou-

den van een mooie huid kan bereikt worden door middel 

van bijvoorbeeld bindweefselmassage bij de schoon-

heidsspecialist. Met zo’n behandeling wordt een zeer in-

tensieve doorbloeding bereikt waardoor o.a. de algehele 

huidconditie verbetert en rimpeltjes en littekens vermin-

deren. Maar daar kan je thuis ook aan werken. 

Er zijn voldoende huidverbeterende producten in de 

handel en ook spectaculaire specials om zelf de door-

bloeding thuis te stimuleren.

(Els van der Lans-van Croonenburg - La Couronne)

Egaal bruin
de zomer in
Door je huid regelmatig te scrub-

ben, verwijder je de dode huid-

schilfertjes. Hierdoor word je, met 

een goede bescherming, mooier 

en egaler bruin.

(Chantal Scheer - Beauty-Max)
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Gezond gewicht
zonder streng dieet
Al ruim 15 jaar is Els van der Lans van La Couronne Gewicht- en Huid-verbetering gevestigd in 

De Bilt. Al jaren houdt ze zich bezig met huidverbetering en schoonheidsverzorging.

 

Sinds 5 jaar kent La Couronne een specialisatie op het gebied van voedingsadvies en begeleiding 

bij gewichtsverbetering. Zowel particulieren als bedrijven kennen inmiddels de weg voor advies en 

behandeling.

 

Voor wat betreft de particuliere coaching kan men kiezen voor individuele begeleiding of deel-

nemen aan workshops voor groepen. Bij de individuele begeleiding verzorgt Els een op maat 

gesneden stappenplan. Voor wat betreft de workshops voor groepen werkt Els samen met Curves 

in De Bilt. In strenge diëten gelooft Els niet, wel in kennis van voeding. Gedragsverandering is het 

sleutelwoord bij alle begeleiding.

Voor bedrijven kan La Couronne ook van betekenis zijn met betrekking tot:

-  Advisering en coaching van werknemers ter bevordering van een gezonder eetpatroon en/of 

gewichtsvermindering;

-  Advisering over het aanbod van voedingsmiddelen in het bedrijfsrestaurant.

‘De productiviteit op de werkvloer wordt verhoogd wanneer werknemers zich gezond en energiek 

voelen’ aldus Els. 

La Couronne is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. De consul-

ten worden door verschillende verzekeraars gedeeltelijk vergoed als aanvullend pakket.

Voor uitgebreide informatie:

Els van der Lans-van Croonenburg

030-2213820

lacouronne@planet.nl

www.gewichtenhuid.nl

La Couronne maakt o.a. gebruik van Hannah producten. 

Ook zonder behandeling verkrijgbaar.

Vanuit de praktijk 
geïnspireerd
Voordat Lydia van Vliet trouwde en Bosman ging heten werkte ze als receptioniste bij George In 

der Maur in Groenekan. In die omgeving kwam ze in aanraking met het vak en besloot ze om 

een tweejarige avondopleiding tot pedicure te gaan doen en deze daarna aan te vullen met de 

specialisatie ‘medisch pedicure’.

Om het vak uit te oefenen zat ze dicht bij het vuur. Tot aan haar trouwen werkte ze meerdere dagen 

per week bij George In der Maur Beterlopenwinkel. ‘En die ervaring maakt je goed in het vak’, stelt 

Lydia. Begin vorig jaar ging een lang gekoesterde wens in vervulling en opende ze haar eigen salon 

bij huis. Bij haar oude werkgever is ze nog steeds iedere donderdag te vinden.

‘Je hoeft geen klachten te hebben om de pedicure te be-

zoeken’, aldus Lydia. ‘Goed onderhoud levert verzorgde 

voeten op en maakt de kans op klachten kleiner. Het is 

tenslotte het fundament van je lichaam en daar moet je 

goed voor zorgen.’ Juist het preventief onderhoud in com-

binatie met het medisch pedicuren houdt het vak boei-

end. Zo tegen de zomer is het gel-lakken van de nagels 

als aanvullende behandeling populair. Gedurende 6 - 8 

weken zien ze er onberispelijk uit dankzij de speciale lak 

van Christro. Feit is dat klanten altijd weer blij de salon ver-

laten. En of dat nu is omdat ze verlost zijn van drukkende 

kalknagels, likdoorns en teveel eelt of een ontspannende 

voetscrub en -masker hebben gekregen dat maakt niet uit. 

Zwanebloem 15

3738 TL  MAARTENSDIJK

06-20909297

www.lydiapedicure.nl

Tijdens behandelingen beantwoordt Lydia de telefoon niet. 

Spreek de voicemail in of ga naar de website voor het  

maken van een afspraak.

Zonnebank beste voorbereiding op de zon?

Er zit een verschil in de straling die de zonnebank uitstraalt en de 

straling die van de zon afkomt. De zonnebank schijnt voornamelijk 

met UV A straling, terwijl zonlicht zowel UV-A als ook UV-B straling 

bevat. Er zit een groot verschil tussen beide typen straling. Blootstel-

ling aan UVA zorgt voor een verandering van het pigment in de huid 

dat er al zit, maar het wordt niet opnieuw aangemaakt. Hierdoor 

word je sneller bruin, maar dit blijft niet lang zitten en geeft weinig 

bescherming. Door UV-B straling maakt de huid wel melanine aan, 

dit is de huideigen stof die de aanmaak van pigment stimuleert. 

Hierdoor duurt het langer voordat je bruin bent, maar dit blijft ook 

langer zitten. Bovendien wordt de huid dikker door UV-B straling, 

wat een betere bescherming biedt tegen zonlicht. In plaats van 

‘voorbruinen’ onder de zonnebank kun je dus beter je huid geleide-

lijk aan de zon laten wennen. Dit doe je door niet te lang in de zon 

te blijven, de warmste uren van de dag te vermijden en zonnepro-

ducten te gebruiken met de SPF die goed bij je huidtype past. Door 

de stand van de zon is UV-B straling in de zomer het hoogst tussen 

11.00 en 14.00 uur en veroorzaakt zonnebrand. UV-A straling is het 

hoogst tussen 14.00 en 17.00 uur en veroorzaakt huidveroudering.

Met een hoge beschermingsfactor word je niet bruin

Mensen onderschatten vaak het effect van UV-straling, zowel in de 

schaduw als op een bewolkte dag. Bijna 85% van de zonlichtin-

tensiteit wordt gerelecteerd door zand, water en gebouwen. Zelfs 

schaduw en wolken houden zonnestralen niet volledig tegen. Ook 

een hoge SPF houdt niet alle UV-straling tegen, waardoor je huid wel 

kleurt maar niet verbrandt. Zonnebrandcrème is dus een must, ook 

als je liever in de schaduw zit. Het is zelfs zo dat men minder mooi 

bruin wordt door geen zonnecrème te gebruiken omdat dan het ver-

brandingseffect eerder optreedt en na enkele dagen de huid gaat af-

schilferen. Op de huidgedeelten die afgeschilferd zijn, ontstaat een 

opeenhoping van melanocyten waardoor een hyperpigmentatie (dit 

zijn pigmentvlekken) ontstaat die zelfs nooit meer verdwijnt.

Bruinen/verbranden gaat sneller door de wind

Je verbrandt niet door de wind maar door de straling. Feit is dat je 

door de koeling van de wind minder snel merkt dat je verbrandt. Dus 

zorg er zeker tijdens het ietsen of aan de zee voor dat je je iedere 2 

uur insmeert met zonnecrème. 

Kwark en yoghurt verlichten verbranding door de zon

Integendeel zelfs. Wanneer je na het verbranden kwark of yoghurt 

ter verkoeling op je huid smeert, kunnen de bacteriën hiervan deze 

verbranding juist erger maken. Het beste is om de verbrande huid in 

te smeren met kalmerende en verkoelende after-sun producten die 

bijvoorbeeld aloë vera of avocado-olie bevatten. Deze werkstoffen 

bespoedigen het herstellend vermogen van de huid.

Fabels en feiten over zonnen (Karina Alessie - Alessie’s)

Kennismaken? 
10% korting op de 
verkoopproducten 
in de maand 
mei en juni.

06 33 722 022
Zorg voor uw haar!

Dames & herenkapster

Iedere woensdag en vrijdag in Maartensdijk.

• Schoonheidsspecialiste
• Sportmassage
• Pedicure
• Make-up 

Bosuillaan 58 030 228 86 62
Bilthoven www.looking-great.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur

Vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 202 De Bilt Telefoon: 2211489

En zoals vanouds Knippen zonder afspraak!!!!

‘s Maandags

gesloten

 

 

 

 

 

 

Saskia’s kniphoek Bilthoven
Geopend op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag.

Alleen op afspraak!

Hoofdingang van Huize Het Oosten

Rubenslaan 1, Bilthoven

Tel. 030-2744609

Nieuwe
klanten

10%
kortingOok seniorenkapsels

Pauline Haarmode
Patrijslaan 16
3738 GD  Maartensdijk

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
donderdag tot 21.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Bel voor een afspraak 
0346 - 21 21 85
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‘Natuurlijk doen wij alle normale 

schoonheidsbehandelingen die je ver-

wacht in een schoonheidssalon’, ver-

telt Alice. ‘Reiniging, epileren, harsen 

en dergelijke behoren tot ons dagelijks 

werk. Daarnaast hebben we een breed 

assortiment verwenbehandelingen en 

een aantal specialisaties.’

Verwennen

Over het algemeen wordt een bezoek 

aan de schoonheidssalon geassocieerd 

met verwennerij. Le Rêve gaat daarin 

nog een stapje verder en organiseert 

o.a. Ladies Nights. Een hele avond de 

salon voor jezelf met vriendinnen waar-

bij je onder het genot van een hapje en 

drankje uitleg krijgt over het verzorgen 

van lichaam en gelaat. Vervolgens ga 

je zelf aan de slag met een reiniging 

waarna een lekker masker volgt en af-

gesloten wordt met een massage naar 

keuze of een lichaamspakking. Aan-

sluitend volgt nog een manicure of het 

verven van wimpers of wenkbrauwen. 

Gezelligheid troef en bij uitstek geschikt 

voor een vrijgezellenfeestje. Overigens 

worden gezichts-, rug-, schuimpee-

ling- of hotstonemassages ook tijdens 

de normale behandelingen gegeven. 

Ook duo-behandelingen behoren tot de 

mogelijkheden.

Slanker weg

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar 

Le Rêve maakt een eind aan lovehan-

dels, onderkinnnen en vetophopingen 

op andere plaatsen. Cavitatie is een 

nieuwe manier om met blijvend resul-

taat vet te verwijderen, het geeft hetzelf-

de resultaat als liposuctie. De behande-

ling komt uit de medische wereld en is 

gebaseerd op de implosie van vetcellen 

via ultrasone geluidsgolven. Deze afge-

broken vetcellen verlaten uiteindelijk op 

natuurlijke wijze het lichaam. Het gaat 

hier echter niet om grote hoeveelheden 

vet, maar om het verwijderen van vet 

op kleine lokale zones waar het moei-

lijk verdwijnt. De hoeveelheid vet die vrij 

komt mag niet te groot zijn, anders is 

het lichaam niet in staat om het vrijge-

komen vet te verwerken. Per behande-

ling wordt daarom slechts een kleine 

zone bewerkt.

11 mei cosmetisch arts

Le Rêve is inmiddels een samenwerking 

aangegaan met een cosmetisch arts. 

Zaterdag 11 mei geeft zij van 17.00 tot 

19.00 uur informatie over de behandel-

mogelijkheden door haar bij Le Rêve. 

Alice hierover: ‘Ik merkte dat er bij veel 

vrouwen weerstand bestaat om naar 

een kliniek voor cosmetische chirur-

gie te gaan. Een aantal ingrepen zoals 

bijvoorbeeld het inspuiten van rimpels 

en het chemisch peelen waarmee litte-

kens die door Acné zijn ontstaan, prima 

behandeld kunnen worden, is prima in 

onze salon uit te voeren. De cosmetisch 

arts gaat verder waar wij ophouden. We 

serveren een hapje en een drankje en 

geïnteresseerden kunnen direct een 

kostenopgave krijgen.’

Le Rêve gaat verder dan make-up

en crème en introduceert

alternatief voor liposuctie

Aan de Groenekanseweg in Groenekan is een relatief kleine schoonheidssalon 

gevestigd. Alice Delmee werkt daar samen met ex-stagiaire Merel aan het verbe-

teren van de huidconditie, het wegwerken van oneffenheden en irritatiezones.  

De dames zijn erop gebrand in de praktijk te laten zien dat een opleiding tot 

schoonheidsspecialiste tegenwoordig best pittig is. Diepgaande kennis van spie-

ren, bloedvaten, het orgaanstelsel en huidziektes vormt de basis van deze salon.

Le Rêve

Instituut voor huidverbetering

Groenekanseweg 166 

3737 AK  Groenekan

tel. 0346 210949

mob. 06 30731173

www.instituutlereve.nl

Aanbiedingen

Gedurende de maanden mei en juni gelden er interessante kortingsacties.

Cavitatie per zone (ca. A4 groot) van € 65,00 voor € 49,95 / 2 zones € 79,75

Mesotherapie van € 82,50 voor € 70,00

Naast deze aanbiedingen is er een bijzondere abonnementsvorm beschikbaar 

waarbij met een vaste maandelijkse afspraak voor een schoonheidsbehande-

ling een hoge korting geldt. Betalen vindt gewoon per behandeling plaats.

Alice: ‘Het apparaat waarmee een alternatief voor liposuctie wordt aangeboden is ook geschikt voor mesotherapie. Hierbij 

worden de werkzame stoffen via de poriën ingebracht zonder gebruik te maken van injecties. Daardoor kalmeert couperose, 

worden rimpels en verslapte huid gecorrigeerd en gevitaliseerd.’

Nieuw in Maartensdijk op de Kon. Julianalaan, 

ieder haar specialisme

Karina schoonheidsspecialiste
Heeft u last van acné, pigmentvlekken, wilt u vermindering 

van rimpels, of wilt u een behandeling om lekker te ont-

spannen? Dan nodig ik u graag uit voor het maken van een 

afspraak bij mij in de salon. Bij Alessie’s worden diepwer-

kende/intensieve producten gebruikt van Image Skincare 

en Dr. Baumann. 

Voor meer informatie over deze productlijnen en de  

behandelingen verwijs ik u graag naar: www.alessies.nl of 

bel 0346 820 897.

Wilt u de conditie van uw huid verbeteren en wilt u resultaat 

zien, dan begroet ik u graag bij Alessie’s, totaalconcept in 

huidverbetering!

Karina Alessie

Tiny pedicure
(tevens diabetische voetverzorging)
Heeft u schimmel-/kalknagels, eeltvorming, 

likdoorns, ingegroeide nagels of nog speciie-

kere problemen? Dan bent u van harte wel-

kom bij Pedicurepraktijk “OP GOEDE VOET”.  

Daarnaast verkrijgt u adviezen voor de optimale 

conditie van uw voeten. 

Bel voor een afspraak of advies 0346 831 299.  

Graag tot ziens, uw voeten zullen op handen 

worden gedragen!

Tiny de Groot

Geen idee wat u moet kopen voor 

moederdag? U kunt bij ons beiden 

terecht voor een cadeaubon!

T/m eind juni 

10% korting ter 

kennismaking!

Nu kennismakingsactie: 

gratis gebruik van de 

massagestoel!

nr.
45

nr.
90

Neem contact op met Parel Promotie om een afspraak te 

maken. Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl. 

Of kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

Parel Promotie is partner van De Vierklank

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 
50 tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

GEFELICITEERD en bedankt!

De 100e donateur van oranjevereniging Pr. Willem Alexander 

heeft zich gemeld. Bedankt! Steun ons, word ook donateur!

Te koop aangeboden

7 Ha 1ste snede GRASGEWAS, 

goed bemest. prijs n.o.t.k. 

Johan 06-21900305

U i t  e i g e n 

POTTENBAKKERIJ: kom-

men, melkkannetjes, vaasjes, 

kandelaars en nog meer. Tel. 

06-34562375

Nieuwe Tomado elektr. grill-

raclette, geschikt voor 8 perso-

nen. € 20,-. Tel. 030-2205540

36 Stuks oude `panorama´s  

jaren 1984 en jonger, punt-

gaaf samen € 30,-. Tel. 030-

2205540

Handgemaakt houten tuinhuis-

je voor opbergen van klein 

tuingereedschap. € 25,-. Tel. 

030-2205540

Z.g.a.n. Tomado strijkplank. 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

Golfballen, 135 stuks, merk 

dura range en duchell range, 

samen € 20,-. Tel. 030-

2205540

2 Dezelfde nieuwe tuinstoelen, 

€ 10,- p.s.. Tel. 030-2205540

Antieke hand naaimachine, 

150 jaar oud, merk Anker, heel 

mooi als decoratie, met houten 

bewerkte kap. € 50,-. Tel. 030-

2205540

Oude schijvenbeer 60cm 

i.z.g.s. € 5,-. Tel. 06-29506849

6 Witte platte borden, 

Rosenthal, 30 cm doorsnede. 

1 Heeft lichte beschadiging. 

€ 10,-. Bel 0346-212558

Driehoek stoeltje biezen zit-

ting i.z.g.s. € 12,50. Tel. 0346-

214065 / 06-29506849

Verstelbare bureaustoel. € 5,-. 

Attachekoffertje van canvas. 

€ 5,-. Tel. 0346-211738

Twinny load, fietsendrager. 

€ 49,-. Tel. 0346-214308

Te koop 100 grammafoonpla-

ten, 78 toeren. € 50,-. Tel. 

06-23559401

Speelkleed met leuke plaat-

jes, knisperende oortjes, spie-

gel, etc. Nieuwprijs € 50,- nu 

€ 20,-. Is echt nog als nieuw. 

Tel. 06-13044754

V-Tech babyspiegel, erg leuk, 

met muziek. € 5,-. Batterij 

moet vervangen worden. Tel. 

06-13044754

V-Tech roze beertje met 

gezellig muziekje. € 5,-. Tel. 

06-13044754

V-Tech rol en swingbal, 

druk op verschillende knop-

jes voor leuke liedjes, batte-

rij moet vervangen worden. 

Nieuwprijs € 23,-. Nu € 10,-. 

Tel. 06-13044754

Fisher Price bal met vorm-

pjes wat heen en weer gehaald 

kan worden. € 5,-. Tel. 

06-13044754

Playgro olifant met knis-

perende oren, bijtringen en 

als je op de buik drukt dan 

komt er geluid uit. € 5,-. Tel. 

06-13044754

Nijntje tv. € 5,-. Tel. 

06-13044754

Houten kinderstoel Bambino. 

€ 20,-. Tel. 06-13044754

Fisher Price bal. Allemaal 

verschillende maten die je in 

elkaar kan klikken, zodat er 

elke keer een nieuwe bal is. 

€ 2,50. Tel. 06-13044754

Playgro leeuw met muziek om 

voor- en achteruit te duwen. 

Tel. 06-13044754

Playskool slaappop. € 5,-. Tel. 

06-13044754

Winnie the Pooh stapelset. 

€ 5,-. Tel. 06-13044754

Te koop gevraagd

O u d  e - m a i l l e 

KEUKENGEREI, enz. Tel. 

030-2627348. Bedankt voor 

uw aandacht en wellicht tot 

ziens. Opa Rein

Personeel gevraagd

Brandweer Maartensdijk 

zoekt vrijwilligers, zie pag. 8

Notarissen Houwing van Beek 

Bilthoven zoekt een secreta-

resse, zie pag. 8

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat 

met knipkaart elke tiende 

behandeling knippen gratis 

is? Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Te huur EENGEZINS-

WONING in Westbroek, 4 

slaapkamers, huurperiode 

in overleg, prijs per maand 

€ 950,- excl. g/w/l. Tel. 

06-28348002

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

De moederdagwinkel tassen, sjaals, portemonnees en 

cadeaubonnen bij Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 

in Maartensdijk. Tel. 0346-214112

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

De moederdagwinkel tassen, sjaals, portemonnees en 

cadeaubonnen bij Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 

in Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Senioren trimgroep is heel erg blij met de nieuwe Industrieweg, 

maar vooral met de renovatie van de sportschool “ITS“ Kom 

zelf even kijken en meesporten. Voordeel tarief op maandag – 

woensdag – vrijdagochtend aanvang 9.00 uur

Voor vakantie of weekendje-weg: te huur, alle seizoe-

nen, luxe 4P huisje met open haard, en tuin bij Winterberg, 

Sauerland. Info 06-20366234 (10-22 u).

Logistiek medewerker gevraagd 40u/wk Voor orderpicken 

en verzendklaar maken van bestellingen en ontvangen van 

goederen in het magazijn zoeken wij een logistiek medew. 

Bent u zorgvuldig, accuraat en servicegericht, schrijf of bel De 

Wiltfang, Postbus 41, 3738 ZL Maartensdijk email: diffelen@

dewiltfang.nl, telefoon: 0346-218111

Gewicht verliezen: eenvoudig, doeltreffend en resultaat-

gericht. Met  “Leren voor je gezondheid®” leert u hoe u 

verantwoord een optimaal gewicht kunt bereiken en behouden. 

Dagelijkse coaching! Zie lvjg.eu, begeleider: enny.boogaard. E. 

Doornenbal-Boogaard, 0346 212687; em.boogaard@planet.nl

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bezoek de 

eendenkooi

Op donderdag 9 mei en de beide Pinksterdagen 19 

en 20 mei zijn er weer rondleidingen in de eeuwen-

oude eendenkooi van Breukeleveen. Van ca. 12.00 

uur tot ca. 15.00 uur laten gidsen van Natuurmonu-

menten de vangarmen, de kooiplas en het kooikers-

huisje zien en vertellen over de rijke historie van de 

eendenkooi en over het herstel van het dichtbij de 

eendenkooi gelegen trilvenengebied. Vooraf aan-

melden voor de rondleiding is niet nodig en deelna-

me is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de restau-

ratiekosten van de kooi wordt op prijs gesteld. De 

eendenkooi is gelegen halverwege de Kanaaldijk. 

De Kanaaldijk, een iets en wandelpad, ligt in het 
verlengde van de Graaf Floris V weg in Hollandsche 

Rading richting Tienhoven. Bij regenachtig weer 

zijn er geen rondleidingen.

Sportdag BSO’s  

Kinderopvang De Bilt
Kinderopvang De Bilt organiseerde op 2 mei op haar eigen 

SportBSO; voor de tweede keer een gezamenlijke Sportdag voor 

al haar locaties. De maand mei is uitgeroepen tot de nationale 

Sportmaand en daar werkt Kinderopvang De Bilt met haar 

veelzijdige activiteitenprogramma graag aan mee. 

Het belang van sport en bewegen voor kinderen is groot. Spelenderwijs maken 

kinderen zich allerlei vaardigheden eigen: sociale, emotionele, motorische, en 

natuurlijk ook cognitieve vaardigheden. En niet onbelangrijk; samen sporten 

en bewegen geeft heel veel plezier. De Sportdag van Kinderopvang De Bilt is 

in samenwerking met ‘Doe Mee’ De Bilt tot stand gekomen. Er was een fan-

tastisch programma georganiseerd voor zowel de jongere (tot en met 6 jaar) als 

de oudere kinderen (7+). Na een gezamenlijke warming-up met alle 167 kin-

deren en de pedagogische medewerkers werden er door externe docenten voor 

de oudere kinderen sportclinics gegeven (o.a. Korfbal, Trefbal, Funky hockey). 

Voor de jongere kinderen waren sport- en spelactiviteiten bedacht zoals een 

Slakkenrace, een Spinnenweb en een Jungle Parcours. Op het eind van de dag 

ontvingen alle kinderen een bidon, met het sprekende logo van Kinderopvang 

De Bilt. Altijd handig bij volgende sportactiviteiten.

Voor meer informatie over Kinderopvang De Bilt: www.kinderopvang-debilt.nl

Een degelijke warming-up met alle kinderen van de SportBSO’s van KOV De 

Bilt.
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De rek is er nog lang niet  
uit op Weltevreden

Gerrit Plomp: ‘In potentie is FC De Bilt een tweedeklasser’

door Ido Dijkstra

Is de titel trainer van het jaar al vergeven? Nee. Dan hier het argument om  

FC De Bilt-oefenmeester Gerrit Plomp deze prijs toe te bedelen: hij was in 2013  

de eerste oefenmeester van Nederland die zijn elftal naar het kampioenschap coachte. 

Een interview met de ex-prof van onder andere FC Utrecht, VfL Bochum en Feyenoord.  

‘Als je een eenheid creëert die voor elkaar door het vuur wil, dan is heel veel mogelijk.’

Het is 7 maart 2013. NOS-weervrouw 

Willemijn Hoebert rept over ‘een 

koude dag met misschien wel natte 

sneeuw.’ Allerminst weer om een 

kampioensfeestje te vieren. Het eerste 

elftal van FC De Bilt gaat desalniette-

min op de platte kar voor een rondje 

door het dorp na een 3-1-overwinning 

op Vianen. De eerste kampioen van 

Nederland is een feit. ‘Uniek hè, een 

geweldige prestatie’, blikt Plomp nog 

even terug. 

Zooitje

Tot vorig seizoen had FC De Bilt een 

zaterdag- en zondagselectie. De zon-

dagtak werd opgedoekt. ‘Om een vuist 

te kunnen maken tegen de concurren-

ten in de buurt’, aldus de trainer, die 

net een jaar het eerste zondagelftal had 

getraind. Gevolg was dat hij te maken 

kreeg met een selectie samengesteld 

uit een deel van de eerste elftallen van 

de twee dagen. ‘Plus wat jeugdspelers 

uit de A1. Een bijeengeharkt zooitje, 

zou je kunnen zeggen. Ik wist van een 

aantal voetballers van het zondagteam 

dat ik trainde wel dat ze wat konden, 

voor de rest was het onduidelijk.’ 

Kampioen worden was dan ook zeker 

niet de doelstelling. ‘Eerst maar eens 

kijken hoe het allemaal samengaat. 

De puzzelstukjes moeten wel in elkaar 

passen.’ Tot aan de winterstop leefde 

dat idee bij de oud-profvoetballer. Zijn 

ploeg was toen nog steeds ongeslagen. 

‘Op een gegeven moment ga je wel 

denken, dit is een bijzonder team. Het 

klikte.’

Drive

Plomp is een typisch Nederlandse trai-

ner. ‘Ik houd van aanvallend voetbal. 

Vroeg druk zetten. Opportuun, altijd 

voor de winst gaan’, vertelt de 40-ja-

rige coach die zijn ploeg steevast 4-3-3 

laat spelen. ‘Dat is ook de beste tac-

tiek voor mijn elftal dat een gemid-

delde leeftijd van net 20 jaar heeft. Ik 

probeer in oefenwedstrijden wel eens 

wat anders. Bijvoorbeeld inzakken en 

reageren op wat de tegenstander doet. 

Het blijkt dat het team dan in slaap 

sukkelt. Ervaring hebben ze nog niet 

zo veel, maar energie des te meer. Na-

deel van zo’n vroeg kampioenschap 

is dat het eigenlijk nergens meer om 

gaat, de laatste maanden van de com-

petitie. ‘Toch zit er nog een drive in het 

team. Ze vinden het allemaal geweldig 

om te voetballen en willen ongeslagen 

blijven. Het is een elftal zonder uit-

gesproken uitblinkers. Een echt team. 

Als je een eenheid creëert die voor el-

kaar door het vuur wil, dan is heel veel 

mogelijk, zo blijkt.’

Potentie

En er is nog veel meer mogelijk, schat 

Plomp in. De rek is nog lang niet uit dit 

elftal, denkt de oud-prof die twee jaar 

heeft bijgetekend als trainer. ‘Ik ver-

wacht dat we in de derde klasse vol-

gend seizoen wel in de linkerhelft van 

de ranglijst mee kunnen spelen. We 

hebben al oefenduels gehad tegen der-

de- en zelfs tweedeklassers en konden 

toen goed meekomen. Dit team heeft 

zijn plafond nog lang niet bereikt. In 

potentie moet de voetbalvereniging 

FC De Bilt de tweede klasse kunnen 

halen. ‘Ik praat nu over een termijn 

van 3 tot 4 jaar. Ja, zonder concessies 

te doen aan de identiteit van de club. 

We gaan dus niet ineens spelers beta-

len. We moeten het van de eigen jeugd 

hebben.’ 

Lokaal

In de toekomst wil de club meer en 

meer bogen op de eigen jeugd. Koos 

van Tamelen, voorzitter van de techni-

sche commissie, is bezig de jeugd te 

‘professionaliseren’.

‘Verder proberen we jongens die hier 

vandaan komen, maar vanwege het 

niveau voor andere clubs hebben ge-

kozen, te bewegen terug te komen naar 

FC De Bilt. Op een paar posities moe-

ten we wellicht versterken. De voor-

keur ligt bij jongens die de club een 

warm hart toedragen en uit de buurt 

komen. Nu komt behalve één jongen 

die uit Den Dolder komt, iedereen uit 

het dorp. Dit moet wel FC De Bilt blij-

ven.’

Ook de laatste wedstrijd dit seizoen jl. zaterdag thuis) won de ploeg van 

trainer Gerrit Plomp simpel en overtuigd met 5-0 van het Zeister FZO. [foto 

Henk van de Bunt]

REFLEX1 kampioen
Met uitzondering van de laatste wedstrijd, die met gelijkspel eindigde, 

heeft Relex alle wedstrijden gewonnen.

Relex1, bestaande uit Dragana Bos-

huis, Karin van de Berg, Eric Duijves-

tijn, Erwin Drenth en vaste invalster 

Lida van de Bunt, speelde afgelopen 

vrijdag de laatste uitwedstrijd in Vi-

anen. De eerste punten van de heren-

dubbel werd na een driesetter binnen 

gesleept door Relex. Daarna was het 

aan de dames om het 2e punt bin-

nen te halen. Helaas liepen de tegen-

standers een tandje sneller waardoor 

winst naar de tegenpartij ging.

Bij de singles waren de heren van 

Relex oppermachtig. Beide partijen 
werd met 2 sets gewonnen. Bij de da-

mes singles werd hard geknokt maar 

helaas mocht dit niet baten. Tussen-

stand 3-3.

Na een korte adempauze begonnen 

de laatste 2 mixen. Karin en Eric luk-

ten het net niet om een puntje winst 

te pakken, zij verloren de 2 sets nipt 

met 21-19 en 21-17. Lida en Erwin 

hadden het iets makkelijker. Eerste 

set verloren ze met 21-18. Maar bij de 

2e set kwam Lida op dreef en scoorde 

de ene na de andere punt, 11-21. Bij 

de 3e set wederom winst met 13-21. 

Zo kwam de eindstand uit op 4-4 ge-

lijkspel.Relex 1 kijkt al weer uit naar de najaarscompetitie in september.

Tweemaal Zes wint
Als gevolg van interlandverplichtingen van Bob Gerritsen werd afgelopen zaterdag pas de wedstrijd 

tegen Vriendschaar uit Hardinxveld gespeeld. Vriendenschaar vecht tegen degradatie, Tweemaal Zes 

kon aansluiting vinden bij de koplopers. Het belang van deze wedstrijd was dus vooraf helder.

Toch startte Tweemaal Zes niet 

voortvarend. Het eerste aanvalsvak 

moest nog even wennen aan de af-

wezigheid van de geblesseerde Tim 

Meijers. Luke van Kouterik verving 

hem op prima wijze maar is een meer 

all round speler dan hoofdaanvaller 

Meijers. Dat vraagt om een grotere 

aanvallende inbreng van de andere 

spelers in het vak. Lianne Meijers 

en Carlijn Vos scoorden belangrijke 

doelpunten. Ook het andere vak had 

het moeilijk, was te passief om het 

kwaliteitsverschil zichtbaar te maken. 

Vriendenschaar proiteerde optimaal 
en pakte bij de rust een voorsprong 

van 7-6.

Direct na rust wisten Joep Gerritsen, 

Bob Gerritsen, Anouk van Breda 

en Luke van Kouterik snel de korf 

te vinden. Veel energie, duelkracht 

en eindelijk een scherpe afronding 

zorgden voor een voorsprong van 

vijf doelpunten na 14 minuten in de 

tweede helft. In deze fase was het 

verschil op de ranglijst helder en 

dacht Tweemaal Zes zo door te lo-

pen naar een comfortabele overwin-

ning. Niets was minder waar omdat 

Vriendschaar zich oprichtte, vocht 

voor de laatste kansen en regelmatig 

begon te scoren. Er was een time out 

van coach Maarten van Ginkel en 

het inbrengen van Daphne Bos voor 

nodig om weer grip op de wedstrijd 

te krijgen. Met de wederom opper-

machtige Bart Drost en Joep Gerrit-

sen in de paalzone werd de wedstrijd 

‘professioneel’ uitgespeeld wat re-

sulteerde in een eindstand van 15-17.

Nog drie wedstrijden te gaan en 

wanneer Tweemaal Zes blijft win-

nen is er nog kans op promotie naar 

de Hoofdklasse. Volgende week is 

de lastige uitwedstrijd tegen Tjoba 

in Zeeland. De week daarna speelt 

tweemaal Zes thuis tegen hekken-

sluiter Kinderdijk waarna de kraker 

volgt tegen koploper Oranje Wit in 

Dordrecht.

Winnaars klaverjassen

Vrijdag 4 mei was bij Sportvereniging Maartensdijk (SVM) de laatste 
klaverjasavond van een goed geslaagd seizoen en de uitreiking van het 

daarbij behorende eremetaal: v.l.n.r. mevr. W. Koops-Quint (3de), dhr. W v. 
Barneveld (1ste) en dhr. J. van de Brink (2de). [HvdB] 

Invitatietoernooi Meijenhagen 

Op vrijdagochtend 24 mei houdt tennisvereniging Meijenhagen een invi-

tatietoernooi voor iedereen die wel eens een keer een potje wil tennissen. 

Deelnemers hoeven geen lid te zijn van een tennisclub en ook onervaren 

tennissers zijn van harte welkom.

Het toernooi duurt van 9.00 tot 13.00 uur en de deelname is gratis. Het ten-

nispark van Meijenhagen is gelegen op de hoek van de Biltse Rading en 

de Groenekanseweg. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via een email 

naar: ochtendleden@gmail.com. Onder vermelding van naam en telefoon-

nummer. Er geldt een maximum van 40 deelnemers.
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Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Boerenmarkt bij molen  
‘De Kraai’ in Westbroek

door Martijn Nekkers

Na een lange restauratieperiode wordt de Westbroekse korenmolen De Kraai op 11 mei,  

de nationale molendag feestelijk geopend. Geen betere manier om dat te doen dan met een  

echte boerenmarkt. Ook in 2010 is zo’n markt bij de molen gehouden. Het werd een groot succes. 

Veel bezoekers kwamen toen kijken (en kopen) bij de vele kramen.

In 2010 was de opzet om geld in te 

zamelen voor de restauratie. Dat is ei-

genlijk ook deze keer weer zo. Want 

al hebben we verschillende keren 

de molen op zaterdag zien draaien, 

er zijn nog enkele zaken die moeten 

worden afgemaakt. Daarvoor is dat 

geld nodig. Maar eerst wordt op deze 

dag de molen dan toch echt oficieel 
geopend.

Opening

De markt bij de molen begint om 9.30 

uur en duurt tot 16.00 uur. We praten 

er over met Karien Scholten, één van 

de coördinatoren van het gebeuren. 

De openingshandeling zal bestaan 

uit het ‘lichten van de vang’, waarop 

de wieken dan zullen gaan draaien. 

Vooropgesteld dat er die dag voldoen-

de wind is. Wethouder Gera Helling 

van de gemeente Stichtse Vecht doet 

de aftrap maar dan namens de stich-

ting De Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

In dat gebied ligt de molen immers. 

Gedeputeerde Ralph de Vries, die re-

creatie en toerisme in zijn portefeuille 

heeft, zal iets vertellen over de be-

trokkenheid van de Provincie Utrecht 

bij de restauratie. Wethouder Arie-Jan 

Ditewig zal namens de gemeente De 

Bilt het woord voeren. Hij zal het 

met name hebben over de belangrijke 

plaats die de molen heeft in de dorps-

gemeenschap van Westbroek. Maar 

we kunnen ook nog horen hoe Jan 

Schuurman, de eigenaar van de molen 

en Jan Wilten, de molenbouwer die de 

restauratie uitvoerde op deze periode 

terugkijken. Bij de feestelijke opening 

wordt de bezoekers kofie of thee met 
een echt molenkoekje aangeboden.

Fietstocht

De molen zal voor die gelegenheid 

met vlaggetjes op traditionele wijze 

worden versierd. Dat neemt Nynke 

Vellinga voor haar rekening, de vrij-

willige molenaar die er voor gaat 

zorgen dat de molen in de toekomst 

regelmatig op de zaterdagen zal 

draaien. Want natuurlijk moet ‘De 

Kraai’ ook weer echt gaan malen. De 

Friese Nynke was tot voor kort de 

jongste vrouwelijke vrijwillige mo-

lenaar van Nederland. De toekomst 

ziet er wat dat betreft hoopvol uit. 

Op die dag zal ook de ‘Noorderpark 

vijfmolentocht’ ten doop worden ge-

houden. Een ietstocht langs de vijf 
molens die in dit gebied te vinden 

zijn. De bezoekers kunnen een rond-

leiding door de molen krijgen door 

de molenaar of de molenbouwer. Er 

zijn fraaie nieuwe ansichtkaarten te 

koop en de laatste boekjes ‘De Kraai, 

korenmolen van Westbroek’ gaan de 

deur uit. Ook worden ilms gedraaid 
die een beeld geven van de historie 

en de restauratie van ´De Kraai´.

Van alles te koop

Op de boerenmarkt is weer van alles 

te koop. Honing, jams, plantjes voor 

de moestuin en andere streekproduc-

ten. Men kan pannenkoeken, taart en 

wafels eten. Er is een palingrokerij 

en ook taxateur van Essen is weer 

aanwezig om de oude spulletjes te 

beoordelen die de bezoekers aan hem 

voorleggen. Met een paard en wagen 

worden ritjes door de buurt verzorgd, 

er komt een kinderboerderij en er zijn 

oude trekkers te bewonderen. Fanfare 

De Vriendenkring verzorgt een muzi-

kaal optreden. Ook wordt die dag een 

loterij gehouden. (€2.50 per lot) met 

fraaie prijzen. De eerste prijs is een 

ballonvaart met Eclipse Ballooning 

van de Westbroekse ballonvaarder 

Rick de Groot. Wel is de wens van 

de organisatie: kom als het even kan 

op de iets. Het wordt waarschijnlijk 
weer heel druk en er zijn niet zo heel 

veel parkeerplaatsen. 

Molensteen

Op deze manier hopen de initiatief-

nemers genoeg geld in te zamelen om 

de restauratie af te ronden. ‘Een mo-

len is een bijzonder bezit’, vertelt Ka-

rien Scholten. ‘Maar het voelt bij de 

familie Schuurman ook vaak als de 

bekende molensteen om de nek, on-

danks de ontvangen subsidies. Zo’n 

molen levert je als eigenaar niets op. 

Het is dan ook vooral aan de inspan-

ningen van wijlen mevr. Bep Schuur-

man te danken dat dit resultaat er nu 

is. Want na de oorlog waren er toch 

ook plannen om de molen dan maar 

te slopen. Door haar vasthoudend-

heid is het uiteindelijk toch nog goed 

gekomen. Door heel veel mensen uit 

het dorp is er ook heel veel energie 

in gestoken. Iets om tijdens de fees-

telijke opening toch even bij stil te 

staan!´

Beeld van de boerenmarkt bij de molen ‘De Kraai’ in 2010.

Landschap voor de lens
Op 18 mei organiseert Staatsbosbeheer een wel heel speciale fotoworkshop in de Molenpolder 

 vlakbij Utrecht. Deelnemers aan deze workshop kijken na aloop op een andere manier  
naar het Landschap. De workshop begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.  

Het beleven van de natuur en het landschap staat centraal. 

De digitale camera is het middel om 

op een andere manier naar de natuur 

en landschap te kijken. De Groene 

Hart-gidsen vertellen over het land-

schap, de natuur en over fotograie. 
Men leert het nodige over compositie 

en perspectief en brengt dit buiten in 

praktijk. Na de kofie en de inleiding 
gaat men aan boord van de luis-

terboot en vaart door dit prachtige 

gebied. Op een bepaalde plek gaat 

de groep van boord en kunnen er in 

groepjes foto’s worden gemaakt die 

na aloop in groepsverband worden 
geselecteerd en besproken. Tenslotte 

krijgt men nog tips waarmee men de 

fotograische vaardigheden verder 
kunnen worden ontwikkeld. Na deel-

name heeft men mogelijk een geheel 

andere blik op het landschap. 

Ontvangst door de Groene Hart-gid-

sen bij Beheerkantoor Staatsbosbe-

heer, Westbroeksebinnenweg 5, Tien-

hoven. De workshop begint om 14.00 

uur, het maximum aantal deelnemers 

is 10. Aanmelden via www.groene-

hartcentrum.nl of 06-23776925 (tij-

dens kantooruren). 

Fotografe Annemieke van Zanten ervoer een eerdere boottocht als heerlijk 

rustgevend en de workshop als een aanrader.

Pyreneeën Challenge 2013
De Pyreneeën Challenge 2013 op 12, 13 en 14 september a.s. is een driedaagse zware wielertocht 

met een uniek karakter. Een klimarrangement van in totaal ruim 5900 hoogtemeters,  

waarin je onder andere de legendarische Cols als col du Tourmalet, Col de Spandelles, 

Luz Ardiden, Col du Soulor en de Col d’Aubisque moet bedwingen.

Zelfs voor profwielrenners zijn deze 

bergen al meer dan honderd jaar een 

uitdaging. Zorgvuldig omgaan met 

je energie is noodzakelijk. De Chal-

lenge is gekoppeld aan een goed 

doel: geld inzamelen voor kinderen 

met een energiestofwisselingsziekte. 

Gewone dingen zoals lopen, rennen 

en praten is voor deze kinderen vaak 

al een zware inspanning. De tocht is 

een initiatief van ouders, familie en 

vrienden van kinderen die aan deze 

ziekte lijden of er aan zijn overleden. 

Met het geld wordt o.a. wetenschap-

pelijk onderzoek naar een medicijn 

tegen deze ziekte gerealiseerd. Ri-

de4Kids hanteert hierbij een strikt 

antistrijkstokbeleid: alles wordt door 

vrijwilligers gedragen.

 

Naast de Buren

Stichtse Wielerclub Mastwijk gaat 

deze challenge aan en gaat op de 

pedalen voor kinderen met een ener-

giestofwisselingsziekte. Daarbij zijn 

sponsorgelden onontbeerlijk. Op 

zaterdag 18 mei 2013 is er in sa-

menwerking met Ted van der Ham, 

eigenaar van dorpsbistro ‘Naast de 

Buren’ te Groenekan een gezellige 

avond. Voor 35 euro is er te genie-

ten van een 3- gangendiner (excl. 

drank), waarvan 12,50 euro gebruikt 

zal worden voor sponsorgelden. 

Aansluitend kan worden deelgeno-

men aan het Brabantse kansspel ‘kie-

nen’ voor 5 euro per kienkaart. Van 

het kienen wordt de totale opbrengst 

gebruikt. Aanmelden bij Hans (06 

10931703 of petershans9@cs.com) 

of René (06 52765368 of rbbeer@

ziggo.nl).

Vink Witgoed heeft voor koelen of wassen

apparaten die overal passen

met oog voor de klant

en in een prachtig nieuw pand

is Ruth Nagel helemaal klasse!

Guus Geebel Limerick

Werkbijeenkomst 

energiecoöperatie
Na het geslaagde symposium ‘Duurzaam Dichtbij’ wil de initiatiefgroep 

voor de Lokale Duurzame Energie Coöperatie (LDEC) haar plannen verder 

gaan uitwerken tijdens een werkbijeenkomst op maandagavond 13 mei. De 

bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 

De energiecoöperatie wil samen met bewoners en bedrijven werken aan een 

energie-neutrale Biltse gemeenschap in 2030. Daarbij gaat het met name om 

energiebesparing, woningisolatie en de toepassing van zonne-energie. Ie-

dereen die zich door dit initiatief voelt aangesproken wordt uitgenodigd op 

13 mei te helpen om de plannen, inhoudelijk en organisatorisch, handen en 

voeten te geven. Wie mee wil doen, 

kan zich aanmelden via de website 

www.ldec-debilt.nl of een email stu-

ren naar info@ldec-debilt.nl. 

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

MOEDERDAG: 
Stel je eigen 3 gangen menu samen € 27,50

Woe.
8-5

Malse kip 
"piri piri"

of
Gebakken forel 

met amandelboter

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
9-5
Vrij.
10 -5
Woe.
15-5

Malse kruidige 
kalfsburger

of
Kabeljauwfilet met 
Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-5
Vrij.
17-5


