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Zes dorpen met een 
gemeenschappelijke toekomst

door Guus Geebel

Tal van prominenten woonden donderdag 14 maart in de Mathildezaal van het gemeentehuis de 
start bij van de viering 900 Jaar De Bilt. Leo Fijen leidde het programma met toespraken van 

burgemeester Arjen Gerritsen, lococommissaris van de Koningin Remco van Lunteren en Marius 
van den Bosch, voorzitter van de Stichting 900 Jaar De Bilt. Zeven Mathildes brachten in fraaie 

kostuums periodes uit het leven van de keizerin weer tot leven. Verder werd een door Mieke de Vries 
vervaardigd beeld van Mathilde onthuld.

‘Er kan alleen eenheid zijn als er ver-
scheidenheid is’, aldus Leo Fijen. 
‘Alle kernen van de gemeente De 
Bilt hebben een eigenheid en dragen 
in hun eigenheid iets bij aan het ge-
heel. De zes kernen van De Bilt zijn 
meer dan een optelsom en dat vieren 
we ook vandaag.’ Burgemeester Ar-
jen Gerritsen: ‘Eindelijk is het zover 
dat de zes kernen samen vieren dat ze 
een 900-jarige geschiedenis hebben en 
samen nog veel verder vooruit willen. 
Om dit jaar te organiseren is er een 
ontzettende hoeveelheid werk verzet 
door een enorm aantal vrijwilligers in 
alle zes dorpen van de gemeente.’ 

Toekomst
De kopgroep van het legioen vrij-
willigers, voorzitter Marius van den 
Bosch en de bestuursleden van de 
Stichting 900 Jaar De Bilt, wil de 
burgemeester met name noemen, 
evenals Anja Donker, Fredie Blan-
kestijn en Joke Nederhof die met een 
onuitputtelijke energie deze dag heb-
ben voorbereid. ‘Zij en heel veel an-
deren hebben hun enthousiasme voor 
het vieren van het 900-jarig jubileum 
overgebracht op alle zes dorpsge-
meenschappen. Met elkaar hebben ze 
ons de boodschap doen verstaan dat 
wij een identiteit delen.’ Gerritsen 
benadrukt dat we met dit jubileum 
vooral vieren dat we een gemeen-
schap vormen van zes dorpen die een 
gezamenlijke toekomst hebben. 

Missie
Lococommissaris van de koningin 
Remco van Lunteren noemt De Bilt 

een gemeente waar het goed wonen 
is. ‘Instituten als het KNMI en het 
RIVM bieden informatie aan het 
hele land. Het is een gemeente om 
rekening mee te houden en dat is al-
lemaal het resultaat van 900 jaar ge-
schiedenis.’  Hij wenst de gemeente 
een geweldig jubileumjaar toe. ‘Het 
is zover, na drie jaar voorbereiding’, 
aldus Marius van den Bosch. Hij gaat 
in op het motto van de jubileumvie-
ring. Zes kernen één toekomst. ‘Ver-
binding hebben we door de historie 
en onze missie is het binden van alle 
bewoners van onze zes kernen mid-
dels het stimuleren en coördineren 
van een gezamenlijk initiatief. We 
doen dat met muziek in alle vormen, 
met sport, historie, educatie, natuur, 
kerken, zorg, kunst, theater en on-
dernemers die allerlei artikelen gaan 
verkopen in het kader van de jubile-
umviering. We gaan dat allemaal met 
elkaar verbinden.’ 

Thema’s
Elke maand heeft een eigen thema 
gekregen. ‘In maart is dat verbinden 
door delen van verleden en gastvrij-
heid, april is de maand van de kerken, 
mei de sportmaand, in juni wordt er 
gemusiceerd, in juli worden de mu-
sicals van de scholen opgevoerd en 
worden theatervoorstellingen gehou-
den. September staat in het teken van 
verbinden door te vieren en in okto-
ber vindt een symposium plaats en 
gaan we kijken hoe we verder gaan’, 
aldus Marius van den Bosch. Het vol-
ledige programma is te vinden op: 
www.900jaardebilt.nl. Gert Landman 
is verantwoordelijk voor de Mathil-
devoorstelling. Hij verzorgde het 
optreden van de zeven Mathildes die 
tijdens de bijeenkomst in prachtige 
kostuums de verschillende periodes 
uit haar leven uitbeeldden. De Ma-
thildes werden vertolkt door meisjes 
uit deze gemeente en sommigen he-
ten ook echt zo. De eerste Mathilde 
speelt de keizerin op zesjarige leef-
tijd, de laatste doet dat als zestigja-
rige. Keizerin Mathilde stierf in 1167 
in Rouen.

Mathilde
‘Keizerin Mathilde is niet onze 
schutspatroon, dat is Sint Laurens. 
Maar zij is de moeder van de ontgin-
ningsrechten geweest en daarom vie-
ren we Mathildedag’, vertelt burge-
meester Gerritsen. ‘Zij betekent iets 
voor de gemeente en daarom hebben 
we Mieke de Vries, een kunstenares 
uit Maartensdijk, gevraagd na te den-
ken over het uitbeelden van keizerin 
Mathilde.’ Het resultaat werd door 
haar samen met lococommissaris 
Remco van Lunteren  aan het eind 
van de bijeenkomst onthuld. Mieke 
de Vries wilde een krachtige vrouw 
met een energieke uitstraling uitbeel-
den. 
Het beeld is gemaakt van witte cha-
motteklei en bewerkt met  engobes en 
glazuren. ‘Het is tweemaal in de oven 
geweest en gelukkig is het allemaal 
gelukt.’ Van het beeld worden ook 
kleinere exemplaren voor speciale 
gelegenheden gemaakt. Mieke noemt 
het frappant dat haar vader is geboren 
in het Kloosterpark en zijn vader bij 
het KNMI werkte. Leo Fijen: ‘Zo is 
de cirkel rond.’   

Lococommissaris van de Koningin en Mieke de Vries hebben het beeld van 
Mathilde onthult.

Zeven Mathildes beelden de verschillende periodes uit het leven van Keizerin 
Mathilde uit.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

24/3 •   9.00u - Kand. J.W. Hooijdonk
25/3 • 19.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos 

avondgebed
26/3 • 19.30u - Ds. P.L. Wansink 

avondgebed
27/3 • 19.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos 

avondgebed

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/3 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos
24/3 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/3 • 10.30u - Ds. Tina Geels 

Palmpasenviering

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/3 • 10.00u - Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/3 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

24/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/3 • 17.00u - Ds. G. Roorda, 

Beeldverbinding

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
24/3 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

25/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst
26/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst
27/3 • 19.30u - Stille week - bijeenkomst

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

24/3 • 19.30u - Taizéviering

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/3 • 10.00u - Ds. P.D.D. Steegman

R.K. St. Michaelkerk
24/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
24/3 • 10.00u - 

Zendingsochtend OAZA Servië
26/3 • 20.00u - Paas muziek concert

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/3 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

PKN - Herv. Kerk
24/3 • 10.00u - Ds. C. Stelwagen

24/3 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Herst. Herv. Kerk
24/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. W.J. op ‘t Hof

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/3 • 11.00u - Ds. H.A. Moolenaar
24/3 • 19.00u - Ds. Rene Alkema
en Jan Grootendorst, Vesperdienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/3 • 10.00u - Ds. H. Jongerden
24/3 • 18.30u - Ds. J. van Dijk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

24/3 • 9.30u - Ds. H.A. Moolenaar
24/3 •17.00u - Bart van Empel

St. Maartenskerk
23/3 • 19.00u - Boeteviering
24/3 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/3 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
24/3 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
24/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

24/3 • 18.30u - Ds. A.P. Voets
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Filmhuis De Woudkapel 

Op donderdag 21 maart om 19.30 
uur vertoont het Filmhuis in de 
Woudkapel Les hommes libres 
(Frankrijk 2011). Dit is de tweede 
film van de Marokkaans-Franse 
regisseur Ferroukhi. Het is een 
Coming of age verhaal en gaat 
over de jonge Algerijnse immi-
grant Younes, die zich in Parijs ten 
tijde van de Tweede Wereldoor-
log ontwikkelt van opportunist via 
verklikker tot verzetsman. Geba-
seerd op waargebeurde verhalen 
rond een Parijse moskee, die een 
bolwerk van verzetsactiviteiten 
was. De Woudkapel bevindt zich 
in Bilthoven Noord, op de hoek 
van de Beethovenlaan en de Swee-
lincklaan. Verdere info: Wendy de 
Graaff, 06 54212417, wendy@
wdgcommunicatie.nl

Inzameling voor Fancy Fair

Vrijdag 22 maart a.s. is er een 
fancy fair in het Woonzorgcen-
trum De Bremhorst te Bilthoven. 
Een gezellige dag met het rad van 
avontuur, lootjes trekken, een rom-
melmarkt, naam van de pop raden, 
een cavia race en nog veel meer. 
Voor de rommelmarkt is men op 
zoek naar leuke, schone, bruikbare 
spullen en boeken. Deze kunnen 
gebracht worden naar Woonzorg-
centrum De Bremhorst. (Jan van 
Eycklaan 31 in Bilthoven) of bellen 
naar 030 2747800 voor het opha-
len ervan. Naast de spullen voor 
de rommelmarkt zijn ook nieuwe 
spullen nodig voor het rad van 
avontuur. Hiervoor zullen mede-
werkers van Stichting de Bilthuy-
sen langs komen voor overleg over 
mogelijke sponsoring. De gehele 
opbrengst is voor de bewoners van 
Woonzorgcentrum De Bremhorst 
voor de mogelijke aanschaf van 
een verrijdbaar plasmascherm voor 
digitale televisie.

Fancy Fair in De Bremhorst.

Vrijdag 22 maart van 10.00 tot 
14.00 uur is er een fancy fair in 
Woonzorgcentrum ‘De Bremhorst’ 

in Bilthoven. Er is voor iedereen 
iets te beleven. Zo zijn er prachtige 
prijzen te winnen bij het rad van 
avontuur [dankzij de winkeliers in 
Bilthoven en de Bilt] spannende 
marmotten race, rommel en boe-
kenkramen, spelletjes voor de kin-
deren enz. 

Klank Energie avond

Tim Torré brengt op een klank-
avond op 22 maart a.s. om 20.00 
uur in de Bilthovense Noorderkerk 
aan de Laurillardlaan samen met 
een team van helpers met energie 
trillingen van Tibetaanse klank-
schalen en tal van onder andere 
indiaanse muziekinstrumenten het 
energieveld van de mens in bewe-
ging op lichamelijk, geestelijk en 
energetisch niveau, met het doel de 
energie blokkades te corrigeren en 
de mens dichter bij zichzelf te bren-
gen. Aanmelding voor de klank-
avond op vrijdag 22 maart 20.00 
uur tel. 06-50281163 of torre@
kabelfoon.nl.

Braderie op het Maertensplein

Op zaterdag 23 maart tussen 10.00 
en 15.00 uur organiseert de Maar-
tensdijkse Middenstand Vereniging 
een leuke braderie op het Maer-
tensplein. Net iets voor Pasen om 
alvast kennis te maken met nieuwe 
producten en in de voorjaarstem-
ming te komen. Er zullen diverse 
gezellige en creatieve kramen zijn 
met streekproducten en cadeauar-
tikelen. De zorgboerderij is aan-
wezig met lammetjes en voor de 
kinderen is er de kinderspeurtocht 
‘Zoek het Gouden Ei’.

Voorjaarsmarkt bij Biltse Hof 

Op zaterdag 23 maart is er van 11.00 
tot 16.00 uur een voorjaarsmarkt in 
en rond verpleeghuis De Biltse 
Hof, prof. Bronkhorstlaan 4 te Bilt-
hoven. De markt heeft het thema 
‘ik hou van Holland’, met kramen 
met diverse leuke cadeauartikelen, 
betaalbare damesmode en er is een 
kapster/manicure aanwezig. Ver-
der is er een kraam met sieraden, 
sjaals en tassen naast Oud-hollands 
snoep(goed) en een verloting. Er 
zijn brocante spulletjes, cupcakes 
en kleine bloemstukjes naast een 
kraam van het Utrechts landschap. 
Tussen 13.00 uur en 14.30 uur is 
er een spetterend optreden van het 
accordeon-duo Wim en Lies. Ook 
zijn verschillende versnaperingen 
verkrijgbaar. 

2e hands markt

Op het erf van zorgboerderij Nieuw 
Bureveld / Landwinkel De Hooierij  
in De Bilt wordt op zaterdagoch-
tend 23 maart weer de Biltse 2e 
hands kinderkleding- en speelgoed-
markt gehouden. De verkoop is van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Er is een 
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank
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groot en divers aanbod van kinder-
kleding voor jongens en meisjes, 
kinderartikelen en (buiten)speel-
goed. De boerderij/ landwinkel is 
gelegen aan de Universiteitsweg 
1 in De Bilt (tegenover voormalig 
tuincentrum Europatuin).

Taizéviering 

Zondagavond 24 maart om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49 een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding van 
Els Firet. Een viering in de sfeer 
van het Franse klooster in Taizé, 
waar elk jaar veel jongeren komen. 
Er wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil te 
zijn. De Taizéviering is deze keer 
in het kader van 900 jaar De Bilt en 
heeft meer dan ooit een gezamen-
lijke aanpak inbreng en beleving. 

Concert in Schutsmantel

Op zondag 24 maart, om 15.00 uur, 
vindt in Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 te Bilthoven een concert 
plaats, dat in nauwe samenwer-
king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensemble 
Duo Spijker - Yedigaryan, bestaan-
de uit Pauline Spijker - fluit, Anna 
Yedigaryan - piano, zal een gevari-
eerd klassiek programma brengen. 
Het programma duurt één uur, zon-
der pauze. Toegang is gratis. Meer 

informatie over Stichting Muziek 
in Huis, haar musici en de volledi-
ge concertagenda vindt u op www.
muziekinhuis.nl of www.smih.nl. 

Middagdienst op Palmzondag 

Op zondag 24 maart 2013 orga-
niseert de PKN gemeente Maar-
tensdijk-Hollandsche Rading een 
middagdienst om 17.00 uur in de 
Ontmoetingskerk aan de Koningin 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Dit 
keer is het thema ‘Hallelujastem-
ming in de Vastentijd’. De voor-
ganger in deze dienst is Bart van 
Empel uit Vleuten. Bart is straat-
pastor in Utrecht.

Levenstestament 

Op maandag 25 maart 2013 zal 
notaris Ina Houweling een lezing 
geven over het Levenstestament 
voor de leden van de ANBO afde-
ling De Bilt. Ina Houweling werkte 
als actief lid van de Vereniging 
Estate Planners in het Notariaat 
(EPN) mee aan de ontwikkeling 
van het levenstestament. Ook is 
zij medeauteur van een boekje 
over het levenstestament dat is 
uitgegeven door de Consumenten-
bond. Deze interessante lezing zal 
worden gehouden in De Schakel, 
Soestdijkseweg zuid 49b, De Bilt. 
Aanvang 14.00 uur. Ook niet leden 
zijn van harte welkom. Voor meer 
info: 030 2253588. 

kaarten - brieven - bloemen - woorden - verhalen - aanwezigheid

De vele blijken van medeleven rond het overlijden van

Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven

hebben ons diep ontroerd. Alle herinneringen aan Piet die u
met ons hebt willen delen, zijn voor ons een groot geschenk.

Wij zijn u zeer dankbaar.

Uit aller naam
Corry van der Hoeven-Smith

maart 2013

Geboren
16 maart 2013

Fleur
Dochter van

Roel en Petra van Aller 
Merellaan 14
Maartensdijk
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Lies Haan zeer verguld met 
Mathildeprijs 

door Guus Geebel

Iedereen uit haar omgeving had vanaf januari de lippen stijf op elkaar gehouden, dus kwam  
de toekenning van de Mathildeprijs 2013 voor Lies Haan als een complete verrassing. 

Zij ontving de prijs op 14 maart in de oude raadzaal van gemeentehuis Jagtlust uit 
handen van burgemeester Arjen Gerritsen. 

Een duo bestaande uit Andrea Hes-
sing en Paul Deneer zorgde tijdens 
de bijeenkomst voor een muzikaal 
intermezzo. ‘Veertien maart is Ma-
thildedag en dat is de dag waarop 
de gemeente De Bilt jaarlijks haar 
ontstaan herdenkt’, aldus de burge-
meester. ‘Vandaag reiken we voor 
de zeventiende keer de Mathildeprijs 
uit. Deze Mathildedag is een speciale, 
want vandaag beginnen we ook met 

de viering van 900 jaar De Bilt.’ 

Vrijwilliger
Gerritsen noemt de Mathildeprijs een 
bijzondere prijs, omdat de naam er-
van verbonden is met onze geschie-
denis. ‘Het is een prijs die toekomt 
aan buitengewoon, maar onopvallend 
vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger is 
geen werknemer, maar is gemotiveerd 
door liefde voor de gemeenschap 

waarin die vrijwilliger leeft. Voor die 
stille vrijwilliger is de Mathildeprijs. 
Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan 
iemand die zich inzet voor het behoud 
van en het inzicht in onze geschiede-
nis. Dat gaat vooral om de plaatselijke 
geschiedenis. In de Historische Kring 
D’Oude School is er iemand die zich 
daarvoor al twintig jaar inzet en dat is 
mevrouw Lies Haan.’

Verdiensten
De verdiensten van Lies Haan berus-
ten op drie pijlers. Haar bijdrage aan 
de historische wetenschap omtrent De 
Bilt, die tot uitdrukking komt in veel 
artikelen in De Biltse Grift. Verder 
voor haar rol in het beheer van het ar-
chief. Daarmee vervult ze een cruci-
ale functie voor het werk van de His-
torische Kring. De derde pijler is haar 
betekenis voor de maatschappelijke 
functie van de Historische Kring. ‘Zij 
doet dat zonder zichzelf of haar inzet 
op de voorgrond te stellen. Dat alles 
is de grondslag onder de toekenning 
van de Mathildeprijs.’ Naast een geld-
bedrag ontvangt Lies Haan een oor-
konde, een gravure van De Bilt en de 
vlag van de gemeente De Bilt. 

Jubilea
‘Lies, van harte geluk gewenst’, zegt 
Leo van Vlodorp, voorzitter van de 
Historische Kring d’Oude School. 
‘Het is voor de derde keer op rij dat 
leden van de historische verenigingen 
in onze gemeente zijn uitverkozen 
deze prijs in ontvangst te nemen.’ Van 
Vlodorp gaat in op een groot aantal 
historische feiten die in 2013 herdacht 
worden. Hij noemt het 200-jarig be-
staan van het Koninkrijk der Neder-
landen, het station Bilthoven dat 150 
jaar geleden werd geopend en tal van 
andere historische gebeurtenissen die 
dit jaar jubileren. ‘De viering van 900 
jaar De Bilt die op deze dag van start 
gaat is plaatselijk natuurlijk van groot 
belang. Ja, Lies, in zo’n jaar kreeg jij 
de Mathildeprijs.’ 

Expositie
De totaal verbouwereerde Lies Haan 
zegt zich zeer vereerd te voelen met 
de prijs. ‘Maar we doen het wel met 
elkaar.’ Ze spreekt met grote waarde-
ring over de veel te jong overleden Jan 
van der Heijden, die heel veel voor de 
Historische Kring heeft betekend. Na 
de prijsuitreiking wordt symbolisch 
de tentoonstelling geopend die de ko-
mende tijd in alle kernen te zien zal 
zijn. De tentoonstelling is met de his-
torische verenigingen van Maartens-
dijk en De Bilt tot stand gekomen. 
Marius van den Bosch, voorzitter van 
de Stichting 900 Jaar De Bilt heeft 
een speciaal woord van dank voor 
Marcel Jansen, de trekker van de pro-
jectgroep die de historische tentoon-
stelling tot stand bracht. 

Lies Haan ontvangt de Mathildeprijs 2013 voor haar inzet bij de Historische 
Kring D’Oude School.

V.l.n.r. Clemens Kok, Hugo von 
Meijenfeldt en Henk Bremmer voor 
de ingang van de Zuiderkapel. Jan-
Willem Fijen en Ton Sjamaar (beiden 
ook lid van het Burgerinitiatief) 
ontbreken.

Noorderkerk en Zuiderkapel aangewezen 
als gemeentelijk monument

door Henk van de Bunt

In 2009 ontving het College van 
Burgemeester & Wethouders van 
de gemeente De Bilt verzoeken tot 
aanwijzing van de Julianakerk, de 
Laurenskerk, de Noorderkerk en de 
Zuiderkapel als monument. Eind 
2012 werd de afronding aangekon-
digd van de procedure tot zodanige 
aanwijzing van de Bilthovense Noor-
derkerk en de Zuiderkapel.

In haar vergadering van 5 maart 
2013 heeft het College conform het 
advies van de Monumentencommis-
sie besloten om de Noorderkerk en 
de Zuiderkapel aan te wijzen als be-
schermd gemeentelijk monument en 
om de Julianakerk en de Laurenskerk 
niet aan te wijzen. Als gevolg van de 

aanwijzing worden de Noorderkerk 
en de Zuiderkapel geregistreerd als 
beschermde monumenten op de ge-
meentelijke monumentenlijst. 

Zuiderkapel
Het Burgerinitiatief Zuiderkapel is 
enorm ingenomen met dit besluit. In 
2010 verschenen plannen voor sloop 
en woningbouw op het terrein van de 
Zuiderkapel. Er waren eerste aanwij-
zingen, dat de gemeente De Bilt daar-
mee wilde instemmen. Hierop kwam 
in het voorjaar van 2011 het Burgeri-
nitiatief Zuiderkapel tot stand. Henk 
Bremmer is een van de initiatiefne-
mers: ‘Dit Burgerinitiatief had twee 
doelen: Het aanwijzen van de Zuider-
kapel en omgeving als gemeentelijk 

monument en tevens het behoud van 
de bestemming. Het eerste is nu ge-
lukt door de B&W-aanwijzing en het 
tweede door een eerdere motie van de 
Gemeenteraad. 

Deskundig
Mede-initiatiefnemer Clemens Kok: 
‘Wij zijn heel blij met het besluit van 
het gemeentebestuur, dat tot stand is 
gekomen op basis van voorliggende 
deskundige adviezen en het achter-
wege blijven van verdere financiële 
onderbouwing door de PKN-Biltho-
ven (Protestante Kerk Nederland) 
waardoor het karakteristieke gebouw 
en het mooie plekje aan de rand van 
het centrum van Bilthoven alsnog be-
houden zullen blijven’. Wel houden 

Bremmer en Kok alsmede de overige 
initiatiefnemers rekening met de mo-
gelijkheid dat het lokale kerkbestuur 
tegen het besluit van B&W in beroep 
zal gaan. Gezien het zorgvuldige 
traject dat aan deze besluitvorming 
vooraf is gegaan zijn zij er van over-
tuigd dat zo’n beroep minder kans 
van slagen heeft. 

Aan alles komt een einde
In samenwerking met de KBO afdeling De Bilt / Maartensdijk  en het Re-
gionale Seniorenpastoraat werd er een laatste bijeenkomst rond het thema  
‘Aan alles komt een einde’ georganiseerd op woensdag 13 maart a.s. in 
parochiehuis De Mantel aan de Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk. [HvdB]

Pastor Gerard de Wit, ds. Gert Landman en pastor Annelies van den 
Boogaard, waren naast leden van PCOB en ANBO aanwezig.

Met de onthulling van een foto van voormalig burgemeester Eyck van 
Zuylichem van Maartensdijk wordt de historische tentoonstelling geopend.

advertentie

VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 
Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandelingOp de foto, rechts naast Henk 

Bremmer, een ingemetsel-
de gedenksteen met de tekst: 
‘Gedenksteen van de stichting 
dezer kapel gelegd op 28 juli 
1916 door Adriana Justina De 
Jong Schouwenburg geboren  
1 augustus 1908’.
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Reclame geldig vanaf 
Donderdag 21 maart
t/m woensdag 27 maart

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

Schouder
karbonade

Kipschnitzels

Entrecôte

Gehakte Biefstuk

100
gram 1.98

500
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain
Ei-bieslooksalade
Sellerysalade

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)

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Boerenham
Rosbief
Fricandeau

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

100
gram 1.98

3 biefstukjes 
4 schnitzels 
6 hamburgers 

6.-
6.-
6.-

1 Kg. 5.98

Extra donderdagvoordeel!

VARKENS VERSE WORST

1 Kg. 5.98

HEERLIJKE 
PIZZA’S

LANDGOED 
KAASVLINDERS

per
stuk 1.98

per
stuk 2.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

JAKARTA 
NOTENMIX

GENOMINEERDE 
BOERENKAAS

LUXE 
CRANBERRY MIX

500
gram 5.50

500
gram 5.50

100
gram 1.25

100
gram 1.25

Alléén DONDERDAGAlléén DONDERDAG

Malse Hollandse

Krop Sla
nu

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Volop

Smaak aardbeien
en zacht fruit

• Kapucijnerschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99
• Alle Lasagnes
_____________________ 100 GRAM 0,99
•  kabeljauw 
   op de huid gebakken 
   met prei, tuinbonen en puree
_____________________ PER PORTIE 9,95

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

de allerbeste
Perssinaasappels
2 kilo

1,99
Top

kwaliteit

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers gesneden Hollandse
Andijvie ____________ 400 GRAM  0,99
De lekkerste
Navelsinaasappels
_________________________ HÉÉL KILO  1,25
Voorjaars Spaghetti
met Scampi’s ________ 100 GRAM  1,25

MAANDAG 25 MAART,  DINSDAG 26 MAART 
EN WOENSDAG 27 MAART

0,49

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Kom proeven

Nu volop
Asperge gerechten en 
ideeën voor uw Paasbrunch
Kom kijken!!
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Meepraten over Bilthovens 
Open Podium 

door Henk van de Bunt

Een onlangs gepubliceerd haalbaarheidsonderzoek maakt duidelijk dat er voor een Open Podium in 
Bilthoven een ruim draagvlak bestaat, dat investeringskosten ervan te overzien zijn en dat er een visie 

is op de toekomstige programmering. 

Voor geïnteresseerden wordt door de 
werkgroep Bilthovens Open Podium 
op dinsdag 26 maart van 20.00 tot 
22.00u in gemeentehuis Jagtlust een 
informatieve bijeenkomst belegd 
waarop het initiatief wordt toegelicht, 
de resultaten van het onderzoek wor-
den gepresenteerd en het vervolgtra-
ject wordt geschetst. Belangstellen-
den worden uitdrukkelijk uitgenodigd 
vragen te stellen en suggesties te ge-
ven voor het vervolgtraject. 

Vernieuwd
Het Centrum van Bilthoven wordt 
vernieuwd, met meer oog dan vroeger 
voor kwaliteit en voor ontmoetings-
mogelijkheden voor de bewoners. 
Kees Gramkow, voorzitter van Hart 
VOOR Bilthoven: ‘Het Vinkenplein, 
nu nog een stenen vlakte, die meestal 
vol staat met geparkeerde auto’s, zal 
worden omgevormd tot een openbaar 
parkje midden in het winkelgebied. 
Op die plek zou volgens de werk-
groep een hedendaagse uitvoering 
van een muziektent moeten komen, 
een open(lucht) podium voor ama-

teurs en professionals’. Hein Reedijk, 
voorzitter van de werkgroep Biltho-
vens Open Podium: ‘Dit podium moet 
een culturele ontmoetingsplek van 
belang gaan worden. Voor amateurs 
en professionals, voor liefhebbers en 

beoefenaars, voor nieuwsgierig win-
kelend publiek, voor recreanten en 
toevallige passanten. Maar ook voor 
bezoekers uit Bilthoven en de andere 
kernen als een (eerste) kennismaking 
met het lokale en regionale aanbod 

aan podiumkunsten. Het biedt jonge 
en oudere kunstbeoefenaars de moge-
lijkheid om zonder teveel belemme-
ringen voor publiek op te treden’.

Idee
Het idee is opgekomen binnen Hart 
VOOR Bilthoven. Vervolgens is 
hierover door werkgroep-leden de 
afgelopen maanden van gedachten 
gewisseld met alle mogelijk betrok-
ken partijen. Met bewoners, verte-
genwoordigd in Hart VOOR Biltho-
ven, met de winkeliers in het centrum 
van Bilthoven, met de muziek- zang 
en dansverenigingen en met de be-
trokken deskundigen bij de gemeente 
en de verantwoordelijke wethouders. 
Ook is navraag gedaan bij recente 
vergelijkbare initiatieven in Benne-
kom, Leersum en Hilversum.

Hart
Door de werkgroep Bilthovens Open 
Podium wordt op dinsdagavond 26 
maart in de oude raadzaal van Jagtlust 

een informatieve bijeenkomst belegd 
waarop het initiatief voor een Open 
Podium op het Vinkenplein wordt 
toegelicht. Voor wie de cultuur een 
warm hart toedraagt en betrokken is 
bij de ontwikkelingen in Bilthovens 
centrum is deze avond een uitsteken-
de gelegenheid om zich te informeren 
over de plannen en kennis te maken 
met de werkgroep-leden. Ook kan 
men zich tijdens deze avond aanmel-
den als geïnteresseerde bij de verdere 
ontwikkeling. Gespreksleider is Frans 
Poot, cultuurliefhebber en winnaar 
van de ‘Kunst en Cultuur Muzeprijs 
2011. Na een inleiding over het doel 
en het programma van deze avond 
zal Kees Gramkow het ontstaan van 
het initiatief toelichten. Hein Reedijk 
geeft vervolgens een presentatie van 
de uitkomsten van het haalbaarheids-
onderzoek en vertelt over de vervolg-
stappen. Daarna krijgen bezoekers 
uitgebreid de gelegenheid om over de 
plannen hun visie te geven en sugges-
ties te doen. 

V.l.n.r. Kees Gramkow, Hein Reedijk en Frans Poot dragen de cultuur een 
warm hart toe.

Jubileumconcert Kunst & Genoegen 
door Henk van de Bunt

Op 23 maart van haar jubileumjaar 2013 viert de Maartensdijkse Harmonie haar 90-jarig jubileum 
in De Vierstee in Maartensdijk. Zij doet dit onder andere met een concert samen met 

Algemeen Zangkoor Maartensdijk. 

Op de gezamenlijke tentoonstelling in 
het gemeentehuis van de historische 
verenigingen De Bilt en Maartensdijk 
zijn ook beelden van de jubilerende 
Maartensdijkse muziekvereniging 
Kunst & Genoegen te zien. Waarne-
mend secretaris Wim Brouwer: ‘Een 
leukere reminder ter voorbereiding en 
herinnering aan het aanstaande jubile-
umconcert kunnen we niet bedenken’.

Jubilaris
Kunst en Genoegen bestaat uit een 
slagwerkgroep, onder leiding van in-
structeur Jan van Lienden en een har-
monieorkest onder leiding van diri-
gent John Leenders. Op vrijdagavond 
wordt er geoefend door de muziek, in 
De Vierstee aan de Nachtegaallaan 30 

te Maartensdijk. Op maandagavond 
oefenen hier de slagwerkers. Kunst 
en Genoegen is een Harmonie en dat 
betekent dat er ook houten blaasin-
strumenten worden bespeeld. Tot de 
houten blaasinstrumenten worden de 
instrumenten gerekend waarbij de 
toon wordt voortgebracht door een la-
bium, een enkel- of dubbelriet.

Gratis
Het bestuur van Kunst en Genoegen 
heeft via een advertentie oud-leden 
opgeroepen om mee te doen aan het 
90-jarig jubileumconcert. Enkele le-
den van Harmonie Voorwaarts uit 
Zeist hebben hun medewerking al 
toegezegd. De programma-inbreng 
van AZM onder begeleiding van 

Kunst & Genoegen bestaat uit Con-
qest of Paradise (Vangelis), 76 Trom-
bones (Wilsson), Cent Mille Chan-
sons (Magne) en Music (Miles).Het 
concert vindt 23 maart a.s. om 19.30 
uur plaats in de grote sporthal van De 
Vierstee, de toegang is gratis.

Gids met Biltse  
beeldende kunstenaars

door Guus Geebel

‘Onze doelstelling is kunst en cultuur naar de bevolking brengen en in dit 
geval willen we de kunstenaars een podium geven om bekendheid bij de be-
volking te krijgen’, aldus Inge Fuijkschot, voorzitter van de Stichting Kunst 
en Cultuur De Bilt (SKC). In samenwerking met de Kunstkring BeeKk en 
Nik&CO gaat de SKC een naslagwerk samenstellen over Biltse beeldende 
kunstenaars.

In deze gids gaan professionele en semiprofessionele beeldende kunstenaars 
die in de gemeente werkzaam zijn hun werk met foto’s en tekst presenteren. 
‘Wij zien dit project als een daadwerkelijke ondersteuning van de kunste-
naars in onze regio’, vertelt Inge. ‘Ons streven is  de gids uit te brengen ter 
gelegenheid van de feestelijke opening van cultuur en educatief centrum 
Het Lichtruim in oktober van dit jaar.’

Deelname
De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. ‘De leden van Kunstkring 
BeeKk en Nik&CO hebben informatie ontvangen over de criteria  en een 
deelnameformulier. Maar daarnaast zijn er nog veel meer beeldende kun-
stenaars in de gemeente werkzaam. Die kunnen zich ook aanmelden om in 
het kunstboek opgenomen te worden. In de criteria staat waar de kunstenaar 
aan moet voldoen. Die moet een visie hebben en daadwerkelijk bezig zijn 
met kunst en eventueel geëxposeerd hebben. Een beoordelingscommissie 
bestaande uit professionele kunstkenners maakt uiteindelijk de keuze.’ Op 
www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl staan de voorwaarden voor deelna-
me en is het deelnameformulier te downloaden. Aanmelden kan tot 1 mei.

Kostendekkend
‘In de gemeente zijn heel veel beeldende kunstenaars in de ruimste zin 
actief. Beeldhouwers, fotografen, videokunstenaars, textiele vormen, alle-
maal kunstvormen die voor deelname in aanmerking komen. Alleen al bij 
Kunstkring BeeKk en Nik&CO zijn 80 kunstenaars aangesloten’, vertelt 
Inge. ‘De verwachting is dat zo’n 80 kunstenaars in het boekwerk worden 
opgenomen. Het wordt een publicatie van goede kwaliteit en in full colour 
uitgevoerd, met ISBN. De gids zal bij de plaatselijke boekwinkels te koop 
zijn. We proberen de uitgave kostendekkend te maken. De reden dat we 
deze gids in boekvorm gaan samenstellen is dat mensen graag iets tastbaars 
in handen willen hebben. Dat is toch wat anders dan het op internet te moe-
ten opzoeken.’ 

Verrassende optredens 
en kunstwerken in 
het weekend van 
Vergeten kunst 

op 20 en 21 april
www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

SKC-voorzitter Inge Fuijkschot heeft nu al aanmeldingen binnengekregen.

advertentie

V.l.n.r. Bart de Hoop, Ruud Knaap en Wim Brouwer (allen sterk bij Kunst en Genoegen betrokken) bij het bewuste 
beeldscherm in de Traverse van Jagtlust in Bilthoven. 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Openingstijden:
 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur
 zaterdag 10.00 - 14.00 uur
 Tel.:  0346-210605

5 APRIL
HUIDVERZORGINGSDAG

Graag vooraf afspraak
maken 0346-210605

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

€ 4,- korting

Kijk op www.primera.nl voor nog meer leuke 

naamboekjes!

Kinderboek met eigen naam 

www.mevision.info 
T  06 51447828         DE BILT

Oude fi lms of video’s?
Wij zett en ze over op DVD.

06 - 53 14 67 33

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 
of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 
gebied van communicatie en PR maak 
dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERSVerkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Kunst kaarten
Jacquelien Beenen

Imke Beek
Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

Kunst in beweging

15 kaarten gemaakt door bekende 

kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 

Uitgeverij, Vario Pers Groenekan.
info@variopers.nl

€ 5,95

15x Kunst in beweging

Bewegingkunstkaarten mapje.indd   1

18-07-12   15:41

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

15 kunstkaarten € 5,95

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

Voor Kattenliefhebbers! 

15 kaarten gemaakt door bekende 

kunstenaars in verschillende technieken. 

Samenstelling, Ansèl Sandberg. 

Uitgeverij, Vario Pers Groenekan.
info@variopers.nl

€ 5,95

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré HaverkampLesly Kolmer
Peter de Koning

Cees Meijer 
Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg

Harm Struik
Ary Suiker

Anne Versteyne
Armien Visser

Hans Volten
Mirjam Wieringa

Eva Zegers 

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

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

€ 5,95

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Namens de Biltse 
klusaanbieders bedanken 
we alle vrijwilligers, 
jullie zijn 
geweldig!

NLdoet was weer fantastisch!

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 23 maart en zolang de voorraad strekt.

*  ROZEN, DIVERSE KLEUREN 
            20 STUKS € 3,95

* TULPEN, DIVERSE KLEUREN 
           20 STUKS € 4,50

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

THE ART OF HAIRCOLORING

WORKSHOP
Hoe fohn ik nu thuis zelf mijn haar?
Dinsdag 9 april,   19.00 uur - 20.15 uur
Kosten € 7,50 per persoon incl. hapje & drankje. Vooraf betalen 
bij inschrijving in de salon!

Tijdens deze workshop geven wij u volumetips en 
advies en helpen wij u om handigheid te krijgen uw haar thuis ook 
goed in model te fohnen

Elke donderdag- en vrijdagavond geopend tot 21.00 uur!
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Nieuw in 
onze salon:

LET OP: vol=vol 

 

3 voor 2
Geldt voor alle sloggi slips! 
De goedkoopste is gratis! 
Aanbieding is geldig 
van 20.03 - 03.04.2013

Kijk voor uw dichtstbijzijnde 
sloggi dealer op www.sloggi.nl

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  
WWW.NAGELFASHION.NL
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Bridgedrive: Voorbeeld van Verbinding
door Henk van de Bunt

In het kader van het thema ‘Verbinden door het delen van het verleden en door gastvrijheid’. 
is voor de bridgeliefhebbers op zaterdag 13 april a.s. een verrassende bridgetoertocht 

langs vijf speellocaties in de gemeente De Bilt georganiseerd.  

Mariëtte Vogelaar is een van de or-
ganisatoren: ‘De deelnemers lopen/
fietsen of rijden met de auto in een 
cirkel, die wordt gevormd door de 
vijf locaties waar gespeeld wordt: 
het HF Witte Centrum (Henri Du-
nantplein ) in De Bilt, VVSO WVT 
(Talinglaan), Sportcentrum Kees 
(Kees Boekelaan) beiden te Biltho-
ven, De Vierstee (Nachtegaallaan) 
te Maartensdijk en het tijdelijk 
Dorpshuis aan de Dennenlaan te 
Hollandsche Rading. 
De deelnemers starten in een van 
deze locaties - welke dat is horen 
ze een paar dagen voor 13 april -. 
Na één ronde van 5 spellen gespeeld 
te hebben is er telkens een half uur 
om naar de volgende locatie te gaan. 

Het schema van verplaatsen staat op 
het zgn. ‘loopbriefje’, dat samen 
met het toernooiboekje wordt uit-
gedeeld. Zo wisselt men vier keer 
van speelgelegenheid en zijn er na 5 
ronden 25 spellen gespeeld’.

In- en doorgevoerd
De scores worden door de spelers 
via de Bridgemate - een apparaat, 
dat de scores berekent - in de com-
puter ingevoerd. In elke locatie zal 
dan ook een al dan niet meespelende 
table-officer na afloop van elke ron-
de zorgdragen voor export van de 
uitslagen naar de ‘Hoofdcomputer’ 
in het WVT gebouw. Wedstrijdlei-
der Bert Nijdam zal al deze gege-
vens verder verwerken.

 Barometer
Er wordt een hele ‘Barometer’ (wed-
strijdschema) gespeeld; in elke ronde 
speelt iedereen dezelfde spellen. De 
spelverdelingen moeten dus gelijk 
worden gemaakt. 20 koffers in totaal 
met elk 25 spellen. Bert Nijdam: ‘Dat 
lijkt een hele klus en dat is het ook 
wel maar ook hier helpt de techniek 
ons door gebruik te maken van een 
dupliceermachine van een plaatselij-
ke bridgeclub. Er zijn natuurlijk veel 
Bridgemates nodig met bijbehorende 
basisstations, vijf computers en bo-
vendien mensen die bekend zijn met 
het bridge-rekenprogramma. Heel 
collegiaal (verbindend) kunnen we 
materiaal lenen van andere clubs uit 
de gemeente en van de Bridgebond. 
Dat is dus echt samenwerken van de 
onderlinge kernen en zelfs van daar-
buiten’. 

Inschrijven 
Er wordt een lunch aangeboden na 
de tweede ronde. Voor alle locaties 
zijn dezelfde afspraken gemaakt 
met de bedrijfsleiders. Inschrijving 
(kosten zijn 25 euro per paar incl. 
lunch) kan tot en met woensdag 10 
april a.s. plaatsvinden via e-mail: 
vogelaar.m@planet.nl met vermel-
ding van namen van beide spelers, 
lid van welke of geen club en speel-
sterkte. Of bel voor meer informatie 
030 6062137.

Bert Nijdam en Mariëtte Vogelaar. 

Mathilde aan tafel in Maartensdijk
Op vrijdag 22 maart 2013 organiseert het Groenhorst een lunchontvangst in het kader van Mathilde 

aan tafel: een van de activiteiten die in het kader van 900 jaar De Bilt gerealiseerd wordt.

Omdat het Groenhorst het motto van 
Mathilde aan tafel, ‘samen eten, el-
kaar ontmoeten’ volledig onderschrijft, 
haakt zij met een speciale aanschuif-
lunch graag aan bij dit prachtige initi-
atief. De gastvrije school heeft buurt-
genoten en omwonenden uitgenodigd 
om aan te schuiven voor een maaltijd 
die bereid is door leerlingen. Op de 22e 
maart wordt de lunch geserveerd tus-
sen 13.00 uur en 15.00 uur door gast-
heren en –vrouwen uit leerjaar twee. 

Groepsprestatie
De leerlingen hebben zich niet al-
leen voorbereid op het gastheerschap 
en de bereiding van de maaltijd in 
de lessen Verwerking Agrarische 
Producten. Bij Geschiedenis wordt 
ingegaan op de aanleiding van deze 
activiteit, het 900 jarig bestaan van 
gemeente De Bilt en haar zes ker-
nen. In het praktijklokaal van het vak 
Bloem & Groen wordt gewerkt aan 
een attentie voor elke gast. In de les-

sen Nederlands worden presentaties 
voorbereid van gedichten met het 
thema ‘buren’. De taken voor de or-
ganisatie zijn verdeeld onder de leer-
lingen, die hiermee werken aan het 
thema ‘samenwerken in de school’. 

Zaterdag 16 maart was er 
in het kader van NL Doet 
voorjaarsschoonmaak in 
het Van Boetzelaerpark. 
Onder begeleiding van 
deskundige hoveniers, 
waaronder Richard 
Guldenaar van de 
gemeente De Bilt werd 
tussen 10.00 en 13.00 uur 
snoei- en opschoonwerk 
verricht. [HvdB]

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

NIEUWs

Op pad langs de kerken (april 2013)
Vanwege het 900-jarig bestaan van De Bilt is in 2013 op elke zaterdag 
van april een aantal kerkgebouwen te bezichtigen, in een estafette 
waarin de kerken zich laten zien en horen (met rondleidingen, exposities 
en muziekuitvoeringen per locatie).
6 april: Westbroek en Groenekan
13 april: De Bilt
20 april: Maartensdijk en Hollandse Rading
27 april: Bilthoven (en Den Dolder)

Opening: steeds van 10-16 uur. In de komende Vierklank(-en) zal nader 
op het programma worden ingegaan. Voorafgaand aan deze excursie langs 
de kerken komt er een handzame kerkengids uit, met foto’s en informatie 
over alle kerken in onze regio.

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

PrOgramma maart EN aPrIl 2013
thema maart: Verbinden door het delen van het verleden en  
        door gastvrijheid
thema april : Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

23 maart  Bijeenkomst op uitnodiging voor oud-raadsleden  
en oud-wethouders

23 maart  High Tea voor de Zorg 
Stichting De Bilthuysen, werkgroep Zorg Wijkrestaurant 
Maertenshoek Dijckstate Maartensdijk, H.F. Witte Centrum  
De Bilt en Wooncentrum Schutsmantel Bilthoven

23 maart  Mathilde aan Tafel  Samen eten en elkaar ontmoeten. 
 Inwoners van gemeente de bilt nodigen ‘onbekende bekenden’ 
uit als gast aan tafel.

24 maart Taizéviering
  Taizéviering (meditatieve bijeenkomst in de sfeer van het 

Franse klooster Taizé) in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg-
Zuid 49, De Bilt, die om 19.30 uur begint

6 april  Op pad langs de kerken in Westbroek en Groenekan  
van 10.00 tot 16.00 uur Zie onderstaande informatie

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

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

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

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

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

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

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

(programma onder voorbehoud)

WWW.900jaardEbIlt.Nl
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VAN 25 MAART TOT 20 APRIL

Het zestig-jarig jubileum van Bakker Bos wordt uitbundig gevierd!
U als klant speelt daar natuurlijk de belangrijkste rol in. Tijdens deze periode zijn er 
bijvoorbeeld opvallend feestelijk geprijsde AANBIEDINGEN. Daarnaast het spannende 
KLUISCODESPEL en de JACHT op de GOUDEN ROZIJN voor de jeugd. 
Voor de kinderen is er een KLEURWEDSTRIJD.
Tot ziens in één van de fi lialen van Bakker Bos!

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

Heerlijke

Jubileum 

Aanbiedingen!

Kijk ook op bakkerbos.nl

Vanwege
de verhuizing
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Dr. Welfferweg 17  |  3615 AK Westbroek  |  TEL 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

GRANDIOOS
OPRUIMEN
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advertentie

Vink Witgoed pakt voor verhuizing uit 
door Henk van de Bunt

Wie door het ‘centrum’ van Westbroek rijdt, over de dr. Welfferweg, is gewend geraakt aan de vier 
bekende letters aan één van de huizen. ‘VINK’ staat er op de vier witte vierkanten aan de gevel. Het 

staat voor ‘Vink Witgoed’ dat daar is gevestigd. Maar dat gaat veranderen: het bedrijf gaat verhuizen 
naar een andere locatie. Zaterdag 20 april a.s. hoopt eigenaar Ruth Nagel zijn nieuwe onderkomen te 

openen aan de Prinses Christinastraat in het gebouw waar voorheen de Rabobank was gevestigd.

Bij een verhuizing pakt men norma-
liter alles of bijna alles in. Bij Ruth 
Nagel’s VINK treffen we het tegen-
overgestelde: ‘Alles wat we voordien 
kunnen verkopen hoeven we uiter-
aard niet in te pakken. Op 20 april a.s. 
gaan we open en in week 13 (van 25 
tot en met 29 maart) willen we zoveel 
als mogelijk van de bestaande voor-
raad verkopen tegen sterk geredu-
ceerde prijzen en willen we ook van 
veel winkeldochters afscheid nemen’. 

Door regelmatige opruimingen en 
assortimentswisselingen zijn winkel-
dochters die jaren in een winkel lig-
gen in de meeste branches zeldzaam 
geworden. Zo ook bij VINK, maar ze 
zijn er nog wel.

Acties
De acties gaan echt eerst op 25 maart 
in. Ruth Nagel heeft van bepaalde 
merken en producten onlangs nog een 
aantal sets en aantallen binnen lopen-
de merkenacties gekocht , die tegen 
aantrekkelijke prijzen zullen worden 
aangeboden. Daarnaast biedt hij ook 
een extra ‘afhaal’-korting in het geval 
de klant het product zelf meeneemt. 
Ruth Nagel: ‘Normaliter wordt alles 
bezorgd en aangesloten Als je het zelf 
meeneemt is de korting hoger..’. 

Feestelijk
Er zal op zaterdag de 20ste een fees-
telijke opening zijn. Nagel: ‘We zitten 
nog in de uitwerkfase. Voor de kinde-
ren zal er sowieso een springkussen 

zijn naast wat andere leuke dingen. 
Maar eerst willen we de aandacht 
nog even focussen op de uitverkoop. 
We willen daar nog even mee uitpak-
ken, want dan hoeven we minder in 
te pakken. Ik laat de leveranciers lie-
ver nieuwe voorraad naar ons nieuwe 
pand brengen. We hebben daar 100 
vierkante meter meer, maar dat hoeft 
niet direct allemaal extra gevuld te 
worden en als dat wel zo is, dan liever 
met een nieuwe andere producten-
lijn’. 

Verhuizing
De familie Nagel gaat deze week zelf 
in het pand wonen. Zij woonde eerst 
elders in Westbroek. Het hele aan-
zicht van de Prinses Christinastraat 

krijgt meer allure nu ook al eerder de 
modernisering van het dorpshuis was 
afgerond.
Eerder al bemerkte Ruth Nagel dat 
het in zijn branche al weer enigs-
zins de goede kant op gaat. 2012 was 
beter dan het jaar ervoor. De consu-
ment kiest wel meer voor kwaliteit 
en duurzaamheid. Nagel tenslotte: 
De consument wil wel graag nieuwe 
apparatuur. Zo merken we dat in tij-
den van economische tegenwind er 

zich toch ook weer nieuwe kansen 
voordoen. De inbouw van appara-
tuur wordt voor ons steeds belangrij-
ker. Dat zal ook op de nieuwe locatie 
duidelijk worden, naast het feit dat 
er daar ook veel meer huishoudelijke 
apparatuur te koop zal zijn. Ook daar 
blijf ik inspelen op de behoeften van 
onze klanten. Die staan voorop, want 
ik vind het ook best wat, dat ik anno 
2013 in Westbroek nog zo’n bedrijf 
mag hebben’

Bloemschikken in 
Schutsmantel

Vrijdagochtend 15 maart was er een bloemschikactiviteit in het kader van 
NL-doet in Schutsmantel in Bilthoven onder begeleiding van diverse vrij-
willigers en leerlingen van de WP. [HvdB]

Ruth Nagel haalt nog even flink de bezem door het pand aan de dr. Welfferweg.

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

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

Jan BulkDe Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik ben al vele jaren organist in De Bilt en op 
� nancieel gebied actief in het plaatselijk 
kerkenwerk. Ook ben ik betrokken bij de 
Belastingservice van de gezamenlijke 
ouderenbonden. De opgedane jarenlange 
ervaring als reisleider bij Beter-uit Reizen  
breng ik graag in praktijk o.a. tijdens de 
8-daagse themareis naar Ierland in het kader 
van “900 jaar De Bilt”.

Deze reis vindt plaats van 27 mei t/m 3 juni 
en gaat in de voetsporen van Willibrord en 
de ridder Theoderik. Hij maakte rond het jaar 
1113 een pelgrimsreis naar Ierland en bij zijn 

terugkeer stichtte hij het klooster Oostbroek, 
van waaruit de ontginning van de moerassen 
rond Utrecht ter hand werd genomen. De 
reis gaat o.a. naar het pelgrimsoord dat hij 
bezocht en de hoogkruisen die hij onderweg  
op diverse kloosterterreinen heeft gezien. In 
Ierland ontdekken wij de wortels van onze 
jubilerende gemeente De Bilt.

Aanmelden voor deze unieke reis is nog 
mogelijk. 

Inlichtingen: 030 2205036 of via e-mail: 
j.j.bulk@hetnet.nl

Slager Zweistra gaat voor kip met een 
beter leven en meer smaak

door Henk van de Bunt

Eerder vertelde Andries Zweistra van de gelijknamige Kwaliteitsslagerij aan het Maartensdijkse 
Maertensplein dat het rundvlees in zijn zaak van ‘eigen’ koeien is. ‘Het dierwelzijn is maximaal: 

de voeding van de dieren is gezond en vers, ze lopen los en liggen op stro. Er is zelfs eigen begeleiding 
naar de slachterij, zodat ook dat onderdeel van de ‘lijn’ bewaakt is’.

Andries vertelde ook dat er een begin 
is gemaakt met een onderzoek naar 
en de start van een dergelijke ‘lijn’ bij 
kalfsvlees bij scharrelkippen. Over 
dat laatste heeft hij nu nieuws. An-
dries: ‘Een vitale, sterke en gezonde 
kip met smaak. Dat is waar we voor 
gaan en willen staan. Vanaf woensdag 
27 maart is in de slagerij alleen nog 
maar de zogeheten Boerderijkip ver-
krijgbaar. Een kip afkomstig van Ne-
derlandse pluimveehouderijen waar 
ze onder verantwoorde omstandig-
heden leven. Een kip die bovendien 
naar echte kip smaakt en alleen ver-
krijgbaar is bij de specialist. Bij ons 
dus’. De Boerderijkip is een 100% 
Hollandse kip met meer smaak en een 
beter leven van het ras Hubbard. Dit 
ras is een kruising tussen een bruine 
hen en een witte haan en heeft sterke 
genen. 

Vriendelijk
‘Voor de consument is het vanwege 
het grote en onduidelijke aanbod te-
genwoordig lastig te bepalen welke 
kip nog echt kwalitatief is en échte 
smaak heeft”, aldus Zweistra.. ‘Wij 
vinden het belangrijk om onze klant 
op dat gebied garanties te kunnen bie-
den. Bovendien streven we ernaar de 
klant beter, bewuster, duurzamer en 
gezonder te laten genieten voor een 
betaalbare prijs. Vandaar onze keuze 
voor de Boerderijkip’. Het vlees van 
de boerderijkip komt van langzaam-
groeiende dieren. De stallen waarin 
ze leven zijn diervriendelijker inge-
richt en het dag- en nachtritme wordt 
erin gewaarborgd. Doordat de kippen 
meer tijd en leefruimte hebben zijn ze 
minder gevoelig voor gezondheids-
problemen. De kippen krijgen 100% 
plantaardig voer, dat voor minimaal 
70% uit granen bestaat. De pluimvee-
houders van de Boerderijkip streven 
naar zo min mogelijk antibioticage-

bruik, waardoor de meeste kippen ge-
heel antibioticavrij opgroeien. Alleen 
als een Boerderijkip echt ziek is en de 
dierenarts het noodzakelijk vindt voor 
de gezondheid van het dier, wordt an-
tibiotica gebruikt. Doordat het dier 
een sterke kip is die meer weerstand 
en meer tijd heeft om zelf te herstel-
len, hoeft er minder snel naar antibi-
otica te worden gegrepen. De meeste 
Boerderijkippen zijn daarom antibio-
ticavrij opgegroeid.

Met de bewuste keuze voor Boerde-
rijkip zet Kwaliteitsslagerij Zweistra 
een fl inke stap in het bieden van duur-
zame en ambachtelijk lekkere kip. 
‘Klanten kunnen daarbij altijd bij ons 
terecht voor persoonlijk advies als 
het gaat het om het product, recepten 
en bereidingswijzen’, aldus Andries 
Zweistra.

Zweistra gaat voor diervriendelijk en 
meer smaak met de boerderijkip.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                   www.mensdebilt.nl

Introductiecursus iPAD 
U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype.
Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 
email. Zonder voorkennis kunt u deelnemen.
Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-
lingen meebrengt naar de cursus. 
Start is woensdagmorgen 3 april of maandagmorgen 8 
april 2013. 4 lessen voor € 56,00 

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
1 april tweede paasdag, paasbrunch aanv. 12.30 u.

Reserveren kan tot 27 maart, kosten € 15,-pp

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag gesloten

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!

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 
• Nieuwe keukens 
• Radiatorbetimmeringen 
• Kantoor- & winkelinrichtingen 
• (Inloop-)Kasten 
• Vensterbanken 
• Tafels 
• Schouwen 
• Badkamerinrichtingen 

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

Lentekriebels
Bent u 1 van die mensen die bij het lengen der dagen, de ontspruitende 
sneeuwklokjes en de binnenvallende zonnestralen met ‘nieuwe ‘ ogen uw 
huis en zolder dan wel schuur en tuin beziet... de jaarlijks terugkerende 
lentekriebels voelt opkomen... en als gevolg daarvan een onstuitbare 
behoeft e voelt bezig te gaan met uw voorjaarsschoonmaak...?

Weet dan, dat u Sti chti ng Vila Velha kunt vragen uw oud ijzer / dan wel bruik-
bare, onbruikbare ‘spullen’ af te voeren en als zodanig een bijdrage levert 
aan een kindwaardiger leven van straat kinderen in de favela’s van Fortaleza 
in Brazilië!!!!

Medewerkers van Sti chti ng Vila Velha zett en zich met hart en ziel  in om in 
2013 een tweetal projecten te realiseren:
•  de aanschaf van een kleine vrachtauto, welke door de samenwerkend 

organisati e Emmaus aldaar ingezet gaat worden
•  het verschepen van een lading al dan niet bruikbare fi etsen, welke in 

Fortaleza - na een opknapbeurt - een 2de leven gaan krijgen 

Uw oud ijzer voor een goed doel
Koelkasten, fi etsen, wasmachines, gereedschap, radio’s, computers, radia-

toren, electrische bedrading, mixers, stofzuigers, afwas-
machines, metalen bedden , lampen, mobiele telefoons, 
pott en en pannen...  Kortom: alles waar metalen in ver-
werkt is, weet sti chti ng Vila Velha om te zett en in geld

www.sti chti ngvilavelha.nl  •  06-47508047

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.
Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 

030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Een traditioneel stukje lamsvlees op uw paastafel!!
VERSE ZUIGLAMSBOUT .................100 GRAM € 1,65
Voor de kenners: een delicatesse voor de liefhebbers
VERSE LAMSHAASJES .......................100 GRAM € 3,75
Een specialiteit voor de kenners extra voordelig
VERSE FRENCHED RACKS ............100 GRAM € 3,98
Een echte paasstopper. Ca. 20 minuten op 170 graden in de oven
GECONFIJTE EENDENBOUT ...... PER STUK € 4,75
Om zelf te wellen. Knoflook, whisky, Provençaals of naturel?
PAASHAMMETJES ................................500 GRAM € 7,25
Gemarineerde varkenshaas in een jasje van bladerdeeg. Ca. 20 
minuten op 170 graden in de oven
PAAS VARKENSHAAS IN BLADERDEEG
100 GRAM ............................................................................  € 1,75
Uit onze specialiteitenhoek: varkenschnitzel, salie, parmaham en 
een lekkere marinade
SALLIM BOCCA .....................................100 GRAM € 1,95
Een heerlijk voorgerecht, smelt op de tong. Serveer dit met kaas, 
dressing en pijnboompitjes
CARPACCIO ..........................................PER PORTIE € 2,98
Iets aparts met Pasen? Mals rundvlees, kruidencrème, rucola, 
Parmezaanse kaas. Aan een stuk of plakken
CARPACCIO ROLLADE ....................100 GRAM € 2,25
Gezellig tafelen doet u met onze:
PAAS GOURMETSCHOTEL ...PER PERSOON € 6,25
PAAS FONDUESCHOTEL .......PER PERSOON € 5,75
Voor in de oven, pan of op de barbecue. Lekker gekruid en met 
spek omwikkeld
VARKENSHAASTRIO SPIES ..........100 GRAM € 1,98
Bakken als een biefstuk. Heerlijk mals dus smullen maar!
RUNDER ENTRECOTE ......................100 GRAM € 2,35
Met o.a. varkenshaas, rucola, brie en kruidenolie. Ca. 20 minuten 
in de oven op 180°c
PAASHAAS SLEETJE .......................... ……………. € 1,95
Lekker paasbeleg voor lunch en brunch
BEENHAM ..................................................100 GRAM € 2,25
GEGRILDE ROSBIEF ...........................100 GRAM  € 2,45

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 16 maart. Zetfouten voorbehouden.

www.wereldwinkeldebilt.nl

     

Hessenhof 9 
(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   
Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nlDe fairtrade cadeauwinkel

Vrolijk Pasen!

20% 
korting

Chocoladerepen
Fair Trade
Original
nu met

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

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

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

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

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

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

• bruidstaart • liefde • ringen • jurk • bruidsboeket • huwelijksreis • ja-woord 
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tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis
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Sint Patrick’s Day in De Bilt
Zalencentrum De Schakel en de Immanuëlkerk aan de Soestdijkseweg-
Zuid, 49B in De Bilt stonden zaterdag 16 maart in het teken van de Ierse 
wortels van de gemeente De Bilt. In een drie uur durend programma kon 
het publiek kennismaken met Iers-Keltische tekenkunst, werd er een film 
vertoond over het leven van Sint Patrick en was er informatie over het Bilts 
Hoogkruis in wording en de Ierse reis die eind mei wordt gehouden. Ook 
was er die middag het rollenspel over keizerin Mathilde voor het grote pu-
bliek te zien.

In de kerkzaal werd een expositie van Iers-Keltische tekenkunst geopend, 
met werk van Leidy Vermeulen uit Bilthoven. Samen met Truus Kreeft geeft 
zij eenmaal per maand leiding aan een oecumenische tekenkring. De teken-
docenten gaven uitleg over het tekenen van Keltische patronen en symbolen 
en Leidy Vermeulen gaf vervolgens een toelichting over haar kunstwerken. 

Ook de Ierse themareis, die van 27 mei tot en met 3 juni wordt gehouden, 
kwam aan bod.
Dit is een 8-daagse themareis naar Ierland, in de voetsporen van Willibrord 
en de ridder Theoderik. Hij maakte rond het jaar 1113 een pelgrimsreis naar 
Ierland en bij zijn terugkeer stichtte hij het klooster Oostbroek, van waar-
uit de ontginning van de moerassen rond Utrecht ter hand werd genomen. 
De reis gaat o.a. naar het pelgrimsoord dat hij bezocht en de hoog-kruisen 
die hij onderweg  op diverse kloosterterreinen heeft gezien. Ook wordt het 
gebied bezocht waar Willibrord studeerde voordat hij naar de lage landen 
van het vaste land kwam. In Ierland kan men de wortels van de jubilerende 
gemeente De Bilt ontdekken. De reis wordt geleid door Dr. G.M. (Gert) 
Landman en de heer J.J. (Jan) Bulk. Aanmelden voor deze unieke reis is 
nog mogelijk. Inlichtingen: 030 2205036 of via e-mail: j.j.bulk@hetnet.nl
HvdB

NL-doet niet en NL-doet wel
Vorige week vrijdag bezochten we tevergeefs de kringloopwinkel van Em-
maus aan de Looydijk 85 in De Bilt, die in het kader van NL-doet een flinke 
opknapbeurt zou krijgen. Zo te zien was dat ook wel nodig maar de winkel 
was gesloten. Na informatie bleek dat het niet gelukt was om er vrijwillige 
klussers voor te krijgen.

Bij het Rode Kruis De Bilt had men de grote schoonmaak van het Rode 
Kruis gebouw aangeboden als NL Doet klus, omdat de gebouwbeheerder 
langdurig ziek is en er deze winter een beetje houtje-touwtje het gebouw 
werd bijgehouden. Annemieke Roestenberg: ‘Dit was een mooie kans om 
eens wat andere mensen te proberen te vinden  en we hoefden onze vaste 
vrijwilligers er dan even niet ook nog mee lastig te vallen. We waren uitein-
delijk met 8 werkers en we hebben het gebouw helemaal gepoetst. Het was 
nog gezellig ook. Onze gebouwbeheerder kan straks als hij beter is, weer 
fris beginnen’. [KP]

Een aantal van de nijvere poetsers.

Presentatie 
‘Verhalen van vroeger & nu’

door Henk van de Bunt

Het boek ‘Verhalen van vroeger & nu’ met verhalen over en uit alle zes kernen van De Bilt 
werd vrijdag 15 maart in de openbare bibliotheek van Bilthoven gepresenteerd. Burgemeester 

Arjen Gerritsen, oud-doelman en oud-Biltenaar Hans van Breukelen en dorpshistoricus en 
verhalenschrijver Koos Kolenbrander uit Maartensdijk kregen allen een exemplaar aangeboden. 
Er was grote belangstelling van mensen over wie het gaat in het boek, van schrijvers, die met hun 

bijdragen de totstandkoming ervan mede mogelijk maakten en andere belangstellenden. 

Mechteld Alberts verwelkomde de 
aanwezigen en Petra Cremers ver-
telde de totstandkoming en bedankte 
sponsoren en anderen voor hun bij-
dragen. Burgemeester Arjen Gerritsen 
noemde zich een echte geschiedenis-
fan en noemt zich in het voorwoord 
een ‘Nieuwkomer’: ‘Geschiedenis 
geeft mensen identiteit en vertelt 
waar ze vandaan komen’. De eerste 
burger van deze jubilerende gemeente 
beveelt het boek van harte aan: ‘Het 
zijn allemaal verhalen van inwoners 
van De Bilt. Nieuwkomers zoals ik, 
maar ook mensen die hier al hun hele 
leven wonen’. 

Ballen
Hans van Breukelen noemt zich in 
het boek een echte Biltenaar. Hij is 
geboren in Utrecht, in het ziekenhuis, 
maar getogen in De Bilt: ‘Niet in Bilt-
hoven, daar woonden de ‘rijke men-
sen achter het spoor’ en had ik niets 
te zoeken’. Hans vertelt, dat hij zijn 
‘gloeiende best deed om ballen tegen 
te houden’ en dat hij van zijn moeder 
naar de toenmalige derde voetbalclub 
‘Bilthoven’ moest, omdat er RKSV 
voor de naam stond’. Nadat ook Koos 
Kolenbrander zijn eerste exemplaar 
in ontvangst had genomen, bedankte 
Wilma van der Laan tenslotte Petra 
Cremers, die zij ‘de motor achter het 
project’ noemde. In een gezellig sa-

menzijn was er daarna nog volop ge-
legenheid een exemplaar van het boek 
te bemachtigen en met een drankje en 
een hapje meteen de eerste indrukken 
uit te wisselen. 

Het boek is te koop: In De Bilt bij 
boekhandel Bouwman en The Read-
shop. In Bilthoven bij Hillen’s Siga-
renmagazijn en de Bilthovense boek-
handel. In Groenekan bij Dorpsbistro 

Naast de Buren en Van der Neut Uw 
groene vakwinkel. In Hollandsche 
Rading bij Perron Peet. In Maartens-
dijk bij de Primera en Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg. In Westbroek bij 
cafetaria De Gram. 

De Mathildetuin komt in zicht
door Henk van de Bunt

In het kader van ‘900 jaar De Bilt’ wordt er als blijvende herinnering aan het jubileumjaar 2013 aan 
de zuidzijde van de Biltse Dorpskerk een bijzondere tuin aangelegd. De naam van de tuin verwijst 
naar de Duitse keizerin Mathilde, die ongeveer 900 jaar geleden de eigendomsrechten van een stuk 

grond schonk aan het nieuwe klooster Oostbroek. 

Arie Anninga (Bilthoven) heeft het 
ontwerp voor zijn rekening genomen 
en is er prima in geslaagd de wensen 
die er leven rondom zo’n tuin in het 
plan te verwerken. Anninga: ‘In het 
ontwerp moet een verwijzing zijn 
naar het ontstaan van de gemeente 
De Bilt en haar kerkelijke oorsprong. 
Daarnaast moet de tuin ook als se-
culair (niet geestelijk) worden erva-

ren en dient de tuin een plaats te zijn 
waar innerlijke rust gevonden kan 
worden. Tevens werd in de opdracht 
aangegeven dat de tuin bij moet dra-
gen op het educatieve vlak. Daarbij 
werd uitdrukkelijk door de kerkvoog-
dij van de Dorpskerk meegegeven dat 
de kloostertuin beheersbaar moet blij-
ven, zodat het ‘monument’ een blij-
vende herinnering is’. 

Uitvoering
Voorafgaand aan de aanleg zijn er 
eerst diverse oude struiken en bo-
men gerooid. Als de tuin eenmaal is 
gerealiseerd krijgt men weer volop 
zicht op de monumentale kerk. Maar 
dat niet alleen, vanaf de Dorpsstraat 
gezien komt Het Baken (bijgebouw) 
na vele jaren verscholen te zijn ge-
gaan achter hoog en dicht struikge-
was weer helemaal in beeld. 

Het onder de bomen tegenover de 
hoofdingang van de Dorpskerk ge-
legen gebouw was vroeger via een 
deur verbonden met de toenmalige 
pastorie aan de Dorpsstraat. 

Er werd daar toen o.a. catechisatie 
gegeven. Tegenwoordig wordt het 
gebouw met name gebruikt door de 
diverse jeugdverenigingen.

Kaalslag bij de Dorpskerk.

In het boek schrijft Hans van Breukelen over zich zelf: ‘Een groot talent als 
keeper ben ik nooit geweest’. Als causeur mag hij zich tot één van de betere 
rekenen. 
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Groenekanseweg 9,  3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00  Zaterdag 9:00-17:00 

Druk- en zetfouten voorbehouden.  

Aanbiedingen geldig van 20 maart t/m 6 april 2013 

 

27,50 Voor: 
Van 41,39 

Algenkiller 

7,95 
Van 10,95 voor: 

6,95 

Nederlandse Vlag, 
compleet met  stok 
en stokhouder 

OP=OP 

33,50 
Nooit-meer-lek–wiel 

Kinderkruiwagen 

In groen of rood 24,95 

Alle kwasten  

20 % korting 

Verwijdert groene 
aanslag, spaart mossen 
niet, goed voor  200 m2 

Halfronde 
Plantsteunen 

20 % korting 

2,29 1,84 

47,95 
3,55 

UGV Potgrond 
Zak 40 liter 

8,05 
3 zakken voor: 

UGV Tuinaarde 

5,95 

1,50 
Zak 25 liter 

5 zakken voor: 

Fietspomp 

Hollands model en 

Simson 
Reparatiedoos 

Samen  

8,95 

Nu nieuwe kleuren 

Tencomild 
Tuinbeits 

Talen 
Onkruidsteker  

12,50 

Mollenklem Yankee  

 
               Superverzinkt  

2,99 
Set 2 stuks à 2.5 meter 

Spanbandenset 
met gesp 

Fles 1 liter 

Bioflor  

Plantenvoeding 

2,95 1,95 

Bloemen– en 
groentezaad 
10% korting 
bij aankoop vanaf €15,00  

Verzinkt of  

   polyester, 80 liter 

Kruiwagen 

                     3 halen 
   2 betalen 

Van 41,39

Verschillende hoogtes  

   Bijv.35x40cm  
50 ft. foam , 400x8 pp, 13cm as 

Voor: 
9,95 

Voor:
Met schuine haarinzet voor 
een beter veegresulaat 

Van 15,95 X-bezem 
Voor buiten 

Kruiswake in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Vorig jaar heeft een enthousiaste groep mensen gedurende de nacht van Goede Vrijdag op 
Stille Zaterdag een Kruiswake gehouden in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk. 

Gedurende die nacht zijn veel mensen langsgekomen, soms voor een korte periode, soms ook 
veel langer. De reacties waren unaniem positief. Gelijk was duidelijk dat er dit jaar weer een 
Kruiswake zou worden georganiseerd. De organisatie heeft al veel mensen bereid gevonden 

om mee te werken aan de Kruiswake die plaats vindt in de nacht van 29 op 30 maart.

Goede Vrijdag is een christelijke 
feestdag en is de vrijdag voor Pasen. 
Op deze dag herdenken christenen 
de kruisiging en dood van Jezus. 
De dag erop wordt vaak Paaszater-
dag maar ook wel Stille Zaterdag 
genoemd. Daarom zullen er op die 
dag nooit klokken luiden. Zondag 
en maandag wordt in het christen-
dom het Paasfeest gevierd, de dag 
dat Jezus opgestaan is uit de dood. 
Het Pasen wordt elk jaar gevierd op 
de eerste zondag na de eerste volle 
maan in de lente, andere christelijke 
feestdagen zoals Hemelvaartsdag 
(40e dag na Pasen) en Pinksteren 
(50e dag) zijn hiervan afgeleid.

Organisatie
Lieke Sonderman, David Fatels Fer-
nandez, Ineke Geurtsen, Gea Lens-
sinck, Corrie Bosman en Mieke 
Burgers werken samen met achter 
de schermen de hulp van pastor 
Gerard de Wit, om er ook dit jaar 
weer een bijzondere Kruiswake van 
te maken. Ingetogenheid en sober-
heid en stilte en verbondenheid 
staan centraal. Vorig jaar is door 
veel belangstellenden gewerkt aan 

een kruis in mozaïek. Tijdens deze 
Kruiswake zal pastor Gerard de Wit 
dit tastbare resultaat van de Kruis-
wake 2012 een mooie plek in het 
kerkgebouw geven. Lieke Sonder-
man: ‘Ikzelf heb het als heel bijzon-
der ervaren vorig jaar. Ik kijk echt 
uit naar deze Kruiswake en hoop dat 
hetzelfde gevoel weer boven komt’. 
Vooral de stilte van de nacht werd 
door allen echt ervaren en ook de 
spontaniteit van de aanwezigen om 
afwisselend de wacht te betrekken 
bij het kruis in de kerk. ‘Wat mij 
daarvan is bijgebleven is een moe-
der en dochter die samen waakten, 
een prachtig beeld’. 

Kruiswake en Kruisweg
De Sint Maartenskerk heeft net als 
alle andere katholieke kerken een 
aantal kruiswegstaties. Dat zijn 
schilderijen of reliëfs, in Maartens-
dijk werken van keramiek,  die allen 
scenes uitbeelden van de lijdensweg 
van Jezus en zijn stervensproces. 
Sinds de 15de eeuw is de Kruis-
weg binnen de katholieke kerk ook 
een godsdienstoefening. Tijdens de 
Kruisweg gaan mensen biddend of 

herdenkend langs de verschillende 
staties. Het verhaal van de kruisweg 
zal ook in deze nacht de rode draad 
vormen. De periode van Aswoens-
dag tot Pasen is voor katholieke ge-
lovigen de vastentijd. David Fatels 
Fernandez: ‘Onze hele familie is ge-
lovig, wij gaan elke zondag naar de 
kerk en ik vind dat wel wat hebben. 
Wij proberen ons ook te richten op 
de vastentijd en eten dan op de vrij-
dagen geen vlees, verder zit ik die 
periode minder achter de computer 
en probeer ik meer dingen te doen 
voor anderen’. 

Programma Kruiswake
Het programma met als thema 
Overwinnen is inmiddels bekend. 
Om 23.00 uur start de Kruiswake 
met een opening door de Werkgroep 
Kruiswake.  Deze wordt gevolgd 
door een Taizédienst onder leiding 
van dominee Gert Landman en met 
medewerking van het Taizékoor 
van de Immanuëlkerk in De Bilt. 
Om middernacht volgt een medita-
tie door pastor Gerard de Wit. Om 
1.00 uur vertelt Hendrik Jan Graber 
over schuldhulpverlening. Om 2.00 

neemt Geert Boorsma de aanwezi-
gen mee op pelgrimstocht naar San-
tiago de Compostella. Een tocht die 
hij daadwerkelijk heeft gemaakt. 
Om 3.00 uur zingt het gelegenheids-
koor onder leiding van Gijsbertvan 
der Linden. Martine Sloezarwij zal 
om 4.00 uur het verdriet laten zien 
van Maria en om 5.00 uur is het 
thema van het verhaal dat Leo Fijen 
zal vertellen - Je kunt pas overwin-
nen als je weet wat verliezen is-.  
Pastor Jozef Wissink gaat om 6.00 
uur voor in een korte gebedsdienst. 
Tussen bovengenoemde activiteiten 
door is er ook ruimte om iets anders 
te doen, in een zaal naast de kerk-

zaal,  De Mantel kunnen creatieve 
activiteiten worden ondernomen, 
liggen er spelletjes en is er ruimte 
om elkaar te ontmoeten. Er is gedu-
rende de hele nacht koffi e en thee en 
ergens midden in de nacht ook een 
moment met soep. 

Enkele leden van de werkgroep 
sluiten rond 7.00 uur de Kruiswake 
af, waarna een sober ontbijt volgt. 
Alleen hiervoor dient men zich aan 
te melden via kruiswake@hotmail.
com of bellen met Ineke Geutsen.  
Zij is bereikbaar op telefoonnum-
mer: 0346-281428. De kosten voor 
dit ontbijt bedragen twee euro.

De Werkgroep Kruiswake met v.l.n.r. Mieke Burgers, Lieke Sonderman, David 
Fatels Fernandez, Gea Lenssinck en Ineke Geurtsen ( Corrie Bosmane en 
pastor Gerard de Wit waren niet aanwezig)  heeft ook voor 2013 weer een 
mooi programma samengesteld.

advertentie
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‘Sportaccommodaties in de gemeente 
De Bilt zijn over het algemeen heel 
goed. Daar hebben de gemeente en 
de verenigingen de afgelopen jaren 
veel geld en energie ingestoken. De 
sportvelden zijn goed onderhouden 
en de voetbalverenigingen hebben al-
lemaal kunstgras, wat minder onder-
houd geeft.’ vertelt Van ’t Land. ‘Er zijn 
natuurlijk wel wat hiaten. Het zwembad 
Brandenburg, Sporthal De Bilt en De 
Vierstee in Maartensdijk. De sporthal-
len zijn beslist aan upgrading toe.’ Als 
hij het zwembad en de twee sporthallen 
buiten beschouwing laat geeft Jan van 
’t Land de sportaccommodaties in de 
gemeente De Bilt een acht plus. 

Hoog niveau
‘Ik ben van mening dat een zwembad 
voor een bevolking als De Bilt onont-
beerlijk is, maar daar moet je wel geld 
voor over hebben. Er is de afgelopen 
tijd veel aandacht besteed aan de ge-

biedsvisie voor De Bilt West waarin een 
zwembad en een sporthal plek moeten 
krijgen. De gemeente heeft daarbij alle 
belanghebbenden goed betrokken. De 
BSF staat daar positief tegenover. Het is 
gekoppeld aan het H.F. Wittecentrum. 
Daar komt dan ruimte vrij waar je allerlei 
dingen mee kunt doen. De huidige con-
junctuur is wat dat betreft wel onzeker.’ 
De gemeente heeft twee voetbalvereni-
gingen. Jan van ’t Land zou het mooi 
vinden als de gemeente op termijn een 
voetbalvereniging zou hebben die op 
hoog niveau mee kan draaien. ‘FC De 
Bilt is nu gepromoveerd naar de derde 
klas. Waterpolo, korfbal en hockey wor-
den hier op hoog niveau gespeeld.’ 
De grootste sportverenigingen in de 
gemeente zijn hockeyclub SCHC, hoc-
keyvereniging Voordaan en FC De Bilt. 
De kleinste zijn de bridge- en schaak-
clubs. De meest buitenissige noemt hij 
de proppenstampers, dat is een schiet-
vereniging.

Trends
Bij de BSF is 70 procent van de geor-
ganiseerde sport aangesloten. Trends 
die ontstaan door landelijke successen 
zie je bij bepaalde verenigingen wel 
terug. ‘Dat Nederland vicewereldkam-
pioen voetbal werd in 2010 merk je in 
positieve zin bij de voetbalverenigingen. 
Het aantal jeugdleden bij FC De Bilt en 
SVM groeit nog steeds. Onze gemeente 
is een ontzettend sportieve gemeente. 
De sportdeelname in De Bilt is lande-
lijk gezien erg hoog. Een trend is ook 
dat mensen meer individualiseren en 
bijvoorbeeld naar de sportschool gaan. 
Daar zie je relatief weinig jeugd.’ Sport-
scholen zijn niet bij de BSF aangeslo-
ten. ‘In het verlengde van de combina-
tiefunctionaris zijn we nu aan het kijken 
of we een soort buurtsportcoach vorm 
kunnen geven. Dat zouden we samen 
met sportscholen en de fysiotherapie 
kunnen gaan doen.

>> Lees verder op pagina 14

Sporten houdt Biltenaren overeind
door Guus Geebel

‘Het zou mooi zijn als we een groot sportevenement naar De Bilt konden halen’, aldus Jan van ’t Land, voorzitter van de 
Biltse Sportfederatie. Gekscherend zegt hij dat een groot zwemtoernooi wel aardig zou zijn, want dat zou betekenen dat 
we daar de accommodatie voor hebben. Maar een groot korfbaltoernooi lijkt hem voor de gemeente De Bilt wel haalbaar. 
‘Je hebt hier drie verenigingen met accommodaties die op orde zijn en ze spelen alle drie op kunstgras. Je kunt dan op 
verschillende plekken spelen.’ Korfbal is na hockey en voetbal een van de meest beoefende sporten in de gemeente.

Sportfoto’s
in De Vierklank

De Vierklank biedt ruim plaats aan sportverenigingen voor het plaatsen van 
wedstrijdverslagen, maar heeft ook zeker plek voor foto’s. Zowel van team-
sporten als individuele sporten. Gelukkig wordt de kwaliteit van de aangele-
verde foto’s door de jaren heen steeds beter. (Semi) professionele camera’s 
liggen dichter binnen het bereik van niet professionele fotografen en zelf mo-
biele telefoons produceren tegenwoordig heel acceptabel beeldmateriaal. 

Lever de foto’s en afbeeldingen altijd apart aan, en niet ingevoegd in tekst. De 
foto’s liefst liggend formaat (minimaal 1800 x 1200 px en als jpeg of tiff aanle-
veren. Als regel geldt: hoe groter de foto hoe mooier het eindresultaat en hoe 
groter de kans dat jouw foto op groot formaat afgedrukt staat in De Vierklank. 

In dit katern is weer een aantal sportfoto’s opgenomen van diverse fotografen. 
Daaronder een beeld van bijvoorbeeld Michel Reij die de ernst en toewij-
ding waarmee kinderen op ieder niveau hun sport beoefenen graag in beeld 
brengt. En van Guido van der Burg die in zijn beelden graag inspanning en 
emoties vangt en regelmatig bij Voordaan bijzondere actiemomenten weet 
vast te leggen. De foto van Guido is bijvoorbeeld 7 Mb groot en heeft een 
breedte van 4000 px.

Sport in de gemeente
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek

Jan van ’t  Land ziet een groot korfbaltoernooi wel zitten met 3 verenigingen in De Bilt die net als DOS over prachtige kunst-
grasvelden beschikken; ziet er uit als gras, maar is écht kunstgras.

Wij zijn sportsponsor

Industrieweg 5 | 3738 JW Maartensdijk
Tel: 0346-213003 | Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.

Wij zijn sportsponsor

030-2200404
www.huussenelektro.nl

Wij zijn sportsponsor

Dé specialist in 
groen, grond en infra

Dr. Welfferweg 11a
3615 AK  Westbroek
0346 28 12 70 
06 51 81 67 88
info@jveldhuizen.nl
www.jveldhuizen.nl

Wij zijn sportsponsor

Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij 
een taxatie, verhuizing of ontruiming?
Wij nemen zorgen uit handen.
Kijk op www.ontruimingszorg.nl
of bel 06-41416015!

Professioneel • Flexibel • Voordelig

Wij zijn sportsponsor

Californiëdreef 28-32 | 3565 BM | Utrecht
T  030 - 262 78 72 | www.vios-bouw.nl
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AAngepAst sporten

Werkgroep Gewoon Sport De Bilt
www.gewoonsport.nl

Sportstichting Samen Verder
www.samenverderdebilt.nl

SV Irene Club Extra
www.sv-irene.nl

Fit na VUT in Sporthal de Bilt

HIB sport en beweeggroep SV-Irene
hib.sv-irene.nl

sportorgAnisAties

Biltse Sport Federatie
www.bsfnet.nl

BAdminton

Badmintonclub Reflex
www.badmintonmaartensdijk.nl

Badminton Takt 89 (recreatief)
www.takt89.nl
inlichtingen@takt89.nl

Sportvereniging lrene, afd. Badminton
www.badminton.sv-irene.nl

BeAchvolleyBAl

Sportverenging Irene, afd Beachvolleybal
www.irenebeach.nl

Bowlen

SeBoSo Senioren Bowling Sociëteit
wabelger@casema.nl

Bowls

Biltse en Bilthovense Bowls Club - BBBC
030-2204713

Bridge

Biltse Combinatie Concordia 86
www.nbbportal.nl/2503

Bridge Club Bilthoven
www.nbbportal.nl/2009

Dombridge
www.nbbportal.nl/2049

Sport in de gemeente
Bilthoven,
De Bilt,
Groenekan, 
Hollandsche Rading,
Maartensdijk
en Westbroek

>> Vervolg van pagina 13

Je zou een proefproject met een buurt-
sportcoach kunnen starten waarbij je 
verschillende beroepsgroepen betrekt, 
maar ook bewoners die op een andere 
manier willen sporten.’ 

Negatieve berichten
De sport is de afgelopen tijd vaak ne-
gatief in het nieuws gekomen door ge-
weldsincidenten. Jan van ’t Land vindt 
dat de sportverenigingen daar zeker oog 
voor hebben. ‘In het kader van Respect-
vol Samenleven hebben we al een aan-
tal projecten lopen bij de clubs. Bij SVM 
en FC De Bilt lopen speciale projecten 
en daar wordt iedere keer weer opnieuw 
in geïnvesteerd. Vanuit de nieuwe vrij-
willigerscoördinatie is er aandacht voor 
het gedrag van ouderen met betrekking 
tot jeugd. 
Het project ‘In veilige handen’ richt zich 
op de preventie van seksueel grens-
overschrijdend gedrag. Het zijn onder-
werpen waar mensen niet graag over 
spreken, maar die toch aandacht vra-
gen. In december hebben we over dit 
onderwerp bij onze verenigingen een 
enquête uitgezet. We willen weten of er 
beleid op is gemaakt, of er een vertrou-
wenspersoon binnen de vereniging is 
en of ze een programma willen volgen 
om vrijwilligers daarin te begeleiden. 
Het is uitgezet en we hopen er dit jaar 
een paar projecten mee te kunnen gaan 
doen.’

Bestuur
Het bestuur van de BSF vergadert 
maandelijks, waarvan tweemaal per 
jaar met de wethouder en de sport-
ambtenaar. Er is tweemaal per jaar een 
algemene ledenvergadering. ‘En dan 
hebben we nog regelmatig besprekin-
gen met verenigingen. Ik ga niet iedere 
zaterdag naar een sportwedstrijd, maar 
als er iets speciaals is ben ik er bij. Zoals 
op 9 maart toen FC De Bilt kampioen 
werd.’ Behalve Westbroek zijn alle ker-
nen in het bestuur van de BSF verte-

genwoordigd. ‘Maar we zijn wel bezig 
daar iemand te vinden. Het ligt in de 
week, want je wilt graag alle kernen in 
het bestuur hebben.’ 

De BSF is niet direct bij de viering van 
900 Jaar De Bilt betrokken. ‘Maar de 
voorzitter van De Bilt 900 Jaar, Marius 
van den Bosch is vicevoorzitter van de 
BSF. Verschillende bestuursleden van 
de BSF zijn gerelateerd aan sportvereni-
gingen en op die manier zijn er directe 
connecties.’ 

BSF-voorzitter Jan van ’t Land bij de goed geoutilleerde Kees Boekehal.

De sportfoto
van Michel Reij
Deze foto is gemaakt door de Bilthovense sportfotograaf Michel Reij tijdens 
een competitiewedstrijd in Den Haag. Michel fotografeert voornamelijk atle-
tiek en loopevenementen. Hij is niet direct geïnteresseerd in topprestaties, 
maar vooral in de ernst en toewijding waarmee kinderen op ieder niveau hun 
sport beoefenen. Meer werk van Michel Reij is te zien op www.mreij.nl 

Golfseizoen op Biltse Duinen 
gaat weer van start

Op 1 april (2de Paasdag) opent Golf & Country Club 
‘De Biltse Duinen’ het nieuwe golfseizoen met de tra-
ditionele Paaswedstrijd. Het fraaie en laagdrempelige 
Golfpark aan de rand van Bilthoven trekt in toenemen-
de mate nieuwe golfers aan. 

Ervaren gol� eraren brengen je de beginselen van het 
golfspel bij, waarna je al snel de bosrijke 9 holes baan 
kunt gaan bespelen. Voor € 5,- per dag kunt u bij 
Golfpark een golfstok lenen en gebruik maken van de 
oefenfaciliteiten. Een jaarkaart kost € 500,- en geeft u 
het recht om het hele jaar door vrijwel iedere dag op de 
baan te spelen. Ook knipkaarten en deelabonnementen 
zijn mogelijk.
De gezellige vereniging/club staat open voor jong en 
oud. Wij organiseren het gehele jaar door veel wedstrij-
den, o.a. voor de jeugd. We vragen geen entreegeld. Het 
lidmaatschap van de vereniging kost slechts € 50,-  Als 
clublid mag je aan wedstrijden meedoen en wordt je 
handicap bijgehouden. Wilt u eens kennismaken met 
deze uitdagende, gezonde en ontspannende sport, kom 
dan op 20 of 21 april tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
onze Open Golfdagen. U 
kunt ook altijd iets komen 
drinken in het sfeervolle 
clubhuis of op het ter-
ras. De medewerkers van 
Golfpark zullen u graag 
informeren over het veel-
zijdige aanbod van Golf-
park en Golfclub. Putten op hole 3.

Golfpark ‘De Biltse Duinen’
Burg. van der Borchlaan 6
Bilthoven
Tel.: 030 2280561
(voor reserveren van starttijden en lessen)

Lessen: 
dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur 
weekend tot 18.00 uur
kosten: 
€ 25,- per les van 25 minuten; 
2 pers. € 14,- p.p.
Gebruik oefenfaciliteiten 
(o.a. driving range) € 5,- p.p./dag

Golf & Country Club
‘De Biltse Duinen’

www.golfclubbiltseduinen.nl
info@golfclubbiltseduinen.nl

Nordic Walking Bilthoven:
van revalidatie
tot prestatiesport
Nordic Walking heeft een suf� g imago.’ Onterecht’ 
zeggen beoefenaren van deze sportieve wandelsport. 

Ondernemer Steven (38) had door zijn intensieve za-
kelijke leven geen gezonde balans tussen werk en vrije 
tijd opgebouwd. Met wat slappe spieren en een slechte 
conditie, ging hij eens bij een les van Nordic Walking 
Bilthoven (Nowabi) kijken. Dat voelde meteen goed. Het 
aanleren van de juiste techniek en de gedegen uitleg bij 
de oefeningen, gaf direct aan dat deze wandelsport niet 
zomaar wandelen met stokken is. 
Steven, inmiddels 42, vermaakt zich nog steeds uitste-
kend in zijn snelle nordicwandelgroep. Het sportieve 
karakter van Nordic Walking en de effectiviteit waar-
mee conditie, kracht en balans kan worden verbeterd, 
spreekt veel mensen aan. 

‘Voormalig’ hartpatiënt André (61) had het niet voor mo-
gelijk gehouden dat hij na zijn operatie nog zo lekker 
in het leven kon terugkomen. Na het verlaten van het 
ziekenhuis is hij bij Nowabi professioneel opgevangen 
met een op zijn belastbaarheid afgestemd trainingspro-
gramma. Al snel kwam hij in een geschikte wandelgroep 
terecht. ‘Het zijn mijn vrienden geworden’, vertelt hij met 
een brede glimlach. ‘Ik wil deze � jne buitensport geen 
week missen’. Ontspannen inspannen en genieten van 
de natuur; ook voor mensen die revalideren. Deze mix 
bevordert snel herstel en verbetert kwaliteit van leven.

-  Basiscursussen & vervolgtrainingen
-  Privélessen & workshops
-  Wekelijks zes wandelgroepen op 

verschillend niveau
-  Veel aanvullende oefeningen

Altijd begeleiding van gecerti� ceerde 
professionele wandeltrainers

Meer informatie:
www.nordicwalking-bilthoven.nl
info@nordicwalking-bilthoven.nl
06 414 66 376

Plezierig en veilig sporten 
in de vrije natuur!
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De kleinste vereniging (DOS) had 
de meeste en luidruchtigste aan-
hang. De supportersclub Vakkie 
D was al eerder naar de hal ver-
trokken om de vele spandoeken 
op te kunnen hangen. Maar ook 
oud-coaches, vrienden, fami-
lie en de beide teamsponsoren 
Jaap Veldhuizen van Veldhuizen 
loonbedrijf en Paul Bakker van 
Easydek waren naast veel leden 
aanwezig. Ook wethouder Mit-
tendorff en sportambtenaar Wim 
Tigelaar wilden deze gemeente-
lijke derby eveneens niet missen 
en gave acte de presence.

Magere eerste helft
De opmaak voor een prachtige 
wedstrijd was aanwezig. DOS 
begon licht als favoriet aan de 
wedstrijd, onder meer vanwege 
het veel betere doelsaldo in de 
reguliere competitie, maar nog 
meer omdat de Westbroekers de 
laatste onderlinge confrontatie 
ruim hadden gewonnen. Deze 
rol konden de oranje blauwen 
in het begin van de wedstrijd 
helemaal niet waarmaken. De 
zenuwen gierden door de lijven 
en hadden een verlammende 
uitwerking op de spieren. In een 
veel te laag tempo werd er in de 
aanval gespeeld en met de kan-
sen werd slordig omgesprongen. 
Halverwege de eerste helft keek 
DOS tegen een 2-6 achterstand 
aan en vreesde de aanhang dat 
het net als vorig jaar mis zou 
gaan in de beslissende wed-
strijd. Toen op dat moment ook 
nog twee strafworpen werden 
gemist, leek een goed resultaat 
mijlenver weg. Maar gaande-
weg de eerste helft stokte het bij 
Nova en begon het korfbal van 
DOS weer ergens op te lijken. 
DOS scoorde 3-6 en 4-6 en leek 
aan te gaan sluiten bij Nova. Een 
gemakkelijk gekregen vrije bal 
benutte Nova nog voor rust, zo-
dat met een 4-7 achterstand de 
kleedkamers werden bezocht.

Tempo
Na de rust gebeurde waar Nova 
vooraf zo bang voor was: de DOS 
trein kwam op volle stoom. Al 
binnen een minuut scoorde Mar-
cella Bouwman de 5-7 en binnen 
vijf minuten kwam DOS langszij. 
Het tempo bij DOS lag stukken 
hoger dan in de eerste helft en 
het korfbalspel van de Westbroe-
kers haalde weer het verwachte 
niveau. Na ruim tien minuten 
had DOS een 10-7 voorsprong 
gepakt en was het echte geloof 
op een goed resultaat bij Nova al 
verdwenen. De schoten kwamen 
niet meer in de buurt van de 
korf en Nova kon bijna een half 
uur niet tot scoren komen. Het 
eerste doelpunt van Bilthovense 
zijde kwam pas vijf minuten voor 
tijd. DOS coach Berry van den 
Broek had toen al routinier Mi-
chael van Bemmel ingebracht 
om nog wat speelminuten mee 
te pakken. DOS won de tweede 
helft met de duidelijke cijfers en 
was met 11-2 een klasse beter 
dan Nova. 

Uniek
Een terechte overwinning van 
uiteindelijk 15-9, waardoor DOS 
volgend seizoen voor het eerst in 
de clubhistorie op 2e klasse ni-
veau mag uitkomen. Een niveau 

waar deze jonge talentvolle ploeg 
reikhalzend naar uitkijkt. Vo-
rig jaar lukte het net niet, maar 
de lijn is doorgezet en heeft nu 
geresulteerd in een kampioen-
schap. DOS coach Berry van den 
Broek was na afloop duidelijk in 
zijn reactie. ‘ Voor rust haalden 
we een niveau dat ik bij DOS nog 
niet eerder had meegemaakt. Ik 
vond dit niet bij ons passen. Na 
rust werd er weer gekorfbald’. 

Hij wil hier nog aan toevoegen 
dat hij al in september vorig jaar 
voorspelde dat de dames het 
verschil zouden gaan maken 
dit seizoen.‘ Dat bleek ook deze 
wedstrijd, want zij namen het 
merendeel van de doelpunten 
voor hun rekening’ .

Trainen
’s Avonds vierde de hele vereni-
ging volop feest in het clubhuis 
en kwam de vreugde bij de spe-
lers helemaal los. Deze week 
moet er al direct weer buiten op 
het kunstgras worden getraind, 
want volgende week wordt de 
veldcompetitie hervat. DOS start 
met een thuiswedstrijd tegen 
DKOD om 15.30 uur. Op het veld 
staat DOS op de tweede plaats 
met nog volop kansen op even-
eens promotie naar de 2e klasse.

DOS trok afgelopen weekend aan het langste eind in de beslissings-
wedstrijd op neutraal terrein.

Open Jeugd toernooi
van TV Tautenburg
De finaledag van het Open Jeugd Toernooi afgelopen zondag toonde aan dat er op de Maartens-
dijkse tennisbanen talent genoeg rond loopt. Veel finalisten en halve finalisten kwamen uit de 
eigen gelederen. Thomas Ehrencron, Renee van Ginkel Bodil van Beerschoten, Floor Leenders 
en Marit Bos en Marlijn Mosterd waren daar het spelende bewijs van.

Na anderhalve week tennis onder soms barre weersomstandigheden bleef het ook op de finale-
dag niet droog. Geen reden echter om niet te blijven doorspelen op de kunstgrasvelden van TV 
Tautenburg. Ouders met handschoenen klapten de handen warm voor de mooie wedstrijden op 
deze finale dag.

Thomas en Marit redde het net niet maar gingen strijdend ten onder. Renee van Ginkel wist in de 
single wel te winnen maar moest het in de dubbel afleggen tegen Floor en Bodil. Vooral de snoei-
harde service van Bodil maakte veel indruk op tegenstander en publiek. Ook het jeugdige talent 
Marlijn Mosterd won de finale en ging met een prachtige beker naar huis.

De organisatie bestond dit jaar naast een paar ervaren routiniers uit een aantal jonge clubleden. 
Deze toonden aan dat er heel veel organisatietalent in de club zit die, als je ze de kans geeft, laten 
zien dat het organiseren van een toernooi goed te doen is.

Alle winnaars, waaronder opnieuw veel Maartensdijks talent.  

Uniek korfbalkampioenschap 
DOS-NOVA
In een bomvolle korfbalhal van OVVO in Maarssen moest het Westbroekse DOS een beslissings-
wedstrijd spelen tegen het Biltse Nova om het kampioenschap. 

Aan de tweede NL Doet bij tennisclub Hollandsche Rading deden 18 vrijwilligers mee. Door de 
winterse omstandigheden is er na de lunch buiten niet veel meer gedaan. Maar er is gedaan wat 
gepland stond en het enthousiasme was groot. Ook binnen is er hard gewerkt en ook daar is men 
na het eten nog even doorgegaan. [HvdB]

Deze aanbieding is geldig t/m 
1 mei bij inlevering van deze voucher. 

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | MaartensdijkTel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts

en géén inschrijfkosten! e1, -
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Bridge (vervolg)

Bridgeclub Hollandsche Rading
adriedevries@casema.nl

Rookvrije bridgeclub De Kwinkslag
www.nbbportal.nl/2065

BCM Bridge club Maartensdijk
jamdevogel@gmail.com

Bridgeclub Open Kaart
www.nbbportal.nl/2076

dAns

Fraternitas De Bilt Body-Fit & Dance
www.fraternitas.info

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

golf

Golf en Country Club De Biltse Duinen
www.golfclubbiltseduinen.nl

gymnAstiek

csv Fraternitas (De Bilt)
www.fraternitas.info

sv Irene-afdeling gymnastiek (De Bilt)
www.gym.sv-irene.nl

2Move Maartensdijk
www.2movemaartensdijk.nl

hArdlopen

CSV Fraternitas De Bilt
www.fraternitas.info

Loopschool Saskia
www.loopschoolssaskia.nl

hengelsport

Hengelsportvereniging De Bilt,  
Vliegvisvereniging De Bilt
www.hsvdebilt.nl

hockey

MMHC Voordaan (Groenekan)
www.voordaan.nl

SCHC Hockeyclub

www.schc.nl

honkBAl

hsv Centrals
www.centrals.nl

iJssport

IJsclub Het Biltsche Meertje
www.ijbm.nl

Jeu de Boules

Club de Pétanque Kets Up De Bilt/Bilthoven
www.ketsup.nl

Jeu de Boules /Koersbal Groenekan
jaapgroenekan@planet.nl

kArAte

Kyokushin Karate School Mas Oyama
www.masoyama.nl

korfBAl

ckv DOS
www.dos-westbroek.nl

ckv Tweemaal Zes
www.tweemaalzes.nl

kv Nova
www.kvnova.nl

motorsport

Biltse Motorrijders Vereniging BMV
www.bmvmotor.nl

TZ E3 kampioen

Zaterdag speelde TZ E3 hun laatste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Woudenberg E2  
en wonnen deze met 4-1. Het team werd hierdoor ongeslagen kampioen. V.l.n.r. Anne (trainer/
coach), Max, Julian, Tim, Yarno, Renee en Anouk (trainer/coach), onder: Fleur, Sanne, Alinda, 
Lisanne, Iske

TZ F1 kampioen

TZ F1 is na een overwinning met 10 - 0 samen met Animo eerste en dus gedeeld kampioen gewor-
den in hun poule. Op de foto: Olga, Amy, Sanne, Senna, Donna, samen met de coaches Kirsten 
en Lotte.

‘Yoga is een cadeautje 

voor het lichaam’

Yoga. Sommigen krijgen er visioenen van zweverige 
leraren die cursisten zonder uitleg halsbrekende en 
ruggenkrakende manoeuvres laten uitvoeren in een 
walm van wierook. ‘Ik heb een paar jaar geleden zo’n 
soort cursus gevolgd’, vertelt Ria van Liempd (54). 
‘Daar ben ik halverwege mee gestopt. Ik had er geen 
goed gevoel bij.’ 

Toen Shamballa in haar woonplaats Maartensdijk een 
open dag organiseerde, besloot ze toch weer te gaan. Ze 
trof eigenaar Henri van de Langenberg, die nota bene 
vanuit zijn rolstoel de lessen leidt. ‘Het was heel down 
to earth, totaal niet zweverig. En ondanks zijn handicap, 
zijn er in de lessen geen beperkingen. De oefenruimtes 
zijn ook goed. Ik doe het nu al vier jaar lang elke week. 
Heerlijk ontspannend. Shamballa is een heel prettig 
centrum.’ 

Van Liempd heeft in het dagelijks leven een drukke or-
ganiserende baan. Door yoga kan ze haar gedachten na 
haar werk verzetten en op haar werk beter ordenen. Ze 
voelt zich er zelfs een beter mens door. ‘Mijn concen-
tratievermogen op het werk is toegenomen, mijn zelf-
vertrouwen en mijn evenwichtsgevoel idem dito. Yoga 
is het helemaal voor mij. Het is een cadeautje voor het 
lichaam.

Lestijden

Docentenopleiding: 
maandag 19.15- 22.15 uur

Yoga (Hatha-Raja-Kuthumi): 
dinsdag en donderdag
van 19.30 – 21.00 uur

Privelessen yoga: 
vrijdagmiddag op afspraak

Yogacentrum Shamballa Nederland
Industrieweg 22A unit 3
3738 JX  Maartensdijk
Tel 0346-211254
info@shamballa.nl
www.shamballa.nl

Tenniscentrum
Groenekan:
8 weken tennis voor 25 euro

Op Tenniscentrum Groenekan is het opnieuw moge-
lijk om te kijken of je tennis leuk vindt voor slechts 
25 euro.

In de periode 8 april t/m 2 juni 2013 tennis je zo veel als 
je wilt en je beslist dan vóór 19 mei 2013 of je het leuk 
genoeg vindt om te blijven! Dit aanbod  geldt momenteel 
slechts voor volwassenen vanaf 21 jaar.

Voor de jeugd t/m 14 en t/m 21 jaar zijn de tarieven al 
bijzonder laag te noemen: € 55,00 euro (t/m 14 jaar) 
en € 85,00 (t/m 21 jaar) per junior. Bij inschrijving vóór 
19 mei a.s. wordt geen inschrijfgeld (normaal 25 euro) 
gerekend. Het seizoen loopt hier van 1 april 2013 t/m 
31 maart 2014.

Het tenniscentrum heeft ruimte op de vier buitenbanen 
en bij slecht weer wordt veelal uitgeweken naar de twee 
binnenbanen in de fraaie tennishal. Daarnaast is het 
horeca-gedeelte bijna alle uren van de dag geopend.

In de kennismakingsperiode (8 april t/m 2 juni 2013) 
zijn er tevens mogelijkheden voor het volgen van  
trainingen op een vaste dag en vast uur gedurende 
7 weken.

Graag tot op Tenniscentrum Groenekan 
Kees Overvest

Tenniscentrum Groenekan
Copijnlaan 43
3737 AV Groenekan
tel. 0346-212398
tennis4u@tcgroenekan.nl

Voor meer informatie kunt u terecht 
op: www.tcgroenekan.nl

Kees Overvest
tel. 06 51 26 97 72



 De Vierklank 17 20 maart 2013

TOSS-secretaris Henk van der 
Ploeg: ‘De banen lagen er al vanaf 
de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw. Door goed onderhoud kon-
den ze heel lang mee; mogelijk 
langer dan gewoon. De laatste 
jaren werden we steeds meer ge-
confronteerd met de vraag ‘Wat 
willen we’? Uiteindelijk hebben we 
de beantwoording van die vraag 
gekoppeld aan de al langer slui-
merende wens ook winter-leden 
aan te willen trekken. Tijdens de 
ledenvergadering werd besloten 
eind 2012 de banen te vervangen 
door TennisRood-banen’

Vergelijkbaar
TennisRood Melbourne Ace is 
goed waterdoorlatend en kent 
geen vorstproblemen. Het spel 
is vergelijkbaar met dat op gravel 
door de goede grip, balstuit en 
de snelheid van de bal. Tevens is 
glijden mogelijk op TennisRood 
Melbourne Ace en oogt de baan 
als gravel. TC-lid Jan Brouwer is 
tevens en mede belast met het 
onderhoud: ‘Deze nieuwe banen 
zijn veel onderhoudsvriendelijker 
en dat is bij een vereniging als 
TOSS met uitsluitend senior-leden 
extra mooi meegenomen’. Collega 

TC-lid Wim Hardeveld beaamt dat: 
‘TV TOSS is niet aangesloten bij de 
KNLTB, neemt dus ook niet deel 
aan competitietennis en kent geen 
jeugdafdeling. De leden zijn uitslui-
tend recreatieve tennissers (van 
35 jaar en anders minder jong), 
die hun sport in een vriendelijke 
en ongedwongen sfeer willen be-
oefenen. Op maandag, dinsdag en 
donderdag zijn er clubavonden en 
op woensdag en zondag cluboch-
tenden, waarop bij grote opkomst 
om het halve uur wordt gewisseld. 
Overigens kan doorgaans 7 dagen 
per week getennist worden. Wie 
komt tennist mee: er is geen af-
hangsysteem. Nieuwe leden, die 
enige spelervaring hebben zijn van 
harte welkom. Is die ervaring min-
der groot, dan bestaat de mogelijk-
heid deze te verbeteren door het 
volgen van tennislessen’. 

Nieuwe banen
Henk van der Ploeg: ‘Uiteraard 
hebben we meer offertes ge-
vraagd. De keus viel op Agterberg, 
vanwege het feit, dat het een gere-
nommeerd Bilts bedrijf is, dat veel 
meer in de sport doet. In onder 
andere de aanleg van tennisba-
nen, golfbanen en hockeyvelden 

heeft Agterberg veel ervaring: 
van gravelbanen tot kunstgras en 
tennisrood voor tennis tot zand-
ingestrooide en watervelden voor 
hockey. Agterberg weet dat er bij 
de aanleg of renovatie veel meer 
komt kijken dan alleen het veld 
aanleggen. Alle specialismen 
zijn onder één dak en dat dak 
staat dan ook nog in dezelfde ge-
meente. De aanleg van nieuwe 
all-weatherbanen bij TV FAK in De 
Bilt was voor ons mede doorslag-
gevend bij onze uiteindelijke keus’.  
TOSS hoopt op een uitbreiding 
van het aantal leden; mede door 
het feit dat vanaf april, wanneer 
de banen ‘klaar’ zijn 365 dagen 
per jaar gespeeld kan worden. Ook 
zgn. winterleden of zgn. seizoens- 
gebonden leden zijn welkom. 
Straks kan er ook in perioden van 
vorst gewoon buiten worden ge-
tennist bij TOSS.  Wanneer men 
de sfeer wil proeven (al of niet 
met racket), is men welkom op bij 
voorkeur een van de clubavonden 
of -ochtenden, liefst na een aan-
kondiging bij een van de bestuurs- 
leden, zodat voor een goede op-
vang gezorgd kan worden. Het is 
ook mogelijk een e-mail te sturen 
naar ploegie2@telfort.nl. [HvdB]

TennisRood bij Tennisvereniging TOSS 
Het tennispark Brandenburg is fraai gelegen, verscholen tussen het groen, naast WVT en achter 
het zwembad met diezelfde naam. Het park bestond uit 3 gravelbanen, die uitsluitend door de 
TV TOSS bespeeld worden en voorzien zijn van verlichting. Het park beschikt over een kantine met 
douchefacilileiten en een overdekt en verwarmd terras. De banen worden op dit moment vervangen door 
nieuwe banen waarop gedurende het hele jaar kan worden getennist zgn. all-weather tennis-rood banen.

Jan Brouwer, Wim Hardeveld en Henk van der Ploeg samen met mensen van en namens Agterberg bij 
de renovatie van de tennisbanen van TOSS.

Veel geslaagden bij SVM
Zaterdag 9-maart werd er onder leiding van  KNVB docent Ab Schuurmans en twee praktijk-
begeleiders van de voetbalvereniging SVM het praktijk gedeelte afgenomen van de pupillen-
scheidsrechtercursus. Er waren vier wedstrijden in deze leeftijdscategorie, die door de kandi-
daat-scheidsrechters werden geleid en hun optreden werd ge-examineerd. 

In april 2012 werden de cursisten al aangemeld bij de KNVB. Na lang wachten werd er uiteindelijk 
gemeld dat de cursus kon starten. De theorie werd al in februari jl. gedoceerd en het praktijkge-
deelte werd vanwege winterse omstandigheden afgelast. De 14 cursisten moesten nog even ge-
duld hebben: uiteindelijk vond de praktijkochtend afgelopen zaterdag plaats, ondanks dat ook nu 
het weer bijna opnieuw spelbreker was. Voor de cursisten werd het echter geen verregende dag; 
iedereen haalde het fel begeerde certificaat.

Begeleiding
Deze toekomstige scheidsrechters worden voorlopig gecoacht en van de nodige adviezen voorzien 
door de scheidsrechterbegeleider van SVM Bram Hund: ‘Ondanks de negatieve berichtgeving over 
scheidsrechters de laatste weken zijn wij bij SVM er trots op dat deze jonge knapen en een dame 
de moed hebben gehad om zich voor de cursus aan te melden. De voetbalvereniging SVM zou 
graag het scheidsrechteraantal willen uitbreiden. Er is een groot te kort aan scheidsrechters; vooral 
voor de senioren en in mindere mate voor de jongere junioren’.

Clubscheidsrechter
Er worden op het sportpark aan de Dierenriem in Maartensdijk iedere zaterdag ongeveer 10 tot 12 
thuiswedstrijden gespeeld vanaf het tweede team tot aan de F-4 pupillen. Voor al deze wedstrijden 
dient de thuisspelende club zelf een arbiter ‘te leveren’. Bram Hund kan daarvoor maar putten 
uit een beperkt aantal vereniging- of clubscheidsrechters. Wanneer iemand geïnteresseerd is kan 
hij of zij contact opnemen voor een oriënterend gesprek of voor aanvullende informatie met Bram 
Hund (tel. 06 13155974) 

Cool Running start met 
hardlopen voor de jeugd
Zaterdag 6 april a.s. start Sportvereniging Fraternitas met een looptraining voor de jeugd. Cool 
Running is een nieuw hardlooponderdeel van Fraternitas, bedoeld voor zowel de beginnende als 
de ervaren lopers.

Voor zowel de jeugd vanaf 8 jaar als jongeren tot 20 jaar. Lange of korte benen, dun of dik, goede 
conditie of niet: iedereen is welkom. Plezier staat voorop maar op zijn tijd even alles geven is ook 
cool. Vandaar Cool Running. 

Lekker rennen in het bos
Nu het voorjaar is begonnen krijg je toch zin om lekker naar buiten te gaan. Waarom niet leuk 
rennen in het bos? Heel dichtbij, hier in De Bilt. Lekker bewegen en gezellig met leeftijdgenootjes. 
Je wordt bij Cool Running door twee ervaren en enthousiaste trainers begeleid. Je krijgt een afwis-
selende mix van looptraining, interval, duurloop, renspelletjes en wedstrijdjes. Regelmatig is er een 
coopertest of tijdsmeting om te kijken of je vooruit bent gegaan. 

Opening 
Zaterdag 6 april start de eerste training en wordt het Cool Running seizoen geopend. Tussen 8.30 
en 8.45 uur verzamelen bij het clubhuis bij het Schaatsmeertje in het Houdringebos (De Bilt). Rond 
9.45 uur is men terug. Vanaf dan is het elke week op zaterdagochtend en donderdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur trainen. Je kunt twee keer aan een gratis proefles deelnemen. Meer info bij 
de jeugdtrainers Désirée of Luc: 030 2213614 of 030 2202666, mail luc.vanrooijen@casema.nl. 

Achterste rij v.l.n.r.  begeleider Edmond Harte, KNVB-docent Ab Schuurmans, Nick Boshuis,  
Martijn de Graaf, Vince van den Bunt, Jelle de Bree, Wessel Huigen, Lorenzo van Zijl, Martijn  
Linschoten en Bram Hund. Voorste rij v.l.n.r. Niels de Kruijff, Max Willers, Alex Temme, Coen Braas, 
(de enige dame) Bodil van Beerschoten en Jody Schuller. Op de foto ontbreekt Luuk Hall.

Irene Beach:
top beachvolleybal 
in Bilthoven
In Nederland en ook in Bilthoven is beachvolleybal de 
snelst groeiende sport. Irene groeide in 5 jaar tijd uit 
naar een vereniging met 230 leden en 6 velden. 

Het seizoen is van eind april tot en met begin septem-
ber. Maandagavond is de interne competitie. Van dins-
dag tot en met vrijdag wordt er fanatiek getraind en is 
het daarnaast vrij spelen. Ook voor dit jaar zijn er weer 
toptrainers beschikbaar waaronder twee trainers die 
meervoudig Nederlands kampioen zijn.
Vorig jaar speelden 5 mannen- en 2 vrouwenteams van 
Irene Beach in de eredivisie. Met 16 teams in de ere-
divisie iets om trots op te zijn. De wedstrijden worden 
verspreid door het hele land gehouden. In mei en juni/
juli worden er bij Irene Beach open toernooien voor de 
eerste en derde divisie 
georganiseerd (voor de 
eredivisie toernooien is er 
volgens de of� ciële richt-
lijnen helaas te weinig 
ruimte rondom het veld). 

In het begin en op het 
eind van het seizoen is 
er een eigen toernooi. 
We kunnen niet wachten 
tot de temperaturen weer 
omhoog gaan!

Irene Beach is gelegen achter 
zwembad Brandenburg.
Meer informatie:
www.irenebeach.nl.
Kom gerust eens kijken.
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nordic wAlking

Nordic Walking Bilthoven
www.nordicwalking-bilthoven.nl

pAArdensport

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub St Maarten
www.lrsintmaarten.nl

Écurie de la Fontaine
fontaine@scarlet.nl

Stal Griftenstein
www.griftenstein.nl

Stal van Brenk
www.stalvanbrenk.nl

Stal Arends
www.stalarends.nl

Voltigevereniging Roy Roger
www.royrogers.nl

schAken

Schaakvereniging De Biltse Combinatie
www.dbcschaak.nl

Schaakvereniging VOG
w.hennipman@hotmail.com

skAten

T-Stop Skatetrainingen

www.t-stop.net

softBAl

Honk- en Softbalvereniging Centrals
www.centrals.nl

squAsh

Sportvereniging Maartensdijk
www.svmmaartensdijk.nl

tAfeltennis

Sportvereniging Athlon ‘66, afd. tafeltennis
kreuger.w@worldonline.nl

Tafeltennisvereniging MTTV / zie Reflex!
www.badmintonmaartensdijk.nl

Tafeltennisvereniging lduna
www.ttv-iduna.nl

tennis

ltv Meijenhagen
www.meijenhagen.nl

Tennisclub Bilthoven
www.tcbilthoven.nl

Tennisvereniging Hollandsche Rading
www.tvhollandscherading.nl

Tennisvereniging Het Kraaienveld
www.kraaienveld.nl

Tennisvereniging Tautenburg
www.tautenburg.nl

Tennisvereniging TKHC Helios
www.helios-bilthoven.nl

Tennisvereniging Toss
www.tv-toss.nl

Tennisvereniging Voordaan
baronvanvulpen@hetnet.nl

Tennisvereniging FAK
www.tvfak.nl

De sportfoto 
van Guido van der Burg
Leuk, alweer een tweede sportkatern. Deze keer heb ik gekozen voor een foto van Philip Meulen-
broek van MMHC Voordaan die op 14 oktober 2012 tegen HC Bloemendaal speelde. Het illustreert 
prachtig Hoofdklasse hockey in ons eigen Bos Voordaan. Als onze toppers thuis spelen komen de 
beste spelers van Nederland hier hun kunsten vertonen op ons semi-kunstgrasveldje. Een waar 
genot om naar te kijken en om te mogen fotograferen.
Ik ben docent bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht en als hobby heb ik fotografie. De hob-
by is begonnen met het fotograferen van mijn hockeyende kinderen maar ik maak nu ook steeds 
vaker portretten in mijn studio. Een selectie van mijn foto’s is te zien op www.guidovanderburg.com.

Sportinstuif in De Bilt
Voor iedereen van 55+, die kennis wilde maken met de diverse sportmogelijkheden, welke  er te 
doen zijn de gemeente De Bilt was er op woensdag 13 maart jl. in het H.F. Witte Centrum aan 
de Henri Dunantplein 4 in De Bilt een uitgelezen mogelijkheid. Volgens de organisatie was de 
opkomst boven verwachting. [HvdB]

Tijdens het evenement kon men kennis maken met sporten, zoals badminton, tafeltennis, tennis, 
volleybal, koersbal, dans, of gymnastiekvormen met turnhoepels, waarvoor grote belangstelling 
bestond en sommige deelnemers een grote bedrevenheid aan de dag legden.

Tennis voor volwassenen
bij TOSS

De verenigingsnaam van TV TOSS is geen toevallig-
heid. TV TOSS kent geen afhangsysteem, dus in prin-
cipe tennist iedereen met iedereen, afhankelijk van 
de loting (de TOSS). Op maandag- en dinsdagavond, 
woensdagmorgen, donderdagavond en zondagmorgen 
wordt er getost. Wie komt, tennist mee.

TV TOSS is geen lid van de KNLTB, neemt dus niet 
deel aan competitietennis en kent geen jeugdafdeling.  
De leden zijn uitsluitend recreatieve tennissers. Het 
competitie-element wordt echter niet geschuwd want 
onderling worden er regelmatig toernooien georgani-
seerd. Op 7 april start de club met een openingstoernooi 
op de nieuwe TennisRood banen die momenteel aange-
legd worden. Nieuwe leden kunnen meteen ‘aanschui-
ven’. Inschrijven voor het toernooi is niet nodig. Vanaf 
13.00 uur wordt er gespeeld en onder de deelnemers 
wordt getost. Ook een prima gelegenheid om eens een 
kijkje te nemen en sfeer te proeven. 

Tennispark Brandenburg beschikt 
over drie, van verlichting voorziene, 
all weather banen, die gedurende het 
gehele jaar bespeeld kunnen worden. 
Het park beschikt over een gezellig 
clubhuis en een groot (in 2012 ver-
nieuwd) overdekt en verwarmd terras. 

TV TOSS
Talinglaan 8
3721 EA Bilthoven

Contributie voltijd leden
€ 170,00.

Contributie winterleden
(1 oktober-1 april) € 95,00.

Niet-leden kunnen een baan huren 
voor het zomer- of winterseizoen of 
voor het gehele jaar.

Voor verdere informatie
www.tv-toss.nl

Het hele jaar tennis bij 
een kleine vereniging
Vanaf de oprichting van Tennisvereniging Hollandsche Rading 
in 1969 bestond de ondergrond van de banen van uit gravel, 
maar sinds een paar jaar liggen er ARC banen, ook wel smash 
courts genoemd. Er kan daardoor eigenlijk altijd getennist 
worden, behalve wanneer er sneeuw op de baan ligt. 

De nieuwe keramische korrels zijn qua ondergrond 
vergelijkbaar met het vroegere gravel en zijn vrijwel even 
vriendelijk voor de gewrichten als gravel. Als het regent, 
kan men gewoon door blijven spelen, terwijl vroeger 
de baan in no-time blank stond.

Geen wachtlijst 
Het aantal tennisuren is dus enorm toegenomen en er wordt 
veel gespeeld. Er zijn meer voordelen: Tennisvereniging 
Hollandsche Rading is een middelgrote vereniging in 
een klein dorp. Er zijn hier geen wachtlijsten. Als er geen 
toernooien zijn, kun je spontaan besluiten om even te gaan 
tennissen zonder al ruim van tevoren af te moeten hangen. 
Tossen kan 5 maal per week; de club is erg laagdrempelig,

Gezellig 
Het is wel erg druk bij TV Hollandsche Rading als het 
Open Bosbergtoernooi op de agenda staat, ook dit jaar 
weer van 22 tot 30 juni. Dit toernooi wordt voor het 26e 
jaar georganiseerd en wordt in de regio zeer gewaardeerd 
wegens de unieke sfeer, de banen en het culinaire 
aanbod.  We zijn een heel gezellige, sociale club waar 
het � jn vertoeven is. Met mooie banen en professionele 
tennisleraren.

Tennisvereniging Hollandsche Rading
Charles Weddepohllaan 3
3739 LD Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771990
www.tvhollandscherading.nl

Vragen?
bestuur@tvhollandscherading.nl

We hebben 2 uitstekende trainers met 
wie afspraken voor lesmomenten en 
-wensen besproken kunnen worden.

Proeven?
Iedereen is welkom op ons park en kan 
de sfeer (en onze dranken en gerech-
ten) daar proeven. Proefspelen kan ge-
regeld worden. Er is geen wachtlijst.
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Spelenderwijs maken de kinderen zich 
allerlei vaardigheden eigen: sociale, 
emotionele, motorische, en natuurlijk 
ook cognitieve vaardigheden. Bij sport 
en bewegen wordt al gauw gedacht 
aan de beweeg - en sportactiviteiten op 
BSO’s . Maar voor een baby is het voe-

len en ruiken van grassprietjes ook een 
ware ( beweeg) activiteit. 
Voor de activiteiten in de breedste zin 
van het woord zijn de groene en ruime 
buitenlocaties waarover Kinderopvang 
de Bilt beschikt dan ook echt een be-
wuste keuze. 

Breed aanbod
Naast de dagelijkse activiteiten op de 
locaties worden er organisatiebreed op 
de BSO locaties voor alle leeftijden ex-
tra workshops en sportclinics georgani-
seerd. Soumaya Mol, activiteitenfunc-
tionaris bij Kinderopvang De Bilt, heeft 
voor het aankomende jaar weer een 
mooi programma klaarliggen. Voorbeel-
den van wat er zoal wordt gegeven: ska-
ten, Expeditie Robinson, capoeira, mu-
ziek en bewegen, yoga, sport- en spel 
clinics, korfbal, etc. Voor elk kind wat 
wils. Voor een groot aantal van deze ac-
tiviteiten werkt Kinderopvang De Bilt sa-
men met de sportorganisatie ‘Doe Mee’. 
Deze organisatie wordt gesubsidieerd 
vanuit de Gemeente ter bevordering van 
de beweeg- en sportactiviteiten van de 
jeugd in de Gemeente. De maand mei is 
uitgeroepen tot Sportmaand binnen het 
programma ‘900 jaar De Bilt’. 

In dit kader organiseert Kinderopvang 
De Bilt samen met Stichting Doe Mee 

een Sportdag voor alle BSO-kinderen op 
2 mei a.s. op haar SportBSO in Groe-
nekan met onder andere funky hockey, 
Base-ball, trefbal en een hindernisbaan. 

Voor meer informatie over de locaties 
van Kinderopvang De Bilt zie www.
kinderopvang-debilt.nl of bel met 030–
2251998.

Kiest u ook voor kwaliteit, ruimte 
(en dus meer bewegen) en creati-
viteit voor uw kind, neem dan con-
tact op met Kinderopvang De Bilt.

Voor meer informatie:
www.kinderopvang-debilt.nl
of bel gerust met al uw vragen: 
030-225 19 98.

Sporten en Bewegen 
bij Kinderopvang De Bilt 
De kracht van Kinderopvang De Bilt ligt in haar grote en veelzijdige aanbod van (bewegings) activiteiten voor kinderen. 
Vanuit haar visie op ontwikkeling van kinderen worden er organisatiebreed elke dag voor alle kinderen zowel binnen als 
buiten activiteiten georganiseerd. 

Sportclinic Baseball op de SportBso.

Balanceren op de brug in de tuin bij kinderdagverblijf De Bosuiltjes.

Preventief bewegen bij SV Irene
Hart & Vaat Beweeggroep Bilthoven, onderdeel Sportverening Irene: een 
sportvereniging, waar jong en oud kunnen volleyballen, badmintonnen en 
aan gymnastiek kunnen doen. Ook mensen met een beperking zijn welkom.

Zo heeft  SV Irene een speciale Hart & Vaat Beweeggroep Bilthoven. Speciaal 
voor mensen met  een hart- en/of vaataandoening en 50+ -ers die nog vol-
doende aan beweging willen doen. De nadruk ligt op plezier in het bewegen 
op eigen niveau. Speciaal opgeleide trainers houden rekening met de diverse 
aandoeningen en passen indien nodig de oefeningen aan. De Hart &Vaat-
groep Beweeggroep Bilthoven participeert onder de landelijk opererende 
Hart en Vaatgroep (zie de website www.hartenvaatgroep.nl).

Recreatief sporten en gezelligheid bij de Hart & Vaat Beweeggroep geeft de 
gelegenheid om verantwoord en gecontroleerd te bewegen en te revalideren 
in een prettige omgeving. De lessen zijn zeer gevarieerd en bestaan o.a uit: 
spelvormen van volleyball, basketball, hockey, korfbal, tennis en badminton 
en fittness oefeningen voor conditie- en circuittraining
Het sporten is iedere woensdagavond (19.00 uur tot 20.30 uur) in de Sport-
hal Kees Boeke, Kees Boekelaan 18, 3723 BA  Bilthoven. Inl. Rob Jacobs, 
Tel: 030-2890443, r.jacobs51@kpnplanet.nl of Jan Bol, Tel.: 030-6958589, 
bol00401@planet.nl

Informatieavond 
‘bewegen met artrose’
In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen last van artrose, in de volks-
mond ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Artrose ontstaat doordat er meer 
gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er door het lichaam geproduceerd kan 
worden. Het kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt het helemaal. Hierdoor 
gaan botten over elkaar heen schuren en dat veroorzaakt vaak veel pijn. Ar-
trose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en knie-artrose is de meest 
voorkomende vorm. Het aantal mensen met artrose neemt toe naarmate de 
leeftijd stijgt.

Dit groeiende probleem in Nederland brengt veel vragen met zich mee. In de 
praktijk blijkt dat er veel vragen zijn over de omgang met artrose. Mensen met 
pijnlijke en stijve gewrichten hebben vaak vragen over medicatie, wel of niet 
trainen, fysiotherapie, operatie etc. Om op deze vragen een antwoord te geven 
wordt er een informatie avond georganiseerd over artrose. Hierin komen alle 
facetten van dit probleem naar voren. Ook bestaat de mogelijkheid om vragen 
te stellen. 

U bent van harte welkom op 28 maart om 19.00 uur bij TRC fysiotherapie en 
Curves in De Bilt aan de Hessenweg 9. Graag even van tevoren aanmelden . 
Tel nr. 030 2746772. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

SVM startte (al-)weer in een andere op-
stelling wegens blessures, vakanties en 
schorsingen. In de aanval de A-junior 
Mark de Brauw. Dat dit geen verkeerde 
keus was bleek al snel. Na 10 minu-
ten had hij de bal in het net liggen op 
aangeven van die andere A-junior Bas 
Temme.

Weer 10 minuten later scoorde Mark 
zijn 2de goal, nu op aangeven van Roy 
Wijman, die zich bij die pass blesseerde 
en het veld moest verlaten. Zijn plek 
werd ingenomen door de volgende A-
junior Jesper van Rooijen. Hoewel SVM 
minder dreigend werd, kreeg De Post-
hoorn geen enkele kans.

Direct na de rust probeerde De Post-
hoorn SVM onder druk te zetten, maar 
na 5 minuten ging het mis. Van een 
misverstand tussen de keeper en een 
verdediger van De Posthoorn maakte 
Mike de Kok gretig gebruik en schoof 
de 3-0 binnen. Wedstrijd beslist, al-
thans dat dacht iedereen, maar 5 mi-
nuten later werd de bal knullig door 
SVM verspeeld en verkleinde Manolo 
van Lijenhorst met een kopbal de stand 
naar 3-1. Gelukkig voor SVM werd deze 
tegenslag weer rechtgetrokken. Jeroen 

Geurtsen trok de bal vanaf links naar de 
2e paal, waar in de drukte Mike de Kok 
zijn 2e doelpunt, nu met een kopbal, liet 
aantekenen. De wedstrijd was nu echt 
wel gespeeld. De Posthoorn liet het een 
beetje lopen en SVM had nog meer 
doelpunten kunnen maken. In de 88 

minuut wist Bas Temme wel raad met 
de geboden ruimte. Van rechts kwam 
hij het strafschopgebied binnen en 
schoot de bal hoog in de korte hoek van 
het doel, 5-1. Zaterdag 23 maart wacht 
de uitwedstrijd tegen het Utrechtse Her-
cules om 14.30 uur.

SVM - De Posthoorn: 5-1

Ze waren er niet veel: hachelijke momenten voor het SVM-doel. Dit was er één. 
(foto Nanne de Vries)

De sport werd er zo’n veertig jaar gele-
den populair. In Japan heeft de sport 
zich ontwikkeld vanuit harde karatestij-
len met invloeden van het muay thai. 

In Nederland is Thom Harinck een 
bekend persoon die kickboksen intro-
duceerde. De sport is de afgelopen tijd 
helaas een paar keer negatief in het 
nieuws geweest.

Karaktervorming is een belangrijk ele-
ment van het kickboksen. Door regel-
matig te trainen kweek je zelfvertrou-
wen, wilskracht, doorzettingsvermogen, 
aandacht en zelfbeheersing. Je leert 
geduld, respect en waardering hebben. 
Voor jezelf en voor elkaar. 

Bij kickboksen worden de stoten van het 
boksen gecombineerd met de trappen 

uit sporten zoals karate en taekwondo. 
Kickboksen gebeurt in een ring. De 
deelnemers dragen handschoenen en 
soms scheenbeschermers. Iedere don-
derdag wordt van 17.15 tot 19.00 uur 
gekickbokst in de gymzaal bij de Regen-
boogschool aan de Buys Ballotweg in De 
Bilt. Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je 
welkom om een keer te kijken of mee te 
doen. De kosten zijn € 2,50 per keer. 

Kickboksen
Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen mogen worden gebruikt. De sport komt van oorsprong 
uit Japan en de Verenigde Staten. Het kickboksen in de VS is ontstaan als systeem om verschillende stijlen vechtsporters 
zich met elkaar te laten meten. 
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tennis (vervolg)

VVSO wvt
www.vvsowvt.nl

Tennis Centrum Groenekan
www.tcgroenekan.nl

vecht- en zelfverdedigingssport

Judokan
www.judokan.nl

WVT VVSO
www.vvsowvt.nl

Judo Bilthoven
judobilthoven@gmail.com

voetBAl

FC De Bilt
www.fcdebilt.nl

Sportvereniging Maartensdijk SVM
www.svmmaartensdijk.nl

volleyBAl

Sportvereniging lrene
www.irene-volleybal.nl

Volleybalvereniging Salvo ‘67
www.salvo67.nl

Stichting Bilts Volleybal
www.stichting-bilts-volleybal.nl

Volleybal Neo
030-2291327

wAndelsport

Comité Avondvierdaagse Maartensdijk
adenanjo@online.nl

Commissie Avondvierdaagse  
De Bilt/Bilthoven
www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl

Sticht Gooise Wandelsport Bond
c.wijland@planet.nl

wAterpolo

bzc Brandenburg (waterpolo)
www.bzc-brandenburg.nl

wielersport

Fietstoerclub Het Rooster
hetrooster.web-log.nl

Oranisatiecomité Maartendijkse acht
janwestbroek@cs.com

yogA

Daantje Linschoten Praktijk Mirre
www.daantjelinschoten.nl

Himalaya Yoga Adem Meditatie Praktijk
www.yogameditatie.nl

Praktijk voor Yoga en Mindfulness Corja 
Kuiken
www.corja-kuiken.nl

Samsara Yoga Opleidingen
www.samsara.nl

Yogacentrum Shamballa NL
www.shamballa.nl

Yogapraktijk Cygne
skvanparys@tele2.nl

zAAlvoetBAl

SVM Futsal
www.svmfutsal.nl

zwemmen

zwembad Brandenburg
zwembad@debilt.nl

Openluchtzwembad de Kikker
www.zwembaddekikker.nl

Zwembad Blauwkapel

De dames van SCHC hebben 
een ruime zege geboekt op con-
current Laren. De Bilthovenaren, 
die derde staan, versloegen de 
nummer vier van de hoofdklas-
se met 5-1. De wedstrijd begon 
rustig. Bij rust stond Stichtse 
met 1-0 voor. Pas in de tweede 
helft ging het goed los. De ploeg 
van coach Janneke Schopman 
scoorde drie keer in vijf minuten. 
Carlien Dirkse van den Heuvel 
scoorde twee keer. De andere 
doelpunten van SCHC werden 

gemaakt door Soledad Garcia, 
Miou Koopman en Caia van 
Maasakker. Door de winst ver-
stevigt SCHC zich op de derde 
plaats. De Bilthovenaren hebben 
33 punten. Dat zijn er 7 minder 
dan nummer twee Amsterdam.
Ook de heren van SCHC heb-
ben knap gelijkgespeeld bij 
Laren. Het werd 2-2. Laren 
kwam al snel op voorsprong, 
maar tien minuten later maakte 
Robbert van de Peppel de ge-
lijkmaker voor de Bilthovenaren. 

In de tweede helft maakte Laren 
de 2-1. Robbert van de Peppel 
kon de achterstand vlak voor tijd 
wegpoetsen. Hij scoorde uit een 
strafbal. 
Het is de derde keer dat Stichtse 
punten pakt dit seizoen. Door 
het gelijkspel blijft het spannend 
onder in de hoofdklasse. De Bilt-
hovenaren staan met 7 punten 
nog steeds onderaan, maar het 
gat met Voordaan uit Groenekan, 
dat voorlaatste staat, is nog maar 
1 punt.

De sportfoto
van Henk Willemsen
Regelmatig fotografeert Henk Willemsen bij de thuiswedstrijden van FC De Bilt, waarvan hij dan 
een selectie maakt, en vervolgens plaatst op zijn website. Op deze foto is Bunnik op visite bij FC 
De Bilt. Henk Willemsen werkt 4 dagen in de week als hoofd administratie bij hoveniersbedrijf 
Hoefakker in de Bilt. De overige dagen is hij als zelfstandig fotograaf in de weer, met verschillende 
opdrachten, variërend van portretfotografie (heeft zijn voorkeur), bedrijfsfotografie, evenementen-
fotografie, zoals o.a. het jaarlijks terugkerende sportgala van de gemeente de Bilt maar ook het 
fotograferen van vrij werk in de natuur neemt een belangrijke plaats in. Meer werk van Henk Wil-
lemsen is te zien op zijn website: www.fotowillemsen.nl

Het hele jaar tennis 
bij Tautenburg
Op de 6 verlichte kunstgrasvelden van TV Tautenburg 
is het mogelijk om het hele jaar te tennissen. Ook de 
tennislessen van Tennisschool Paul de Bruin gaan, 
uitgezonderd, de schoolvakanties, het hele jaar door. 
Paul is jonge enthousiaste tennisleraar die vooral van 
de jeugdige Maartensdijkers (en zelfs van daarbuiten) 
zeer talentvolle tennissers maakt. Daarom een kort 
vraaggesprek met hem.

Wat maakt TV Tautenburg anders?
Paul: ‘Tennis draait uiteraard om techniek en veel spelen 
maar nog belangrijker is plezier. Daarom is mijn manier 
van trainen er een waar heel veel in spelvorm gewerkt 
wordt aan de basistechniek. Zowel jongeren als ouderen 
pikken dit het snelst op door in speelse oefeningen veel 
bewegingen te herhalen. Zowel recreatief als competitief 
kan je hiermee uit de voeten.’

Is tennis voor iedereen?
Het mooie van tennis is dat je het op alle niveaus kan 
spelen. Puur recreatief gewoon lekker ontspannen 
een balletje slaan kan tot op hoge leeftijd. Wij hebben 
mensen van 80 die nog regelmatig op de baan staan. 
In competitieverband of toernooien maar ook alleen tij-
dens clubkampioenschappen. Met les of zonder alles 
kan, al zorgen een paar lessen wel voor een heel snelle 
verbetering.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om jong en oud zich 
thuis te laten voelen bij TV Tautenburg.

TV Tautenburg

Dierenriem 6a
Maartensdijk
www.tautenburg.nl

3 gratis tennislessen
voor nieuwe leden!!
TV Tautenburg geeft nieuwe leden 
de mogelijkheid om gratis 3 ten-
nislessen te krijgen. Lever deze ad-
vertentie in bij je inschrijving en je 
ontvangt 3 gratis lessen. Een mooie 
manier om naast technische tips 
direct nieuwe tennismaatjes te ont-
moeten. Als u het gewoon eens wilt 
proberen kunt u het ook op een van 
onze tossavonden op vrijdagavond 
eens proberen.

De Biltse voetbalverenigingen 
FC De Bilt en SVM besteden veel 
aandacht aan respectvol om-
gaan met elkaar. Vorig jaar rond 
de Dag van Respect onthulde 
burgemeester Arjen Gerritsen 
bij FC De Bilt het bord ‘Voetbal-
len doe je samen’. Precies een 
maand later, op 8 december, 
werden alle amateurvoetbalwed-

strijden in Nederland afgelast 
om grensrechter Richard Nieu-
wenhuizen te herdenken, die 
door mishandeling om het leven 
was gekomen. 
In de kantine van SVM kwamen 
spelers en bestuur bijeen om 
Richard Nieuwenhuizen te her-
denken en aandacht te besteden 
aan slachtoffers van het voetbal 

in het algemeen. In de kantine 
van FC De Bilt schreven cluble-
den hun ideeën over respect op 
een groot vel papier. Op het blad 
stond onder andere: Respect be-
gint bij de ouders, amateurvoet-
bal is vrijwilligerswerk, zonder 
scheidrechters geen voetbal en 
betaald voetbal, geef het goede 
voorbeeld.

SCHC vergaart punten

Respect op het voetbalveld

Vier sporten bij SVM
SVM bestaat al sinds 1950 en is ooit begonnen op een 
weiland met als ‘kantine’ het café van de familie Brug-
gink aan de Dorpsweg, nu bekend onder de naam Zilt en 
Zoet. Via o.a. het sportterrein aan de Prins Bernhardlaan 
(thans wijk Molenkamp) kwam deze omni-vereniging 
met voetbal, zowel op gras als op kunstgras en in de zaal, 
squash en klaverjassen op de huidige accommodatie aan 
de Dierenriem te Maartensdijk. 

SVM Futsal, de zaalvoetbalafdeling binnen SVM kent 
recreantenteams en voor ‘echte’ zaalvoetbalteams uit-
komend in de KNVB competitie. Voorzitter Hendrik den 
Otter: ‘Wie interesse heeft om als team of als individuele 
speler deel te nemen aan een van onze competities kan 
kijken op site www.svmfutsal.nl. of op donderdagavond 
tussen 20.00 en 23.15 uur in De Vierstee! Zowel het eerste 
als het tweede team in de 45+ categorie komen uit in de 
mooi weer competitie. Contact hierover: Henk van Veelen 
h.vanveelen@casema.nl Het veldvoetbal kent naast 7 seni-
oren-, 1 dames- en 15 jeugdteams ook nog een kabouter-
team. Algemene informatie is aan te vragen bij ledenadmi-
nistratie@svmmaartensdijk.nl Squash is een fantastische 
sport. Je ontspant en tegelijkertijd span je weer in, maar 
bovenal je hebt plezier in het spel. De squash-groep kent 
plm. 30 leden en beschikt over 1 baan in het complex 
aan de Dierenriem. Via het contactformulier op www.svm-
maartensdijk.nl onder het kopje contact en dan de afde-
ling squash is meer informatie verkrijgbaar. Tweewekelijks 
in een winterseizoen worden ook bij SVM de kaarten voor 
de klaverjascompetitie geschud en zijn er mooie prijzen te 
winnen. Van de opbrengst wordt jaarlijks een deel van het 
schoolvoetbal in Maartensdijk bekostigd. Info hierover bij 
Karel Schouten (km.schouten@hetnet.nl).

Accommodatie:
Sportpark van Eck - SVM
Dierenriem 4
3738 TR  Maartensdijk
Tel. 0346-212241
 
Telefonisch bereikbaar
van dinsdag t/m vrijdag
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag bereikbaar
van 9.00 - 18.30 uur.
 
Correspondentie-adres:
SVM Maartensdijk
Postbus 24
3738 ZL  Maartensdijk

v.l.n.r. Wout van Dronkelaar (trainer 
veldvoetbal), Frans van der Tol (voorzitter 
omni-bestuur) en Hendrik den Otter (alg. 
bestuurslid + voorzitter Zaalvoetbal).
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Hockeyclub Voordaan en 
Rabobank: samen sterker
De Rabobank en MMHC Voordaan hebben een nieuw sponsorcontract gesloten. De Rabobank 
heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan de hockeyclub uit Groenekan. 

MMHC Voordaan is een gezellige fa-
milievereniging met ruim 1500 leden 
en duidelijke topsport- en groeiam-
bities. ‘Voordaan zit in de lift’, zegt 
voorzitter Thijs Linssen. ‘We zijn een 
club met een brede basis aan en-
thousiaste leden en vrijwilligers en 
hebben de afgelopen jaren al veel 
gerealiseerd, zoals een flinke leden-
groei, een nieuw clubhuis, een vierde 
kunstgrasveld en promotie van heren 
1 naar de hoofdklasse en dames 1 
naar de overgangsklasse. Toch rei-
ken de ambities verder. Zo staan met 
name de verdere ontwikkeling van de 
jeugdopleiding en het verder uitbou-
wen van onze dynamische business-
club hoog op de agenda. Dat gaat niet 
zonder ondersteuning van een goede hoofdsponsor. Met de Rabobank hebben we een partner die 
dichtbij onze Voordaancultuur staat, betrokken is bij de vereniging en net als wij gaat voor toonaan-
gevende prestaties met behoud van de ons zo kenmerkende gezelligheid en laagdrempeligheid’, 
aldus Linssen. 

Centraal
Pieter Leyssius, directeur Bedrijven van Rabobank Utrecht, is enthousiast over de samenwerking. 
‘Net als bij onze lokale coöperatieve bank, staan ook bij Voordaan de leden centraal’, aldus Leys-
sius. ‘We verbinden ons graag aan partijen met wie we Utrecht en omgeving dynamischer kunnen 
maken. Voordaan is een mooie plek om ons merk onder de aandacht te brengen. Door de (online)
activiteiten van de club en de versterking van elkaars netwerken middels de businessclub is Voor-
daan voor ons ook zakelijk interessant.’ 
‘In de nabije toekomst zullen we ook gaan samenwerken op het gebied van cashless en mobiel 
betalen’, vult Migchel Dirksen, directeur van Rabobank Utrechtse Heuvelrug aan. ‘Met toonaan-
gevende clubs als Stichtsche, Kampong en Voordaan laten we zien dat de Rabobank een groot 
hockeyhart heeft. Samen sterker in Utrecht en omgeving, daar doen we het voor!’ 

(Anne Goorkate) 

Samen met mensen van Voordaan en Rabobank showen 
de aanvoerders van Heren1 (Tim Belderbos) en Dames1 
(Saskia Koning) het nieuwe shirt van alle lijnteams van 
Voordaan.

Gelijkspel Voordaan
tegen Schaerweijde
Een uitermate interessante regioderby tussen de hockeymannen van Voordaan uit Groenekan en 
Schaerweijde uit Zeist is in een 4-4 gelijkspel geëindigd. 

Voordaan kwam driemaal op voorsprong, maar liet zich bijna het kaas van het brood eten, toen 
Schaerweijde de 4-3 maakte. In de slotfase wisten de mannen uit Groenekan de 4-4 maken. De 
grote man bij Voordaan was Philip Meulenbroek. Hij maakte drie doelpunten. Het andere doel-
punt van Voordaan werd gemaakt door Thijs Wientjens. De doelpunten van Schaerweijde werden 
gemaakt door Matt L’Huillier (2x), Sebastiaan Westerhout en Philip Engelkens. Op de ranglijst 
staan Voordaan en Schaerweijde ook dicht bij elkaar. Schaerweijde staat tiende met 13 punten 
uit vijftien wedstrijden. Voordaan staat een plek lager met 8 punten uit hetzelfde aantal duels.  
Ook voor de dames werd gelijkspel genoteerd. Eindstand tegen Groningen 3-3.

Philip Meulenbroek (links) en Thijs Wientjes zorgden namens Voordaan voor de doelpunten in het 
4-4 gelijkspel tegen Schaerweijde. (foto: www.guidovanderburg.com)

Hockeyers SCHC te sterk voor Voordaan 
De hockeyers van SCHC hebben jl. vrijdag goede zaken gedaan door het degradatieduel met Voordaan 
te winnen. De club uit Bilthoven was op eigen veld met 3-1 te sterk voor de directe concurrent. Het 
heen-duel werd nog met 2-1 door Voordaan gewonnen, maar dit keer was SCHC te sterk voor de ‘Groe-
nekanners’. 

Na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong, dertien minuten later trok Voordaan de stand gelijk. 
In de tweede helft maakte SCHC het karwei af, waardoor het onderlinge verschil op de ranglijst nog 
maar één punt bedraagt.

Reserves KV Nova kampioen
Een competitieronde voor het einde wisten de korfballers van het tweede team van het Biltse 
Nova het kampioenschap binnen te halen. In IJsselstein werd met Fortissimo, één van de directe  
concurrenten, afgerekend. Hiermee acteert het team komend seizoen na ruim tien jaar weer in de 
beoogde reserve tweede klasse.

Bij aanvang van het zaalseizoen wist de ploeg van coach Pascal Frank dat het mee kon doen voor de 
prijzen. Echter moest er dan wel erg goed gespeeld worden tegen een aantal concurrenten. De eerste 
twee wedstrijden waren meteen krachtmetingen waarbij Nova 2 de meerdere bleek in directe confron-
taties tegen Madjoe uit Rijnsburg en Dindoa uit Ermelo. Hierdoor liepen de Biltse korfballers van meet 
af aan voorop in de poule. Het gehele seizoen presteerde de ploeg constant op een uitglijder tegen de 
studentenclub van Utrecht (Hebbes) en de uitwedstrijd bij Madjoe na.

Pascal Frank wist zijn team optimaal te benutten door gebruik te maken van de veelzijdigheid van de 
talentvolle ploeg en de tegenstanders vooraf goed te bestuderen. Hierdoor wist hij de juiste mannetjes 
en vrouwtjes op de juiste plekken te zetten voor een goed resultaat. Dit leidde ertoe dat een wedstrijd 
voor het einde het pleit al beslecht kon worden voor een mooi kampioenschap. Uiteindelijk werd de 
stand bepaald op 15-17 waarop voorzitter Wim Schoon de bloemen tevoorschijn haalde.

Met een winnende partij tegen de nummer twee, Fortissimo, sleepte het tweede van Nova  
het kampioenschap binnen.

FC De Bilt 
maakt goede keuzes
FC De Bilt heeft vanaf de oprichting in 1997 twee 
eerste elftallen gehad. In mei 2012 maakte FC De Bilt 
de keuze om met één eerste elftal uit te komen en dit 
elftal op de zaterdagen te laten voetballen. 

Deze keuze deed aanvankelijk wel wat stof opwaaien, 
maar gaandeweg het afgelopen seizoen is gebleken 
dat deze keuze succesvol is. Zelfs zo succesvol dat op  
9 maart 2013 het eerste al kampioen is geworden. De 
eerste kampioen in heel Nederland! Doordat de presta-
ties vooruit gaan en de sfeer ook heel goed is, merken 
we dat we meer aanmeldingen krijgen van spelers die 
(weer) bij ons willen voetballen. De treffende woorden 
van voorzitter Martin van Veelen: ‘Ze hebben het sneller 
gedaan dan verwacht, ze hebben het beter gedaan dan 
verwacht, maar vooral leuker dan verwacht’.
Wat ook leuker is dan verwacht... dat is het meisjes-
voetbal bij FC De Bilt. Het heeft best enkele jaren ge-
duurd, voordat het meisjesvoetbal een vaste plek heeft 
gevonden, maar het staat inmiddels als een huis. Vanaf 
seizoen 2013-2014 hebben we minimaal drie meisjes-
teams (MC1, MD1 en ME1). Meisjes die bij ons willen 
voetballen zijn dus ook van harte welkom.

Adres clubhuis
Sportpark Weltevreden
Weltevreden 1
3731 AL  De Bilt
Tel. 030-2204575
www.fcdebilt.nl

E-mailadres secretariaat
secretaris@fcdebilt.nl

Postadres
Postbus 15
3730 AA  De Bilt
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Jeugd heeft de 
toekomst bij 
korfbalclub DOS
De afgelopen jaren heeft DOS extra veel geïnvesteerd 
in haar jeugdafdeling, met als doel de kwaliteit van 
de jeugdspelers te verhogen. De talentvolle spelers 
konden zich op deze wijze goed ontwikkelen en 
doorstromen naar het eerste en tweede team. Op dit 
moment is de gemiddelde leeftijd van het eerste team 
nog geen 20 jaar.

Het oudste jeugdteam van DOS is vanwege een 2e plek 
tijdens het NK, in januari 2013 gekozen tot sportploeg 
van de gemeente De Bilt 2012, in een verkiezing waar-
in het een hoofdklasse hockeyvereniging versloeg. Dit 
geeft nog maar eens aan welke unieke prestatie dit team 
heeft geleverd.

Maar DOS is veel meer dan enkel deze teams. DOS 
heeft circa 160 leden en 14 teams in competitie. DOS 
is een begrip in Westbroek en organiseert al meer dan 
25 jaar het Stratenkorfbaltoernooi en het Schutterstoer-
nooi aan het einde van het seizoen. Hiernaast worden er 
heel veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Ook 
andere activiteiten zoals het Nieuwjaarsgala in de eerste 
week van januari met verkiezingen van beste (jeugd)
speler tot beste coach worden druk bezocht.
DOS is een actieve vereniging die dorpse gezelligheid 
combineert met prestaties.

c.k.v. D.O.S.
Prinses Christinastraat 2a
3615 AG  Westbroek
Telefoon clubhuis: 0346-281050

www.dos-westbroek.nl

Lid worden:
Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den via de website. De eerste vier 
keer kun je gratis meetrainen. Je kunt 
hiervoor contact opnemen met de 
secretaris van de vereniging,
Wilco de Rooij (0346-282161) of 
met één van de trainers van de teams.

Wij zijn sportsponsor

Groenekanseweg 168  
3737 AK Groenekan  
Telefoon 0346 - 218821

info@naastdeburen.nl
www.naastdeburen.nl

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

Wij zijn sportsponsor

Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan

T 0346 - 21 12 15
F 0346 - 21 38 24
info@parelpromotie.nl

w w w. pa r e l p r o m ot i e . n l

De naakte cijfers
Uit GGD onderzoek blijkt dat in gemeente De Bilt 49% van de volwassenen 
een chronische aandoening heeft en dit percentage is hoger dan in de regio. 
35% voldoet niet aan de beweegnorm, 36% heeft overgewicht en 55% heeft 
een verhoogd risico op diabetes. 

Van de senioren heeft 78% een chronische aandoening en geeft 39% aan 
eenzaam te zijn. Tijd om in actie te komen.

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43

www.rtvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

SV Irene is de grootste combi-sportvereniging 
in gemeente De Bilt waar zowel recreatief als 
competitief gespeeld wordt. Iedere tak kent zijn 
eigen bestuur en identiteit waardoor adequaat 
ingespeeld kan worden op wensen en behoef-
ten, daarbij overkoepeld door het Omnibestuur 
om maximale slagkracht te bereiken. Alle indoor-
activiteiten vinden in de Kees Boekehal plaats.

Meer informatie:
www.sv-irene.nl
www.irene-volleybal.nl
basketbal.sv-irene.nl
gymnastiek.sv-irene.nl
badminton.sv-irene.nl
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het  
perfectioneren van de nieuwe websites.

Samenwerking
Parel Promotie werkt samen met Ziber. Sitecup is ontwikkeld 
door Ziber die de techniek achter de site verzorgt. Daar-
door kunnen wij ons concentreren op de vormgeving en 
zijn we ervan verzekerd dat de site draait en dat de laatste 
technische snufjes steeds toegepast worden. Ieder z’n vak!

Gratis
In het abonnement is inbegrepen:
-  CMS voor het eenvoudig wijzigen van 

vereniginggegevens, pagina’s, foto’s, nieuws, 
vacatures, agenda, bestanden, roleplay, nieuwsbrief, 
bezoekers-profielen en WindStat (Statistieken)

-  Nederlandstalige helpdesk
-  pagina’s (200), nieuws (onbeperkt), video (YouTube®), 

bestanden zoekfunctie, reactieformulier, agenda, 
fotoalbum enz.

De aanschaf en het jaarlijks onderhoud is écht gratis d.m.v. 
bordreclame als uw vereniging aan bepaalde voorwaarden 
voldoet. Zie hiervoor www.sitecup.nl

Geld verdienen
Met Ziber SenseView en Ziber Connect maak je optimaal 
gebruik van de digitale mogelijkheden en koppe-
lingen met social media. Een eigen televisie-
kanaal in de kantine geeft veel mogelijk-
heden voor sponsoren.

Aanbieding
Bestel nog voor de zomer je nieuwe 
verenigingswebsite bij Parel Promotie 
dan doen wij de vormgeving voor de 
helft van de prijs!

Parel Promotie presenteert

… de gratis verenigingswebsite Sitecup

Veel functionaliteiten, gemakkelijk CMS beheer via de Nederlandstalige MediaPublisher en een maatwerk 

vormgeving. Doordat Sitecup bedacht en gemaakt is door mensen uit de sport sluit de basis perfect 

aan bij iedere vereniging. Sitecup beschikt altijd over de laatste techniek en is goed vindbaar bij Google. 

Sitecup is inclusief hosting, dus u heeft geen apart hosting pakket nodig.

én 50%korting
Kijk voor meer informatie op www.sitecup.nl of www.senseview.nl of neem contact op 
met Parel Promotie om direct 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

o n t w e r p + p r i n t + d r u k



 De Vierklank 23 20 maart 2013

Fysiotherapie Bilthoven Noord 
levert zorg op maat

door Guus Geebel

In de Pieter de Hooghflat in Bilthoven is sinds april 2010 Fysiotherapie Bilthoven Noord gevestigd. 
De praktijk met drie behandelkamers en een oefenruimte is gevestigd in de voormalige keuken van 

het flatgebouw. Chantal Boekweit oefent er samen met vier ervaren en deskundige medewerkers  
een kleinschalige praktijk uit. Daarbij staat betrokkenheid bij de patiënt voorop.

Chantal Boekweit studeerde dertien 
jaar geleden af als fysiotherapeut en 
leidt sinds 2006 een eigen praktijk. 
‘Ik nam in 2006 de praktijk van Inge 
van Herk over, die tot haar pensione-
ring twee jaar later bij mij in loon-
dienst kwam. Christa van Nispen 
was daar al sinds 1993 werkzaam.’ 
De praktijk was toen gevestigd bij de 

Noorderkerk in Bilthoven. In 2007 
kwam Saskia van den Eshof het team 
versterken en toen Inge van Herk ge-
stopt was kwamen Wendy Springer 
en Marie Kok erbij. 

Specialismen
Christa van Nispen en Saskia van 
den Eshof zijn naast fysiotherapeut 

gespecialiseerd als lymfe-oedeemthe-
rapeuten. ‘Dat is een aparte speciali-
satie waar je een langdurige opleiding 
voor volgt. Deze therapie is geschikt 
voor patiënten met oedeemklachten 
die kunnen ontstaan na bijvoorbeeld 
chemotherapie, bestraling of een knie-
prothese. Daarbij is een veilig gevoel 
bij mensen van groot belang. Daarom 
is het ook een bewuste keuze voor 
vrouwelijke fysiotherapeuten, maar 
natuurlijk behandelen we ook man-
nelijke patiënten.’ Naast algemene fy-
siotherapie en lymfe-oedeemtherapie 
is Fysiotherapie Bilthoven Noord ook 
gespecialiseerd in revalidatie, medical 
taping, orthopedische geneeskunde en 
bekkenbodemtherapie. 

Oefenen
Toen Chantal Boekweit hoorde dat 
de Noorderkerk op termijn zou wor-
den afgebroken ging ze op zoek naar 
een andere locatie. ‘We konden deze 
ruimte in de Pieter de Hooghflat die 
al enige tijd leegstond huren. Er kwa-
men drie lichte behandelkamers en we 
verbouwden de keuken tot een ruime 
oefenruimte.’ Marie Kok is in het 

team de fitnesstherapeut. ‘Zij werkte 
voorheen bij een sportschool en doet 
hier nu de trainingstherapie.’ Chantal 
benadrukt dat er een groot verschil is 
met sportscholen. ‘Daar vind je niet 
de begeleiding die wij bieden. We 
kunnen mensen met bijvoorbeeld 
knieklachten in onze prachtige oefen-
zaal laten trainen onder begeleiding. 
Mensen die geen patiënt zijn en niet 
naar een sportschool willen, maar wel 
willen oefenen kunnen hier terecht. 
Groepen van zes tot maximaal acht 
mensen kunnen hier tegelijkertijd oe-
fenen. Dat kan op afspraak flexibel 
worden ingevuld, ook ’s avonds.’  

Inloopspreekuur
Op maandag tussen 8.00 en 8.30 uur 
houdt Chantal Boekweit een gratis 
inloop voor vragen over lichamelij-
ke klachten, maar ook vragen over 
sporten. Voor bewoners van de Hob-
bemaflat en de Pieter de Hooghflat 
zijn er inloopuren waar mensen met 
hun vragen naar toe kunnen. ‘We 
willen het kleinschalig houden en 
iedereen liefdevol ontvangen. 

Dat het hier goed loopt hebben we 
vooral ook te danken aan mond tot 
mond reclame.’ Zie ook www.fysio-
bilthoven.nl

V.l.n.r. Chantal Boekweit, Wendy Springer, Christa van Nispen en Saskia van 
den Eshof. Marie Kok ontbreekt op de foto.

Bakker Bos feestweken
Bakker Bos, met filialen in Maartensdijk, Den Dolder en 
Hilversum, bestaat 60 jaar. Gedurende een periode van 

vier weken zijn er allerlei acties met een feestelijk karakter. 
Uiteraard zijn er heerlijke jubileumaanbiedingen,  

maar ook een aantal spannende spellen.

Zo is er voor de klanten van Bakker Bos het 
‘Kluiscodespel’. Eén van de weinige dingen 
die nog bewaard zijn gebleven uit de eerste 
bakkerij van grootvader Gijs Bos is een oude 
kluis. De bijbehorende code van het slot is ech-
ter zoek. Aan de klanten wordt gevraagd deze 
code bij elkaar te puzzelen. Daarvoor ontvan-
gen ze in de winkel een speciaal puzzelboekje 
en bij aankoop van 5 euro boodschappen di-
verse stickers. De oplossingen moeten voor 18 
april a.s. 17.00 uur ingeleverd worden in één 
van de winkels. Uit de juiste inzendingen wordt 
er een aantal getrokken die doorgaan naar de 
spannende finale op 20 april. Daar zal blijken 
wie als eerste de kluis mag openen. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen!

Jeugd
Voor de jeugd is er de ‘Jacht op de gouden rozijn’. In alle filialen van Bakker 
Bos krijg je tijdens de feestweken bij elke keer, dat je een boodschap doet een 
rozijnendoosje met een stukje van een afbeelding. De doosjes vormen samen 
een plaat. Met behulp van die plaat kun je doordringen tot de finaleronde. De 
oplossing wordt op een kaart geschreven en op uiterlijk 17 april ingeleverd bij 
één van de winkels, waarbij er een goede kans is dat jij de jacht op de gouden 
rozijn wint. Op dit moment wordt in het buiten-
land een aantal rozijnen van een laagje puur goud 
voorzien. Voor de winnaars is er aan het vinden 
van de gouden rozijn nog een fantastische extra 
prijs verbonden.
Voor de nog jongere jeugd is er een kleurwed-
strijd. De kleurplaat ligt voor je klaar in de win-
kel. De winnaars mogen met een aantal vriendjes 
of vriendinnetjes cupcakes komen bakken in de 
bakkerij.
Het absolute hoogtepunt van de festiviteiten is 
de Open dag die Bakker Bos op 20 april hoopt te 
houden. Volop iets te beleven dus!

Schoonheidssalon & Pedicure 
’t Beautyhuisje

door Marijke Drieenhuizen

Alweer twee jaar is Loes Sturkop in Maartensdijk actief in haar Schoonheidssalon & Pedicure 
’t Beautyhuisje aan de Braamsluiper 6 in Maartensdijk. Onlangs heeft ze haar baan opgezegd 

en vanaf nu richt ze zich volledig op haar eigen zaak. 

Loes Sturkop werkt sinds 1995 in 
de schoonheidsverzorging. Naast het 
basisdiploma schoonheidsspecialiste 
heeft ze ook de voortgezette opleiding 
schoonheidsverzorging afgerond. Ge-
volgd door aanvullende opleidingen 
en cursussen, zoals een cursus voor 
de behandeling van de acne huid en 
het aanbrengen van gellak-nagels 
voor de voeten en de opleiding tot pe-
dicure met de aantekening dat ook di-
abetisch voeten deskundig behandeld 
kunnen worden. Ze is aangesloten bij 
de brancheorganisaties ANBOS en 
PROVOET, waardoor kwaliteit en 
deskundigheid gegarandeerd zijn.

Micro Dermabrasie
Naast de verschillende gezichtsbe-
handelingen kunt u daar ook terecht 
voor bijvoorbeeld het epileren en het 
verven van wimpers en wenkbrau-
wen en de harsbehandelingen. ‘Ik 
ben overstapt naar het merk Babor. 
Alle Baborproducten zijn gebaseerd 
op de nieuwste inzichten van huidon-
derzoek. Er wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van pure, natuurlijk plante-
oliën en plantenextracten en overwe-
gend natuurlijke actieve stoffen van 
plantaardige oorsprong, dit alles voor 
een optimale verdraagzaamheid’. 
Verder werkt Loes Sturkop ook graag 
aan huidverbetering. ‘Met het Micro 
Dermabrasie apparaat kun je op een 
veilige manier aan huidverbetering 

doen. Door middel van een speciale 
vacuumtechniek worden steriele mi-
crokristallen over de huid gespoten. 
Deze microkristallen raken de huid 
waarbij oude en dode huidcellen 
loskomen en met de microkristallen 
worden afgevoerd. Het grote voor-
deel hierbij is dat het veel intensiever 
is dan scrubben. Daarnaast is het ook 
veel veiliger dan een chemische of 
kruidenpeeling. Door het regenera-
tievermogen van de huid gaat deze 
zichzelf herstellen met nieuwe jonge 
huidcellen. Vaak wordt het toegepast 
als voorjaars- of najaarsbehandeling 
om de huid op te frissen. Maar ook 
om rimpels, littekens en porien te ver-
fijnen of als dieptereiniging. Omdat 
je daarna niet direct in de zon mag 

gaan zitten is deze behandeling niet 
geschikt in de zonnige zomermaan-
den. Het voordeel is ook dat je na één 
behandeling al direct resultaat ziet’. 
Vorig jaar heeft Loes Sturkop een 
vijfdaagse training gehad in Duits-
land zodat ze nu ook de Babor effec-
tieve Touch massage beheerst. Een 
massage van het gezicht, de hoofd-
huid, schouders en nek. Artikelen uit 
de Baborlijn kunnen ook aangeschaft 
worden. 

Van maandag tot en met vrijdag en 
gedurende twee avonden per week 
staat zij graag klaar voor haar klanten 
voor een prettige en ontspannende 
behandeling. Op haar website www.
beautyhuisje.nl staat veel informatie. 

Bakker Bos is de kluiscode 
kwijt. Wie helpt?

Vind de gouden rozijn.

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

Steenzaad

Lithodora diffusa 
‘Heavenly Blue’.
Potmaat 15 cm.
Per stuk

van 4,99Dvoor 

2,99

wk 12. Geldig van 21-03 t/m 27-03. OP=OP

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

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

Even voorstellen: EQUIFLEXION
Sinds kort woon ik met mijn gezin in het mooie dorp Maartensdijk. Na 5 
jaar werkervaring in zowel binnen- als buitenland heb ik besloten mij als 
dierenarts, onder de naam Equifl exion, te vesti gen in de omgeving van 
Utrecht.

‘Equifl exion’ is Lati jn voor ‘beweging (buiging) van het paard (Equus)’. Het 
is een ambulante prakti jk voor paarden. Dit houdt in dat er volledig mobiel 
gewerkt wordt, dat ik te allen ti jde bij de pati ënt op visite ga. Equifl exion 
verzorgt voornamelijk eerstelijns zorg aan paarden. Maar voor vaccinati es 
en/of kleine handelingen bij uw hond of kat kom ik ook graag bij u aan huis. 

Even in het kort: mijn naam is Anna Lagendaal, 
en ik ben Erkend Paardendierenarts. Na mijn 
studie Diergeneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht heb ik een aantal jaren in Jordanië 
gewerkt. Na deze bijzondere levenservaring 
heb ik nog langere ti jd mogen werken binnen 
de paardendiergeneeskunde in verschillende 
klinieken in Nederland. Momenteel ben ik 
bezig met een specialisati e als Chiropractor. 
Voor vragen kunt u alti jd bellen of contact 
opnemen via e-mail of de website.  

EQUIFLEXION
Prakti jk voor eerstelijns diergeneeskunde 
van het paard
Drs. Anna Lagendaal, 
Erkend Paardendierenarts

tel: 06-40450947
info@equifl exion.nl
www.EQUIFLEXION.nl
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weinor terrasdak van textiel

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

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

Keuze uit 
de nieuwe 
doekcollectie

Keuze uit 47 RAL 
kleuren en 9 WiGa 
Trendkleuren

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

2E PAASDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 UUR

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

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

Windvast, 

waterdicht en 

alle � exibiliteit!

A.s. zaterdag 23 maart bent u welkom bij 
onze 2e Rozensnoeidag. Met om 11.00 uur, 

14.00 uur én 15.00 uur snoeidemonstraties, plus 
een gratis kopje koffie én een Rozenticket waarmee u 
korting krijgt op uw rozenaankoop.

Oók kunt u gratis uw tuingrond laten testen.  
Schep op 3 plekken uit uw tuin wat grond 

(20 cm diep) en breng dat mee.

Onze decorie staat boordevol mooie en 

originele paas decoraties om 

er thuis een mooi en sfeervol

Paasfeest van te maken.

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

Zaterdag ROZENSNOEIDAG
EN GRONDTESTDAG

THE ART OF HAIRCOLORING

Voorjaarsaanbieding !!!
- HIGH LIGHTS
-  Wasmassage op basis 

van aroma-therapy
- Haarmasker

samen voor € 24,95
Annelinde, Tinka, Francisca, Miranda, 

Kimberly, Danielle en Christa
Elke donderdag- en vrijdagavond geopend tot 21.00 uur!

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

Word Vierklankbezorger! 
Per woensdag 3 april komen er twee wijken vrij in:

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

Rubenslaan 
Wijk 110 -  Karekietlaan, Putterlaan, Rietzangerlaan, 

Tortellaan

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl



 De Vierklank 25 20 maart 2013

Happy Nurse zorgt ook voor Sojater
door Henk van de Bunt

In de aanloop naar een serie nieuwe voorstellingen in april vond op woensdag 27 februari in De 
Vierstee de ondertekening plaats van een nieuw sponsorcontract van Sojater. In aanwezigheid 
van de voltallige spelersgroep, regisseur en bestuur werden de overeenkomsten van de nodige 

handtekeningen voorzien. 

Op initiatief van Frans Wichers en 
Evert-Jan Donkersteeg startte in 1982 
theatergroep Sojater. Sojater bracht in 
de begintijd vooral komedies, maar 
richtte zich langzamerhand meer en 
meer op cabaret. Ook was en is So-
jater vaak te zien en te horen bij bij-
zondere gelegenheden, met speciaal 
geschreven liedjes en sketches of 
met zogeheten ‘onzichtbaar theater’, 
waarbij de spelers het nietsvermoe-
dende publiek overvallen met verras-
sende, grotendeels geïmproviseerde 
acts.

Vereniging
Pas in 2003 werd Sojater officieel een 
vereniging, wat gevierd werd met het 
uitbrengen van de CD ‘Sojater- twintig 
jaar later”. Sinds 1999 regisseert Hein 
Dik Barentsen het gezelschap. Sojater 
wil als vanouds cabaret blijven beoe-
fenen of ‘Cabaretvusical’ zoals Hein 
Dik Barentsen de voorstellingen van 
Sojater noemt. Een combinatie van de 
actuele humor en scherpte van Caba-
ret, de vrolijke show en veelzijdigheid 
van Revue en de lekkere liedjes en 
swing van Musical. 

Lach en traan
Om dit op hoog niveau te kunnen 
blijven doen is de groep dankbaar 
en blij met Happy Nurse als hoofd-
sponsor van de vereniging. Secreta-
ris Harry Van de Berg: ‘Een prima 
koppel. 

Daar waar Happy Nurse helpende 
en verpleegkundige handen inzet 
voor het bevorderen van welzijn en 
gezondheid van onze medemens, 
doet Sojater dit met cabareteske hu-
mor, een lach en een traan’.

Deelnemers Open Atelier 
exposeren bij MaCloud

door Lilian van Dijk

De MaCloud Gallery heeft ter gelegenheid van het negenhonderdjarig 
bestaan van De Bilt een hedendaagse schilderijtentoonstelling ingericht 
met werk van zeventien vrouwen. De officiële opening vindt plaats op 
zaterdag 23 maart om 16.00 uur.

De tentoonstelling Een Bilts Atelier Nu! geeft een goed beeld van de grote 
verscheidenheid van het werk en de daarvoor gebruikte technieken van de 
zeventien kunstenaressen. Woordvoerster Ankie Ruth verklaart waarom het 
zo’n grote groep betreft: ‘Er kunnen veel mensen in de Werkschuit werken. 
We hebben de beschikking over twee lokalen en als het druk is, kan in de 
gang worden gewerkt.’ Iedereen komt op zijn eigen tijd: ‘Wij werken op 
de vrijdag in twee dagdelen en verder werken we thuis. Sommige mensen 
komen ’s morgens al vroeg. Er kan tot vier uur ’s middags in de twee lokalen 
worden gewerkt.’

Evalueren
Het leuke van met anderen samen aan kunst werken is het informele con-
tact: ‘Wij schilderen met elkaar in deze ruimtes en kijken terloops naar wat 
de anderen maken. Als iemand binnenkomt, bekijken we waar ze mee be-
zig is en in de pauzes doen we dat nog eens uitgebreid over.’ Na een jaar 
schilderen bij het Open Atelier volgt een overzichtsbespreking, aldus Anky: 
Dan evalueren we met veel plezier en bekijken het werk wat in dat jaar is 
gemaakt. Daar besteden wij veel tijd aan.’ Daarnaast vindt vanuit De Werk-
schuit ook begeleiding plaats: ‘Eens in de drie weken besteedt een docent 
van de Werkschuit persoonlijke aandacht aan de kunstenaar. Momenteel is 
dat Monique Schep, docente Grafiek van De Werkschuit in Zeist. In het ver-
leden hebben Marjan Nagtegaal en Marieke Thomassen ons op de vrijdag 
in het Open Atelier begeleid.’

Hechte groep
Het opleidingsniveau van de deelneemsters en de tijd die ze in hun werk 
kunnen steken, verschilt: ‘Een aantal is fulltime kunstenaar. Ze exposeren 
vaak, in verschillende galeries. Sommige vrouwen die in het Open Atelier 
komen schilderen, hebben vele jaren opleidingen en cursussen gevolgd.’ 
De deelneemsters werken allemaal individueel. ‘Alle kunstenaressen kiezen 
hun eigen thema’s en werken die uit in hun eigen technieken. Wij inspireren 
elkaar, dat is onze kracht. Wij kennen elkaar allemaal heel lang en goed.’ 
Dat de onderlinge sfeer goed is, blijkt wel uit het feit dat de deelneem-
sters elkaar niet als concurrenten zien: ‘We wisselen expositiecontacten uit.’ 
Anky vat samen: ‘We zijn een hechte groep schildersvrouwen. Iedereen 
heeft wat het schilderen betreft echter zijn eigenheid behouden. We hebben 
met elkaar gemeen dat we met plezier en passie schilderen en dat we ons in 
dat schilderen steeds verder willen ontwikkelen. Daartoe volgt een aantal 
van ons nog steeds cursussen.’ 

Schilderij van een stad, gemaakt door Suzanne Hagemans

De vrijheid in de IJsselmeerpolders
door Sylvia van der Laan

Het perfecte land in een maakbare samenleving: vanuit die ideeën werden de IJsselmeerpolders in 
de vorige eeuw ingericht. Eva Vriend, historicus en zelf kind uit de polder, komt op 21 maart bij 

Bouwman Boeken in De Bilt vertellen over de pioniers die het avontuur aangingen in de kale polders.

De grootouders van Eva Vriend waren 
door de strenge selectie gekomen en 
in 1952 vertrokken zij naar de Noord-
oostpolder. Zij behoorden tot de ge-
lukkigen die een boerderij mochten 

pachten. Voor veel mensen was een 
boerderij in de polder een droom, 
want de crisis van de jaren dertig had 
hard toegeslagen in de landbouwsec-
tor. De tweede wereldoorlog zorgde 

voor groot gebrek aan 
werk en woningen en 
armoede, maar de in-
poldering ging in die 
tijd gewoon door. Op 
de kleigrond stonden 
mannen letterlijk met de 
poten in de modder de 
hele dag te spitten. Sla-
pen deden ze in barak-
ken. Geen bomen, geen 
beschutting tegen zon of 
regen, in een eindeloos 
polderlandschap met tal-
loze muggen en de be-
woonde wereld op drie 
uur rijden afstand. Toch 
kwamen vooral jonge 
boeren graag omdat ze 
hoopten in aanmerking 
te komen voor het pach-
ten van een boerderij. 
Ook mannen die de ver-
plichte tewerkstelling in 

de oorlog in Duitsland wilden ontlo-
pen, konden in de Noordoostpolder 
gaan werken. De Duitsers waren zeer 
geïnteresseerd in het ontstaan van 
nieuwe land, want in de Blut und Bo-
den-filosofie die de nazi’s aanhingen, 
werd door de boer de basis gevormd 
van het zuivere Germaanse volk.

Aparte koffietafels
In haar boek Het nieuwe land, Het 
verhaal van een polder die perfect 
moest zijn, beschrijft Eva Vriend het 
ontstaan van de IJsselmeerpolders, 
maar ook hoe het leven verliep in die 
polders met die rechte straten en ein-
deloze vlakten. Ondanks of dankzij 
de selectie was er in de polders ook 
onderscheid tussen de mensen. In de 
gesprekken met de eerste bewoners 
van de polders, ontstaat een beeld van 
de jaren vijftig waarin godsdienst en 
gehoorzaamheid nog een grote rol 
speelden. Dat veranderde in de jaren 
zestig, in de hele maatschappij en dus 
ook in de polders: er werd protest aan-
getekend tegen de selectiemethode. 
Ook was de aantrekkingskracht van 
de IJsselmeerpolders toen al aan het 

afnemen. Vanaf 1975 werd de toet-
sing helemaal losgelaten en ‘kwam 
Jan en z’n maat binnen en ging het 
hier hard achteruit’ vertelde Harden-
berg, ambtenaar bij de rijksdienst.

Utopie
In Het nieuwe land beschrijft Eva 
Vriend het ontstaan en veranderen 
van een samenleving binnen een 
tijdsbestek van zestig jaar. Door de 
verhalen van haar eigen familie en 

die van andere polderbewoners van 
het eerste uur, af te wisselen met de 
gevolgen van de toen heersende be-
volkingspolitiek, wordt duidelijk dat 
de ‘maakbare samenleving’ een uto-
pie is, ook in de IJsselmeerpolders.

Om 20.00 uur begint de lezing. 
Kaarten kosten kunnen in de winkel 
gekocht worden of besteld via inter-
net: debilt@bouwmanboeken.nl

Terwijl voorzitter Hans Nauta tekent kijken v.l.n.r. de bestuursleden Harry Van de Berg, Marjan Oelderik, Hein Banken 
en Karel de Jong (allen staand) en Happy Nurse – franchisenemer Werner De Groot (zittend) geïnteresseerd toe.
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Duurzaam is niet hetzelfde als duur
Marieke van Nimwegen had al jaren last van vocht en stank van onder de vloer. Daarom zocht zij 

naar een manier om hier vanaf te komen en tegelijk iets te doen aan isolatie. Ze bezocht een thema-
avond van Transition Town De Bilt en koos toen voor de zogeheten TonZon-aanpak. Op de bodem 

kwam een afdeklaag van plastic folie en onder vloer hangen nu thermoskussens van aluminium 
gevuld met lucht. De kosten: een kleine 2000 euro. 

Nu, een paar weken later, is de stank 
verdwenen en het vocht is al een 
stuk minder. Bovendien voelt het in 
de woonkamer een stuk behaaglijker 
aan. Volgend jaar moet blijken hoe-
veel de energierekening omlaag is 

gegaan. Voor Marieke is energiebe-
sparing een vast onderdeel van haar 
leefpatroon. Ze doet liever een trui 
aan dan dat ze de thermostaat een 
graadje hoger zet. En als zij een auto 
nodig heeft, gebruikt ze er een van 

MyWheels. Toch hoef je volgens haar 
geen echte milieufreak te zijn om bij 
te dragen aan een duurzame wereld: 
‘Het gaat vaak om kleine dingen die 
geen geld kosten: het licht uit doen als 
je de badkamer uit gaat of een deksel 
op de pan als je staat te koken. Duur-
zaam is beslist niet hetzelfde als duur, 
integendeel, het levert vaak geld op.’
Wie meer wil weten over de TonZon-
vloerisolatie mag een kijkje komen 
nemen. Als je, net als Marieke in de 
buurt woont van de Planetenbaan in 
Bilthoven en via haar TonZon laat 
aanleggen, dan kun je zelfs rekenen 
op een leuke korting. Voor meer in-
formatie: mvnim44@planet.nl.

Op 17 april presenteert de Lokale Duurzame Energie Coöperatie De Bilt 
haar plannen. De komende weken laat de Vierklank zien hoe verschillende 
inwoners van de gemeente nu al bezig zijn om hun steentje bij te dragen aan 
een duurzaam De Bilt. 

Lions organiseren kledingbeurs
Op zaterdag 23 maart organiseert de Lions Club Bilthoven 

2000 een 2e hands kledingbeurs waarvan de opbrengt 
geheel ten goede komt aan een Women for Women 

project in Nepal.

Liesbeth Leijten is een van de organisatoren: ‘Onze club is heel actief, 
we hebben dit jaar bijvoorbeeld met onze kerstbomen actie veel geld 
binnen gehaald voor de lokale voedselbank. Maar we realiseren ons heel 
goed dat in andere delen van de wereld de nood nog veel hoger is. Daar-
om hebben we voor deze actie een goed doel gekozen waarbij meisjes 
gesteund worden om naar school te gaan. Scholing is de sleutel tot succes 
en als vrouwelijke Lions Club spreekt het ons natuurlijk aan om specifiek 
iets voor meisjes te doen!’

Al maanden is 2e hands dameskleding van goede kwaliteit verzameld en 
die wordt op zaterdag 23 maart van 11.00 uur tot 17.00 uur aangeboden 
voor vaste lage prijzen. Liesbeth Leijten: ‘ Het zijn voor veel mensen 
economisch zware tijden, dan komt een 2e hands kledingbeurs als ge-
roepen, zeker als daar kleding van goede kwaliteit voor aantrekkelijke 
prijzen over de toonbank gaat en je er ook nog een goed doel mee steunt.’ 
De locatie in de winkel van Ine Mine aan de Dolderseweg 138 in Den 
Dolder. Lions Club Bilthoven 2000 hoopt op een drukke dag en een suc-
cesvolle verkoop waarmee veel meisjes naar school kunnen!

Koninklijke Biltse Harmonie: 
Music for All

Op zaterdag 13 april a.s. geeft de Koninklijke Biltse Harmonie een concert in het H.F. Wittecentrum, 
met als thema: Music for All. De KBH maakt muziek voor iedereen en wil dat graag laten horen: 

muziek met voor iedereen wat wils tijdens een gezellig avondje uit!

Het programma bevat muziek uit al-
lerlei werelddelen en van alle tijden 
en wordt ten gehore gebracht door 
de diverse geledingen van de KBH: 
de Marchingband, de Melodie Per-
cussiegroep, het Klein Harmonieor-

kest en na een korte pauze het Groot 
Harmonieorkest. Na afloop kan 
onder het genot van een hapje en 
een drankje nagenoten worden met 
KBH’s swingende Weathertown 
Bigband. 

Het concert is om 20.00 uur in het H.F. 
Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Zaal open: 19.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of kunnen worden gereserveerd 
via reserveren@biltseharmonie.nl. 

125 jaar geleden bedacht Johannes Auping de 
spiraalbodem. 125 jaar ongeëvenaarde slaap-
kennis vieren we met een uitgeslapen 
droomdeal. Ga nu naar uw Auping 
dealer en ontvang de 2e matras 
voor de halve prijs.

*  Deze actie is geldig van 25 februari t/m 7 april 2013.
Kijk op www.auping.nl voor de voorwaarden

Auping Essential, in 5 kleuren. 
Vanaf € 1.820,-

(incl. matrassen, excl. hoofdbord)

125 jaar Auping
 vieren we met een uitgeslapen droomdeal

OKT

De Auping matrassen Adagio en 
Cresto zijn uitgeroepen als 
‘Beste uit de test’.

Scan de QR code of ga naar www.auping.nl 
en stel nu zelf uw Essential samen.
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Nieuwe zebra verbindt
door Kees Pijpers

Vorige week werd er ‘opeens’ een nieuwe zebraverbinding aangebracht tussen het Maertensplein 
en de Fazantlaan over de prinses Marijkelaan in Maartensdijk. Deze plotselinge verschijning riep 

evenveel vragen op als deze waarschijnlijk beantwoordde; dus vroegen wij de afdeling 
Communicatie van de gemeente naar het hoe en waarom.

Donate Schuil antwoordde per om-
gaande: ‘Verschillende bewoners uit 
Maartensdijk hebben aangegeven dat 
er veel kinderen uit de wijk ten zui-
den van de Prinses Marijkelaan daar 
oversteken op weg naar de scholen en 
dat dat gevaarlijke situaties oplevert. 
Daarnaast steken er op deze locatie 
ook veel mensen over naar de win-
kels en (in omgekeerde richting naar) 
de ‘ingezonken’ glascontainers. In 
dit geval is het zo dat het signaal van 
verschillende bewoners bij de wijk-
contactambtenaar Lianne Oosterlee is 
binnen gekomen. Zij is toen in over-
leg gegaan met de collega’s van ver-
keer. Omdat we veel van dergelijke 
verzoeken binnen krijgen wordt altijd 

een afweging gemaakt op basis van 
geldend beleid, beschikbare budget-
ten, noodzaak en belang. Voor grote 
ingrepen moet het college een besluit 
nemen. Bij een zebrapad is dat niet 
het geval en heeft de afdelingsmana-
ger mandaat van het college om een 
besluit te nemen. Bij wijzigingen in 
de verkeerssituatie wordt er een of-
ficieel verkeersbesluit genomen dat 
ook gepubliceerd wordt in de krant en 
op de gemeentelijke website. 

Snelheid
Naast de officiële publicatie is het 
besluit verder niet breed bekend ge-
maakt. Communicatie zegt zich goed 
voor te kunnen stellen dat het voor 

veel mensen als een verrassing kwam. 
Communicatie vervolgt: ‘Aangezien 
het om een redelijk drukke weg gaat 
waar ook nog een bus overheen rijdt, 
is er voor gekozen om een zebrapad 
aan te leggen, zodat voetgangers vei-
lig over kunnen steken en het verkeer 
snelheid mindert. Daarom is men op 
zoek gegaan naar een oplossing voor 
dit probleem. Er zijn meerder locaties 
langs de weg bekeken en op dit punt 
bleek dat het meest werd overgesto-
ken. 
Daarom is daar een zebrapad aange-
legd, waardoor iedereen veilig kan 
oversteken en wordt snel verkeer op 
de weg gedwongen om snelheid terug 
te nemen’. 

Veiligheid voor alles. 

Marjan Nagtegaal in De Woudkapel
Marjan Nagtegaal is een van Bilthovens meest succesvolle professionele kunstenaressen  

met exposities door het hele land op haar naam. Tot 22 april 2013 is  
een selectie van haar schilderijen te zien in de Woudkapel.

Na haar opleiding aan de Rijksaca-
demie in den Haag, waar ze onder 
andere les kreeg van Co Westerik, 
ontwikkelde zij zich tot een auto-
noom kunstenaar. Zij maakt steeds 
verschillende fasen door wat het 
extra interessant maakt om haar te 
volgen. Van figuratief tot abstract en 
door de toepassing van veel verschil-
lende materialen en kleuren blijft 

haar werk steeds verrassen. In De 
Woudkapel exposeert zij een serie 
doeken rondom het thema Woestijn. 
Veel inwoners van Bilthoven en om-
streken kennen Marjan Nagetgaal als 
inspirerende docente schilderen en 
modeltekenen aan De Werkschuit. 
Ook op organisatorisch gebied, bij-
voorbeeld bij de opzet van lokale 
kunstmanifestaties zoals Gluren bij 

de buren, is zij actief.
Wie het werk van Marjan Nagtegaal 
wil bekijken kan iedere zondag te-
recht in De Woudkapel van 10.00 uur 
tot 12.00 uur en op afspraak met Els-
beth Andriessen tel. 035 6914461. 

De Woudkapel bevindt zich op de 
hoek van de Sweelincklaan en de 
Beethovenlaan in Bilthoven.

Opfriscursus voor automobilisten 
Om de kennis en toepassing van ver-
keersregels te testen organiseert VVN 
Afdeling De Bilt, in samenwerking 
met MENS De Bilt, Gemeente De 
Bilt en Autorijschool Doornenbal uit 
Maartensdijk, twee keer per jaar de 
mogelijkheid voor deelnemers vanaf 
50 jaar kennis en kunde weer op te 
frissen met de zgn. BROEM (Be-
wustwording Rijgedrag Ouderen En 

Medeweggebruikers). De eerste mo-
gelijkheid vindt plaats in Maartens-
dijk op 25 maart aanstaande. De cur-
sus bestaat uit de onderdelen theorie 
van de verkeersregels, een ogen- en 
reactietest, een gehoortest en rijden 
in de eigen auto met een ritadviseur. 
Deelnemers aan deze cursus moeten 
ingezetenen zijn van de gemeente De 
Bilt en een geldig rijbewijs hebben.

Aanmelden kan zowel persoonlijk, 
schriftelijk, als telefonisch (van 9.00 
tot 14.00 uur) bij Wijkservicecentrum 
MENS, Maertensplein 96, Maartens-
dijk; tel. 0346- 214161. 

Deelname is mogelijk van 9.00 tot 
12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur. 
De aanmelding sluit zodra het maxi-
mum aantal deelnemers is bereikt. 

Zorgondernemer Dennis van Middelkoop van Thomashuis Maartensdijk 
had de vrijwilligers voorgesteld om de activiteiten te verplaatsen van 
zaterdag naar vrijdag. Reden natuurlijk de nog slechtere voorspellingen 
voor zaterdag. Tegen de voorspelling in was het dus toch vrijdag minder 
goed dan zaterdag. Om het geheel toch wat vrolijker te maken stond een 
gezellig muziekje aan. Er is die vrijdag hard gewerkt, de planten zijn 
allemaal in mooie potten gedaan. Het resultaat mag er zijn: het ziet er weer 
gezellig uit. Het tempo was hoog en met de lunch was de klus geklaard. 
Toen was het tijd voor de tomatensoep, gemaakt door Frederik (deelnemer 
van het Thomashuis) en de lekkere broodjes.[MD] 

Hoogste punt breikt

Vrijdag 15 maart jl. werd het hoogste punt van de bouw van Het Lichtruim 
aan de Melkweg bereikt. [HvdB]

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

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

‘Traditiegetrouw werd eerst het kaart-
spel ‘Kleuren’ gespeeld. Het lijkt een beet-
je op Rummikub, maar kortweg gezegd 
gaat het erom dat je met 3 kaarten speelt 
en bij de bank kan ruilen. Na a� oop van 
dit enerverende kaartspel was er een 
koud bu� et. Een onderdeel van het bu� et 
was: ‘De Rode Bieten Salade’. De dagen 
voorafgaande aan deze oudejaarsviering 

was het gespreksonderwerp hoe de 
rode bietensalade moest worden 
bereid.’ 

Peter Diepenhorst - Groenekan
Rode Bieten Salade
op oudejaarsavond

Bijzonder cadeau

advertentie
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Van Dorpsberaad Westbroek
In de vergadering van eind februari kwamen onderstaand punten o.a. aan de orde.

Evaluatie Jaarwisseling
Er was tevredenheid over de beschik-
baarheid van een achterwacht tijdens 
de jaarwisseling. Ook had men de 
indruk dat een feest in Maartensdijk 
zeer veel jeugd uit Westbroek had ge-
trokken. In november zal een overleg 
voor aankomend nieuwjaar met de 
Brandweer en de Gemeente gepland 
worden. 

Lopende projecten
De Gemeente zal geattendeerd wor-
den op gevaarlijke plaatsen op de Dr. 
Welfferweg.
Nieuwe speelplaats: aandacht ge-
vraagd voor drassige ondergrond.
Ondergrondse glasbakken worden be-
gin maart geplaatst.
Nogmaals bij de Gemeente gewezen 
op onderhoud Huydecoperweg.
De klankbordgroep (gift)Rabobank 
overlegt over mogelijkheden het 
evenemententerrein te voorzien van 
elektra, riolering, water en verhar-
ding. Gemeente zal omwonenden in-
formeren en heeft aangegeven geen 

verantwoording te willen dragen voor 
verder onderhoud en beheer. Hier-
voor zal nog een oplossing gezocht 
worden.

Aanleg Glasvezelnetwerk
Het Dorpsberaad vindt het belang-
rijk dat ook Westbroek aangesloten 
zal gaan worden op het glasvezelnet-
werk. 
Wij roepen de dorpsbewoners dan 
ook op om zich in te schrijven /post-
code check te doen. Dit kan op onder-
staande wijze.
In overleg met de gemeente Biltho-
ven is bepaald welke gebieden aan-
gesloten zullen worden, dit gezien 
Reggefiber hier een investering in het 
gebied moet doen. 
Dertig procent van de plaatselijke 
bevolking moet zich aanmelden voor 
de glasvezel om in staat te kunnen 
zijn om het gebied aan te sluiten, een 
gebied dat niet in behandeling word 
genomen(buitengebied) kan zich en-
kel aanmelden via de website www.
eindelijkglasvezel.nl hier dient u een 

postcode check te doen en die zal 
melden of er aangesloten wordt of 
niet, is dit niet het geval dan kunt u 
door middel van uw email adres ach-
ter te laten op de hoogte gehouden 
worden voor de verdere verloop van 
de aanleg van het netwerk. Reggefi-
ber zal deze aanmeldingen monitoren 
via de postcode, op het moment dat 
de dertig procent behaald is zal ook 
dit gebied aangesloten worden.

Nieuwe voorzitter en nieuw lid 
Dorpsberaad
Het dorpsberaad heeft een nieuwe 
voorzitter gekozen, wegens het be-
eindigen van de zittingstermijn van 
Jaap Veldhuizen. Marcel Pisa is de 
nieuwe voorzitter en Kees Wijnen is 
nieuw lid.

Op onze website www.dorpsberaad-
westbroek.nl vind u aanvullende in-
formatie over tal van onderwerpen 
die regelmatig terugkomen op onze 
agenda. U kunt ook zelf uw mening 
geven en vragen stellen. 

Rolstoel geschonken
De UVV (Unie van Vrijwilligers)
afdeling De Bit/ Bilthoven heeft een 
speciaal potje waarmee ze af en toe 
iets speciaals doen voor ouderen uit de 
Gemeente De Bilt. De UVV is vanaf 
het begin betrokken geweest bij vrij-
willigers projecten in Schutsmantel 
zoals het winkeltje, koffie schenken, 
voorlezen en puzzelen, handwerken, 
de bibliotheek en de boekenwagen, op 
dit moment met 36 vrijwilligers. Om 
deze reden werden de bewoners van 
Warande woonzorgcentrum Schuts-
mantel maandagochtend verblijd met 
een prachtige rolstoel met vering. 
Dat laatste is heel welkom vanwege 
de ongelijkheid van de wandelpaden 
rondom de Schutsmantel. En - ook 
heel belangrijk in dit Hollandse kli-
maat - met een mooie regencape 
voorzien van warme voering. Dankzij 

het zonnetje wat ook meehielp en de 
aanwezige wandelvrijwilligers, werd 

meteen dankbaar gebruik gemaakt 
van deze geschenken. [HvdB]

Fotoclub

Maandag 25 maart komt de Foto-
club bijeen voor een lezing over 
architectuurfotografie. De avond 
zal door Harm en Diana Bokje 
worden gepresenteerd en zij zul-
len laten zien hoe je fotoseries 
kunt maken. Door middel van deze 
series kun je laten zien wat je wilt 
vertellen, hoe je het bereikt en 
hoe je deze foto’s selecteert. De 
avond begint om 20.00 uur en zal 
worden gehouden in het Cultuur 
en Vergadercentrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplein 4 De Bilt. Voor 
meer inlichtingen www.fotoclub-
bilthoven.nl

PCOB-middag

Dinsdag 26 maart is er weer een 
bijeenkomst van de PCOB afde-
ling De Bilt-Maartensdijk. Deze 
keer is het in Dijckstate bij het 
Maertensplein omdat de Ontmoe-
tingskerk bezet is. De aanvang is 
om 14.30 uur. Dhr. Griffioen komt 
van alles over zijn pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella ver-

tellen. Aan de hand van mooie 
beelden neemt hij u mee op reis 
om te laten zien wat de pelgrims-
reis inhoudt.

De betekenis van Goede Vrijdag

Steeds meer mensen voelen zich 
onthecht: ‘Hou me vast’! was de 
roep van Vincent van Gogh, die 
momenteel door miljoenen men-
sen herkend wordt. Hij schilderde 
de barmhartige Samaritaan, omdat 
hij naar compassie verlangde. Tij-
dens zijn voordracht zal hij aan 
de hand van het werk van Vincent 
van Gogh op dinsdag 26 maart 
om 20.00 uur bij de VEG De Bilt, 
Nieuwstraat 47 te De Bilt spre-
ken over de genadevolle betekenis 
van Goede Vrijdag. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door 
Regien Smit (zang), Tineke van 
der Meulen (klarinet) en Antoi-
nette Wienke (piano).

Vierde IRS-lezing 
 
Dinsdag 26 maart is het thema’De 
geestelijke wapenrusting’ en de 

lector is de hervormde predikant 
Ds. P. Molenaar uit Lunteren. De 
locatie voor de bijeenkomsten is 
een zaal van de Ontmoetingskerk 
, Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
Aanvang 19.45 uur. Entree 3 euro. 
De netto-opbrengst van deze avon-
den komt ten goede aan één van 
de projecten van de IRS. Nadere 
informatie: www.inderechtestraat.
nl, e-mail ja-st@hetnet.nl, of tel. 
0346 213445.

Paasontbijt bij de VEG

De VEG De Bilt (Nieuwstraat 47) 
start op 1e Paasdag, 31 maart om 
10.00 uur de Paasviering met een 
gratis Paasontbijt. In de bovenzaal 
staat een gezellig Paasontbijt voor 
iedereen klaar. Aansluitend is er de 
Paasdienst onder leiding van Adri 
van der Mast. Voor de kinderen is 
er een speciaal Paasprogramma. 
Die bijeenkomst begint om 11.00 
uur. Aan het einde van de dienst 
is er gelegenheid voor gebed en 
(daarna) voor een gesprek tijdens 
de koffie en thee. Voor meer infor-
matie ga naar www.vegdebilt.net.

Schepping
Op Zondag 7 april geeft het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann een 
concert met als titel ‘Schepping’. Centraal staat het zonnelied ‘Il Cantico 
delle Creature’, van Franciscus van Assisi, waar de jonge Amerikaanse 
componiste Edie Hill een briljante toonzetting voor achtstemmig koor voor 
heeft gemaakt. Op het programma staat een aantal vooral hedendaagse com-
posities van Jean Sibelius. Het concert wordt afgesloten door de vertrouw-
de, warme klanken van Rachmaninov en Tchaikovsky. 
Het concert is in de Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8, te Bilthoven 
op zondag 7 april, van 15.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie en reser-
vering van kaarten: tel. 030 6377767, www.valborgensemble.nl.

Verrassingstas voor nieuwe 
bibliotheekleden

Iedereen die zich tijdens de Boekenweek 2013 – van 16 tot en met 24 maart 
- inschrijft als nieuw lid van de bibliotheek in Bilthoven of Maartensdijk 
ontvangt een bibliotheektas vol verrassingen. In iedere tas zit de unieke 
verhalenbundel ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’, een bundel vol verha-
len en herinneringen van bekende landgenoten. Daarnaast bevat de tas een 
Boekenbon van € 5,- én een voucher voor het Boekenweekgeschenk ge-
schreven door Kees van Kooten. Met dit boek kan een dag gratis gereisd 
kan worden met NS. In de tas zitten bibliotheekboeken, een dvd of een 
tijdschrift, aansluitend bij de smaak van de nieuwe lener.  Deze actie geldt 
alleen voor nieuwe leden van 18 jaar en ouder en is geldig zolang de voor-
raad strekt. Meer informatie is te vinden op www.ideacultuur.nl.

Repair Café in WVT
Op zaterdag 23 maart is er weer een Repair Café in Bilthoven. Tussen 
11.00 en 15.00 uur kan men met de kapotte spullen terecht bij de WVT 
(Talinglaan 10). Deskundigen helpen bij het repareren van kleding, elek-
trische apparaten, computers, fietsen, houtwerk en speelgoed. De praktijk 
leert dat het aantal geslaagde reparaties groot is. Gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. 

Het Repair Café is een initiatief van Transition Town De Bilt in samenwer-
king met wijkvereniging WVT. De toegang is gratis, een vrijwillige bij-
drage is welkom. Meer informatie op www.repaircafe.nl/Bilthoven

Cursus ‘In verbinding  
met kinderen’ 

In deze cursus leer je empatisch te reageren op de woorden en het gedrag 
van je kind. Ook leer je empatische verbinding met jezelf te maken, zodat 
je jezelf kunt uiten op een manier die voor het kind makkelijker te horen is. 
Vanuit deze verbinding kun je dan samen met je kind oplossingen zoeken 
die voor beiden werken.

De cursus wordt gegeven door Sofie Bakker. Zij is moeder van twee kinde-
ren en werkte zes jaar als docente in het middelbaar onderwijs. Daarnaast 
volgde zij training in Geweldloze Communicatie en is zij daarin sinds 2011 
ook trainer. Meer informatie op www.sofiebakker.nl.
De cursus wordt geven op maandag van 20.00 tot 22.00 uur en start bij 
voldoende deelname op 18 maart. 

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 22 maart kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Laan van Weltevreden in de 
Bilt bent u van harte welkom. Vanaf 
19.00 uur is de kantine geopend en 
het klaverjassen begint om 20.00 
uur. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. 
Loten voor de loterij zijn € 0,50 
per stuk. 

Geen Vlaaienactie C.S.V.  
Fraternitas in 2013

Helaas kan de vlaaienactie op van 
C.S.V. Fraternitas uit De Bilt dit 
jaar niet doorgaan. Andere jaren 
konden de vlaaien en paasbroden 
besteld worden  via de leden van 

Fraternitas. Helaas bleek dit jaar 
dat bakker Steevens uit Stein geen 
vlaaien en paasbroden kon leveren. 
De organisatie is hard op zoek 
naar een andere bakker zodat de 
actie in 2014 gewoon weer door 
kan gaan. Dit jaar dus gewoon een 
keer een taartje halen bij de lokale 
middenstand of bij andere lokale 
evenementen.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 22 maart 
kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen.
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Sofie Heus houdt van musicals
door Martijn Nekkers

Aan de Kerkdijk in Westbroek woont Sofie Heus. Een heel gewoon meisje van 12 zoals er wel meer te 
vinden zijn in het dorp. Ze is leerling van basisschool ’t Kompas. Maar toch heeft ze iets bijzonders. 

Regelmatig treedt ze op in de musical ‘Annie’ van Albert Verlinde Entertainment.

Momenteel toert deze productie door 
het land. Sofie houdt erg veel van zin-
gen, dansen en acteren. Ze vindt het 
geweldig om aan deze musical mee 
te mogen doen. Als het meisje July 
is ze één van de weeskinderen uit de 
musical die het verhaal vertelt over de 
jonge bewoners van een weeshuis dat 
geleid wordt door de verschrikkelijke 
miss Hannigan.

We spreken Sofie op de dag dat ze 
‘s avonds op het toneel zal staan in 
Schiedam. Door de strenge wetgeving 
op het gebied van kinderarbeid kan 
dat niet op een andere dag. Zo’n dag 
wordt dan beschouwd als een werk-
dag en daarvan mag ze er vanwege 
haar jeugdige leeftijd maar een be-
perkt aantal hebben. De bedoeling is 
dat ze 20 keer te zien zal zijn in deze 
productie. Het is al de tweede musi-
cal waaraan ze mee doet. Eerder was 
ze al te zien in Joseph, the amazing 
technicolor Dreamcoat. Spontaan, 
open en vriendelijk vertelt ze over 
haar ervaringen bij de musical. In mei 
2012 heeft ze auditie gedaan. Er had-
den zich 1200 kinderen opgegeven. 

Daarvan mochten er 900 meedoen 
aan één van de drie auditierondes. So-
fie is uiteindelijk uitgekozen door de 
producent. Met zes andere kinderen 
zit ze in het groepje dat altijd optreedt 
in het midden van het land. Nou ja, 
midden, dat is een ruim begrip. Dat 
loopt van Schiedam tot aan pakweg 
Enschede. Moeder Saskia brengt haar 
dochter steeds naar de voorstelling 
en na afloop weer terug naar huis. Ze 
vertelt dat ze zo bij elkaar aardig wat 
uurtjes onderweg zijn. Saskia heeft 
haar dochter al heel wat keren aan het 
werk gezien. Eerst op de repetities en 
later tijdens de voorstellingen.

Grappige kinderen
Sofie kan het heel goed vinden met 
de andere kinderen van haar groepje 
dat optreedt in de musical. Sofie: ‘We 
moeten vaak om elkaar lachen. Het 
zijn gewoon hele grappige kinderen 
en we hebben het erg leuk met elkaar. 
We zijn ook niet jaloers op het meisje 
dat de rol van Annie mag spelen’. Met 
de hond Sandy die een rol heeft in de 
musical kan ze het eveneens goed vin-
den. Er zijn nog vijf groepen kinde-

ren die optreden in de theaters in het 
noorden en in het zuiden van het land. 
De hoofdrolspeelsters, Jenny Arean 
en Gerrie van de Klei, die afwisse-
lend miss Hannigan spelen, vindt ze 
geweldig. Ze is onder de indruk van 
deze geroutineerde musicalsterren. 

Niet hard gillen
Sofie heeft dan weliswaar niet de 
hoofdrol maar geniet er iedere keer 
toch weer van op het toneel te staan. 
Ze heeft haar eigen solo in één van de 
liedjes en danst en acteert samen met 
de andere kinderen. Daarnaast moet 
ze natuurlijk ook naar school. Is dat 
niet vermoeiend? Sofie: ‘Nee hoor. 
Wel in het begin. Toen moesten we 
iedere zaterdag zeven uur repeteren. 
Nu zit het er goed in en hoef ik niet 
meer te oefenen. Hoe langer je de 
voorstelling doet, hoe beter het gaat. 
Wel moet ik voorzichtig zijn met m’n 
stem en mag ik niet hard gillen. Ik 
treed nu één keer per week op. Als het 
dan laat is geworden mag ik uitsla-
pen. Dat vinden ze goed op ’t Kompas 
maar ik moet het natuurlijk wel inha-
len en ook mijn huiswerk maken.’ De 

kinderen van ’t Kompas kijken ook 
niet tegen haar op. Sofie: ‘Ze zijn niet 
jaloers. Ik voel me daar heel normaal. 
En laatst zei mijn vriendinnetje nog 
tegen mij dat ze nog steeds mijn beste 
vriendin is’.

Dichtbij te zien
Als klein kind zong ze al graag: ‘Toen 
ik twee was al, maar toen klonk het 
nog wel vals’, vertelt ze onbevan-
gen. ‘Toen ik vijf was kon ik ook al 
redelijk dansen’, voegt ze er aan toe. 
Zingen in de klas vond ze altijd min-
der leuk. Ze houdt meer van musical-
liedjes. Ze krijgt piano- en zangles 
en daarnaast ook nog musical-les bij 
‘Musicalos’ in Maarssen, een soort 
muziekschool gespecialiseerd in mu-
sicals. Volgend jaar gaat Sofie naar de 
Rientjes Mavo in Maarssen. Ze wil 

uiteindelijk naar de Frank Sanders 
Academy, een Mbo-opleiding op het 
gebied van musicals. Want ze wil, zo 
wordt wel heel duidelijk, musicalster 
worden. Bij de film wil ze ook wel. 
Ze heeft al eens een rolletje gehad in 
de TV-serie Kruimeltje. Ze staat ook 
ingeschreven bij een castingbureau. 
‘We stimuleren haar wel maar we 
letten er goed op dat het niet te veel 
voor haar wordt’, zegt moeder Saskia. 
‘Bovendien, het moet ook bij haar 
passen. Sofie is vast besloten om later 
het theater in te gaan. Of bij de film. 
Nu beleeft ze al veel plezier aan haar 
rol in ‘Annie’. ‘Iedereen moet komen 
kijken!’, vindt ze. 
We kunnen Sofie onder andere zien 
op 12 april in theater De Kom in 
Nieuwegein en op 25 april in de 
Stadsschouwburg in Utrecht.

Rommelmarkt maakt het verschil
Scoutinggroep Ben Labre organiseert een rommelmarkt op zaterdag 6 april tussen 10.00 en 15.00 uur. 

Tussen 2 en 4 april kan men overtollige huisraad aanleveren. 

‘Het lijkt ieder jaar weer zo’n terug-
kerend nummer’, reflecteert coördi-
nator Jurrien de Jong. ‘Maar voor ons 
zijn de inkomsten van de markt enorm 
belangrijk. Ze maken net het verschil 
waardoor we rondkomen. Net als bij-
na elke andere vrijwilligersorganisa-
tie krijgen we geen subsidie en willen 
voor iedereen toegankelijk zijn. Mede 
dankzij deze inkomsten slagen we er 
nog steeds in de contributie laag te 
houden.’ Dat wordt wel steeds moei-
lijker want het zware economische 
klimaat pleegt ook een aanslag op de 
kas van de Scouting. Aan de andere 
kant zorgt de Rommelmarkt er voor 
dat zaken die u niet meer nodig heeft 
als kleding, speelgoed, keuken- en 
serviesgoed, kleine meubels, boeken, 
antiek en curiosa, verlichting en elek-
trische apparatuur, in een ander gezin 
weer jaren goede dienst kunnen doen. 

Spullen aanleveren kan op 2, 3 en 
4 april hun aan het gebouw op de 
Kerklaan 33a (achter de Michael-
kerk) tussen 10-12 uur, van 14-16 
uur en van 19-21 uur. De Scouting 
kan het ook afhalen. U kunt daarvoor 
via 06-53633740 een afspraak maken 
tussen 10.30 en 17.00 uur. Dit kan al-
leen voor inwoners van de dorpsker-
nen De Bilt / Bilthoven. De Scouting 

neemt alles aan waarvan u denkt dat 
het waarde heeft of bijzonder is. De 
Scouting kan echter geen grote meu-
belstukken, witgoed of chemicaliën 
meenemen. Voor actuele informatie: 
www.benlabre.nl

Tijdslimiet reünie Michaëlschool
Dit schooljaar wordt het 90-jarig bestaan van de Michaëlschool gevierd. In 
september werd het jubileum al feestelijk geopend en dit hele schooljaar 
zijn diverse activiteiten gepland met een feestweek in juni als afsluiting.
Zaterdag 22 juni is er een reünie waarvoor oud-leerkrachten en oud-leer-
lingen zich kunnen aanmelden via de website: www.reuniemichaelschool.
nl. Dit kan ook schriftelijk, met een briefje aan het adres: Michaëlschool, 
Kerklaan 33, 3731 EE De Bilt. De aanmelding moet vóór 15 april zijn ont-
vangen.

Paaseieren 
zoeken 

De Speel-o-theek in Bilthoven is een 
gezellig speel-o-theek voor kinderen 
van 0 tot 8 jaar oud. Maandag 25 en 
woensdag 27 maart a.s. tussen 14.30 
en 16.30 uur komt de paashaas aan 
de Jachtlaan 19 te Bilthoven (naast 
het Centrum voor Jeugd en Gezin) 
hier eitjes verstoppen. Kinderen (en 
hun ouders of grootouders) zijn wel-
kom om hiernaar op zoek te gaan 
tussen al het speelgoed. Zoek tussen 
het speelgoed en kijk gelijk of je iets 
leuks ziet om mee te spelen in de 
Paasvakantie. Er is van alles te leen 
zoals fietsjes, stepjes, waveboards, 
skates, glijbanen, play-mobiel en 
nog veel meer. En voor als het regent 
in de vakantie zijn er ook leuke ge-
zelschapspellen en puzzels te leen.

Nieuwe Peutergroep 
voor Theresiaschool 

Vanaf 1 september 2013 opent bij de Theresia-basisschool een nieuwe peu-
teropvang: Peutergroep Theresia. Deze peutergroep biedt opvang van half 
negen tot twaalf, in een prachtige, lichte ruimte in de Theresiaschool in 
Bilthoven. De peutergroep is een mooie aanvulling op de Theresiaschool. 
In de Theresiaschool is nu al een BSO (Buitenschoolse opvang) en De Stu-
diekring (huiswerkbegeleiding) gevestigd. 

Bij Peutergroep Theresia kunnen kinderen tussen de twee en de vier jaar 
oud met elkaar spelen en leren. De peuterspeelzaal stimuleert de ontwikke-
ling van peuters en is een goede voorbereiding op de basisschool. Er wordt 
gewerkt met vaste, ervaren en gediplomeerde leidsters. Spelenderwijs leren 
zij de peuters hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. Er is een mooie 
speelplaats met zandbak en glijbaan. De peuters mogen ook gebruik maken 
van het gymnastieklokaal van de kleuters van de Theresiaschool. Verdere 
informatie: secretariaat Theresiaschool 030 2286556 of via peutergroep@
theresiaschool.nl 

Bij de Theresiaschool in Bilthoven start in het nieuwe schoolseizoen ook een 
nieuwe peutergroep.

Sofie Heus treedt met veel plezier op in de musical ‘Annie’.

Ben Labre hoopt dat er op de 
rommelmarkt weer veel spullen van 
eigenaar wisselen waardoor de kas 
goed gespekt wordt.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 

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

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

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

meer + € 3,50).

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op! prijzen gewijzigd

Adverteren?
Bel 

0346 21 19 92

Te koop aangeboden
Satelliet tuner Nokia met zen-
der display voor de vrije zen-
ders, in goede staat. € 25,-. Tel. 
06-19963053

Chocoladefontein, nieuw, met 
gebruiksaanwijzing en recep-
tenboek. € 17,50. Tel. 030-
2285302

Harry's Horse regendeken mt. 
paard 205 cm, donkerblauw. € 
25,-. Tel. 06-10119383.

Voor studentenkamer? 
Aangeboden wit wollen berber 
karpet 160cm x 200cm. Gratis 
af te halen. Tel. 030-2285302.

Zeer goed Philips televisietoe-
stel met afstandsbediening 62 
cm. € 25,-. Tel. 030-2285302.

51cm. Matchline kleurentele-
visie, nauwelijks gebruikt. € 
35,-. Tel. 030-2510903

Mustang uitschuiftrap-
hekje z.g.a.n. € 15,-. Tel. 
06-29506849

Fietsen/brommers
Bruine damesfiets. Wielmaat 
26 ". Verlichting, slot. € 35,-. 
Tel. 030-2285302.

Herenfiets. € 45,-. Kinderfiets 
leeftijd 8-12 jaar. € 45,-. Tel. 
06-50453740

Personeel gevraagd
Gevraagd TUINMAN 50+die 
genoeg energie heeft om 
onze tuin bij te houden Tel 
06-23560286

Personeel aangeboden
REPARATIE zonnescher-
men, rolluiken, markiezen, 
Luxaflex. Verkoop nieu-
we en gebruikt. Tel. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

BETTY'S CORNER! Iedere 
woensdag en vrijdag bij "kap-
per Hans" in Maartensdijk. 
Gezellig en de koffie staat 
klaar! Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

VERLOREN in Maartensdijk, 
tasje met foto toestel Canon 
1200, SD kaartjes en 2 snoer-
tjes. Graag bellen 0346-
212713 of 06-13559223

Wij wonen nu kleiner! 
Verkoop op de: Sperwerlaan 
23, 23 maart 2013 van 10.00 
tot 14.00 uur.

Diversen
Nieuwe collectie SCHOOLTASSEN bij 
Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 - 0346 211579

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

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

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

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-
lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te 
doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden 
met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-
gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-
gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 
Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-
binding.nl

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

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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,- Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl info@10epenning.nl

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

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

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

Gratis Breiavonden iedere woensdag vanaf 19.00 uur. 
Gezellig samen breien, patronen en tips uitwisselen. Atelier 
Wol en Zijde, Sperwerlaan 84, Maartensdijk. Tel. 06-52637643

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Administratiekantoor 
Beemer in Maartensdijk verzorgt deze graag voor u. Voor meer 
informatie bel naar 0346-261374 of mail naar info@admb.biz.

Winterdip wordt lentedip? Dan moet er iets gebeuren. Face à 
face helpt je uit het dal. Op naar een zonnige zomer. Voor info 
of gratis kennismakingsgesprek kijk op www.faceaface.nl of 
bel 06-24 90 33 81

PORTEMONNEES en nog eens portemonnees bij
Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 - 0346 211579

Schilderworkshop ‘Klassiek portret’

Zaterdag 23 maart krijgt u de kans om onder de 
artistieke leiding van kunstenares en docente Dorette 
Gilingeen eigen 17de eeuwse (zelf)portret te schil-
deren. 
Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Johannes Ver-
meer… iedereen kent wel de oude meesters en hun 
prachtige portretten. Schilderkunst met een gouden 
randje. Maar ook donkere achtergronden, diepe 
schaduwen en prachtige kostuums. Alleen mensen 
met veel geld konden zich laten portretteren door een 
kunstschilder. Veelal zijn deze portretten geschilderd 
in een decor van grote witte kragen, hoeden met veren 
en een zwaar fluwelen gordijn op de achtergrond. 
Deze workshop staat in het teken van het thema 
van de Boekenweek 2013: ‘Gouden Tijden, Zwarte 
Bladzijden - de zon- en schaduwzijde van ons roem-
rijk verleden’. De workshop is inclusief materiaal-
kosten en koffie/thee met iets lekkers. Tijd: 10.00 
tot 12.30 uur. Aanmelden: 030 6986573 of activitei-
ten@ideacultuur.nl

Danssalon en Singledansen

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 23 maart a.s. in HF 
Witte in De Bilt terecht voor een avond stijldansen, 
met voorafgaand een workshop Singledansen. De 
workshop Singledansen is nieuw in de Danssalon. 
Iedere dansliefhebber kan hieraan deelnemen (voor 
singledansen heeft men namelijk geen partner nodig). 
De Danssalon is er iedere 4e zaterdag van de maand in 
het HF Witte Centrum in De Bilt. Henri Dunantplein 
4, De Bilt, Tel (030) 220 39 54. De workshop gaat om 
19.15 uur van start en duurt tot 20.15 uur, aansluitend 
dansavond tot 00.00 uur. Deelname workshop € 1,00 
per persoon. Entree Danssalon € 6,00 per persoon. 
Meer informatie op www.de-danssalon.nl

Cursus Boetseren of Speksteenbewerken

In Atelier ‘de Beeldenhoek’ in Westbroek worden al enige jaren boetseerlessen 
en lessen speksteenbewerken gegeven. Het atelier bevindt zich in de mooie lan-
delijke omgeving te Westbroek. Ook wordt de mogelijkheid geboden om buiten 
te werken.
Tijdens de lessen wordt er vooral in kleine groepen gewerkt, zodat er ruimte 
en aandacht is voor iedereen. Er zijn ochtend-, middag- en avondgroepen 
mogelijk, afhankelijk van het aantal en de wensen van de  deelnemers. 
Ook worden elk jaar workshopdagen speksteenbewerken georganiseerd. Voor 
informatie: Marianne van Zijtveld- Loggers, tel. 0346 281266 of 06 11168249.

50+ Country Line Dance 

Zaterdag 23 maart houden de Country Line Dancers Born Country uit Maar-
tensdijk voor het 10e jaar een 50+ Country Line Dance en Demonstratie dag in 
De Vierstee, Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk. Een dag die in het teken staat 
van heerlijk dansen met elkaar en genieten van de optredens van de groepen van 
Born Country en gastoptredens van Line Dance groepen uit Houten, Bunnik en 
IJsselstein. De deuren van De Vierstee gaan om 9.30 uur open. Inlichtingen of 
reserveren: Born.country@casema.nl of tel. tussen 17.00 en 18.00 uur tel. 0346 
212817.

U zoekt 
- 

U vindt

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

Wie heeft Sammie gezien?

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de stichting Mens de Bilt cursussen!

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op 
een draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 
12 personen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek 
op aanvraag (tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen 
Paul Werner 030-2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. 
www.pwkeramiek.nl

Atelier “De Beeldenhoek” in Westbroek opent haar deuren. 
Vanaf 18 maart starten de Boetseer en Beeldhouwlessen weer. 
Creëer met uw handen vanuit uw hart. Lessen in kleine groepen 
en genoeg aandacht voor iedereen. Wees er snel bij, want vol is 
vol. Koffie/thee en wat lekkers staan klaar. Graag tot ziens! Info 
Marianne van Zijtveld 06-11168249 of 0346-281266.

Bijles Wiskunde door ervaren docent, niveau  Havo / VWO. 
Omgeving De Bilt. Reacties via e-mail: stil.de.bilt@planet.nl
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Programma Koninginnedag 
aangepast

door Martijn Nekkers

De troonsafstand van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 
heeft veel invloed op de komende viering van Koninginnedag. Net als op vele andere plaatsen in ons 
land heeft ook het Oranje comité De Bilt/Bilthoven het gebruikelijke programma aangepast aan de 

gebeurtenissen die op deze dag in Amsterdam zullen plaatsvinden.

‘We krijgen van alle kanten vragen 
wat er die dag precies gaat gebeuren’, 
vertelt voorzitter Maas van Apel-
doorn. ‘Sinds het nieuws van de in-
huldigingkroning op 30 april bekend 
is ben ik met het dagelijks bestuur 
van ons comité druk bezig geweest. 
We hebben bekeken hoe we het ge-
bruikelijke programma, waarvoor 
het draaiboek al klaar lag, konden 
aanpassen.’ Het wordt een meer dan 
bijzondere dag voor Nederland. Ook 
in De Bilt en Bilthoven zal dat goed 
merkbaar zijn.

Programma
Van alles was er al geregeld voor 
30 april. Allerlei spellen waren al 
gehuurd, muziek geregeld, vergun-
ningen aangevraagd en afspraken 
met medewerkers en vrijwilligers 
gemaakt. Toen moest opeens het roer 
om. Van Apeldoorn: ‘Te verwachten 
valt dat op deze dag veel mensen 
aan de televisie gekluisterd zullen 
zijn of zelf naar de hoofdstad zullen 
afreizen. Het heeft er toe geleid dat 
Koninginnedag 2013 op een geheel 
andere manier vorm zal krijgen.’ In 
het kort gaat het programma er zo 
uitzien: Woensdag 24 april is er de 
traditionele feestavond in de Opstan-
dingskerk, vrijdag 26 april vindt de 
Oranjebingo in buurthuis ’t Hoekie 
plaats. Dinsdag 30 april is er wel een 
kindervrijmarkt op de Hessenweg. 
Die begint dit jaar al om 07.00 uur 
en eindigt om 10.00 uur. Vanaf 12.00 
uur wordt Hessenweg weer vrijgege-
ven voor het verkeer. Er zijn hierna 
overdag geen activiteiten. ’s Avonds 
echter is er een feestprogramma op 
het gazon voor het gemeentehuis 
Jagtlust. Vanaf 20,30 uur is daar een 
muzikaal programma. Bovendien zul-

len vanuit De Bilt en Bilthoven om 
20.45 uur lampionoptochten vertrek-
ken, begeleid door de Marchingband 
van de Koninklijke Biltse Harmonie 
en de Vereniging Vrijwillige Brand-
weerharmonie Bilthoven. Rond 21.30 

uur zullen de optochten arriveren 
bij het gemeentehuis waar om 22.00 
uur een grote vuurwerkshow wordt 
gehouden. Aansluitend is er de mo-
gelijkheid om met een hapje en een 
drankje nog wat na te genieten. Er 
wordt die avond geen entree geheven 
en de Soestdijkseweg-Zuid wordt ’s 
avonds gedeeltelijk afgesloten voor 
alle verkeer.
Het traditionele paardenconcours dat 
op 30 april zou worden gehouden is 
door het bestuur van de organiserende 
stichting afgelast. Meer hierover op 
www.oranjeconcours.nl. Het traditio-

nele spellenfeest gaat evenmin door. 
Er is nog even overwogen om dat op 
zaterdag 27 april te houden maar het 
bleek niet mogelijk om daarvoor vol-
doende medewerkers te mobiliseren
Van Apeldoorn: ‘Het heeft veel moei-

te gekost om dit programma in korte 
tijd op poten te zetten. Op de dag zelf 
kunnen we best nog wat vrijwilligers 
gebruiken om alles in goede banen 
te leiden. Ze zijn van harte welkom. 
We hopen echt dat het op deze ma-
nier toch een mooie dag gaat worden 
en dat de inwoners met elkaar toch 
een fijne dag zullen beleven. We ver-
wachten door de bijzondere omstan-
digheden wel wat minder bezoekers 
dan andere jaren.’ Op de website 
www.oranjecomite-debilt-bilthoven.
nl zijn alle activiteiten ook vermeld.

Koninginnedag in 
Maartensdijk

door Kees Pijpers

Tijdens een bestuursvergadering van Oranjevereniging 
Prins Willem Alexander in Maartensdijk ten huize van 
de penningmeester Rob Alderhout stond de viering van 

Koninginnedag 2013 op het programma. Opvallend was de 
rust van de aanwezige organisatoren die de voortgang van de 

geplande activiteiten op Koninginnedag organiseren. 

Strak, kalm en plezierig leidt kapper Hans Stevens de bijeenkomst en be-
spreekt de vorderingen met de aanwezige medebestuurders Rob Alderhout, 
Stephan Brons, Peter de Wilde en Sandra Floor. Het zal die dag de laatste Ko-
ninginnedag op 30 april worden want zoals bekend gemaakt is, zal Hare Ma-
jesteit Koningin Beatrix op haar 75ste verjaardag afstand doen van de troon 
om plaats te maken voor haar zoon kroonprins Willem-Alexander, die op die 
dag tijdens Koninginnedag in Amsterdam zal worden gehuldigd als Koning.

Bekend
Nog niet alle activiteiten in Maartensdijk op die speciale dag zijn bekend. 
Natuurlijk zal de kindermarkt er weer zijn en komt de burgemeester tradi-
tioneel op bezoek. Kunst en Genoegen zal het volkslied spelen en er zullen 
weer een massa ballonnen het luchtruim kiezen. We proberen de winnaar 
daarna in De Vierklank geplaatst te krijgen. Een uitstekend besluit is dat 
er zowel op het Maertensplein als in Dijckstate een scherm zal worden ge-
plaatst waarop de kroning in Amsterdam te zien zal zijn.

Helikoptervlucht 
De scouts van Agger Martini worden gevraagd de vlag te hijsen en te strij-
ken. Mede bestuurder Hilko Kraamer is op het plein met een klein terras 
met tap en oranje donuts voor de donateurs. Er komt een forse stormram 
voor dappere doeners en hoogst waarschijnlijk ook de springkussens. So-
jater is gevraagd een kroningsact op te voeren en er komen loten om een 
helikoptervlucht te winnen. Alles bij elkaar is dit een mooi programma dat 
binnenkort nog uitgebreid bekend zal worden. Intussen zal het werven van 
donateurs en leden heel belangrijk zijn. 

Ook Westbroek past haar 
Oranjefeest aan

Door Martijn Nekkers

Net als vele andere Oranjeverenigingen heeft die van Westbroek ook haar programma aangepast. 
Naar verwachting zullen velen op 30 april de inhuldiging op TV willen volgen. Op dat tijdstip zal het 

dus waarschijnlijk erg rustig zijn op het feestterrein bij molen ‘De Kraai’. 

Het bestuur onderzoekt momenteel 
de mogelijkheid om een groot scherm 
geplaatst te krijgen zodat de uitzen-
ding ook in de feesttent bekeken kan 
worden. Als dat lukt wordt dat zo snel 
mogelijk bekend gemaakt. Er zijn en-
kele programmapunten verschoven. 
Dat leverde niet al te veel problemen 
op, vertelt voorzitter Ad Verhoef van 
de Oranjevereniging Westbroek. De 
traditionele Koninginnedagoptocht 
zal nu op zaterdag 27 mei worden ge-
houden. Die avond is er ook een spe-
ciale Westbroekse familieavond met 
natuurlijk een nieuwe versie van het 
Westbroekspel. Bijzonder wordt ook 
de tent met een laser-game, speciaal 
voor jeugd en jongeren. Deze installa-
tie wordt belangeloos ter beschikking 
gesteld door een lokale ondernemer. 

Koninginnedag 2013 (de allerlaatste) 
zal tenslotte in de feesttent worden 
afgesloten door de Happiness drive-
in-show.

Op 30 april is er ’s morgens nog wel 
de traditionele aubade maar geen 
toast op de koningin en taartenbak-
wedstrijd. De fietspuzzeltocht op Ko-
ninginnedag gaat ook niet door. Als 
alternatief zal de Oranjevereniging 
bij mooi weer een aantrekkelijke  fiet-
stocht uitzetten die men desgewenst 
op zondag 28 april kan gaan fietsen. 
Er zijn geen controleposten. De route 
is in de feesttent af te halen en wie de 
geadviseerde starttijd volgt, zal zeker 
veel Westbroekers tegenkomen. Er 
zijn geen andere activiteiten op die 
dag. De andere bekende onderdelen 

van de Oranjeviering gaan wel door 
en die vindt men op het programma of 
in de weer fraai uitgevoerde Oranje-
gids. Voor het schrijven en samenstel-
len van die gids vraagt de commissie 
die dit verzorgt overigens nog ver-
sterking voor het komende jaar. 

Bestrating feestterrein
Verder nieuws is dat binnenkort zal 
worden begonnen met het opknap-
pen van het evenemententerrein waar 
altijd de feesttent wordt opgebouwd. 
Dat is mogelijk door een gift van de 
Rabobank. Een watertappunt en rio-
lering voor de toiletwagen zal in dat 
kader ook worden aangelegd. Het 
terrein zal worden bestraat met gras-
tegels. De bedoeling is dat op dit ter-
rein ook geparkeerd kan worden bij 

evenementen in het dorpshuis. Waar-
schijnlijk is dit nog niet gerealiseerd 
vòòr de komende Oranjefeesten. Het 
wordt dit jaar een geheel andere vie-
ring dan gebruikelijk en waarschijn-

lijk een hele gedenkwaardige. Maar 
ongetwijfeld wordt het weer zo’n ge-
zellig feest zoals we dat in Westbroek 
gewend zijn.

Maas van Apeldoorn, voorzitter van het Oranje comité De Bilt/Bilthoven.

Jeugdige muzikanten van Vriendenkring blazen de traditionele reveille vanaf 
de toren van de N.H. Kerk in Westbroek in 2012.(Foto Oranjever. Westbroek)

Koninginnedag 
Lage Vuursche

Oranjevereniging Lage Vuursche maakt alvast het voorlopige 
programma bekend.

Dinsdag 13 april vindt om 10.00 uur de opening van de Oranjemarkt plaats 
en wordt om 11.15 uur zoals gebruikelijk aan de Slotlaan de vlag gehesen 
waarna in optocht naar verpleeghuis Sint Elisabeth gegaan wordt om ook 
daar de vlag te hijsen. Na afloop wordt er teruggegaan naar dorpshuis ‘De 
Furs’ voor Oranje bitter.
’s Middags staan er tot 16.30 uur kinderspelen met o.a. draaimolen, spring-
kussen, treintje op luchtbanden, Suikerspin, haakse sjoelbak, blokjesspel, 
Grabbelton en schminken op het programma met om en v.a. 13.30 uur een 
optredens van de Eemzangers uit Baarn. 
Tijdens de Koninginnedag staat in het dorpshuis ‘De Furs’ een groot scherm 
waarop men de TV-uitzendingen kan volgen.



 De Vierklank 32 20 maart 2013

Geef een lammetje de fles
door Charlotte Kuijsten

Het sneeuwt en het is koud, toch is het bijna voorjaar en zijn de eerste lammetjes al geboren. 
Op zaterdag 30 maart wordt dan ook weer de lammetjesdag georganiseerd door de Agrarische 

Natuurvereniging [ANV] Landschap Noorderpark. Bij Museumboerderij Vredegoed, Heuvellaan 7 in 
Tienhoven/Oud Maarsseveen en op de boerderij van de familie Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek is er 

tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te beleven voor jong en oud. 

Bert van der Tol is beheerder van 
Streekmuseum Vredegoed tevens 35 
jaar veehouder en houdt ruim 300 
schapen. ‘Er zijn inmiddels 150 lam-
metjes geboren en er is best kans dat 
er tijdens de lammetjesdag ook nog 
lammetjes geboren worden’, zegt 
Bert. Sommige lammetjes krijgen 
de fles; daar mogen de kinderen bij 
helpen. Het is hartstikke mooi om de 
bezoekers echt kennis te laten ma-
ken met de natuur en de dieren op de 
boerderij.’ 

Boerderij familie Lam
De familie Lam is al 32 jaar actief 
met het boerenbedrijf, waar voor-
namelijk melkkoeien staan en hob-
bymatig schapen worden gehouden. 
De lammetjesdag is volgens Johan 
en Geertrui Lam vooral een gezellig 
gezinsuitje. ‘ Kinderen leren spelen-
derwijs over het boerenbedrijf. Ze 

kunnen knuffelen met een makke 
koe, kuikentjes en lammetjes aaien 
of de kalfjes voeren. Vooral kinderen 
genieten intens van deze plattelands-
beleving, dat maakt deze dag zo leuk.’ 
Kinderen kunnen ook een rondje op 
een shetland pony rijden en er worden 
heerlijke biestpannenkoeken gebak-
ken. Wat biest is? Dat kunnen de kin-
deren aan de boer en boerin vragen. 
Zij zijn aanwezig om deze en alle an-
dere vragen over het boerenleven te 
beantwoorden. 

Meer
De Agrarische Natuurvereniging 
[ANV] Landschap Noorderpark richt 
zich op het verkrijgen van meer be-
kendheid voor het boerenbedrijf, na-
tuur en landschap in het polderland 
benoorden Utrecht. De vereniging 
organiseert diverse activiteiten voor 
bezoekers van het Noorderpark. Zo 

verleent de ANV onder meer haar 
medewerkring aan de Molendag (11 
mei) en de Campina Boerderijdag (20 
mei) en organiseert de vereniging de 
Zoddenwandeling (28 juni). Ook is er 
een speciale dag voor visueel gehan-
dicapten in samenwerking met Barti-
meus (13 juli). 

Behalve bezoeken van de georga-
niseerde dagen kan er ook heerlijk 
gewandeld en gefietst worden met 
behulp van de ANV recreatiekaart en 
de onlangs geplaatste picknickban-
ken. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.anvnoorderpark.nl 
De koeien en schapen staan in de stal, 
dus ook bij minder mooi weer gaat de 
lammetjesdag gewoon door. Entree 
voor de lammetjesdag is gratis en er is 
voldoende parkeergelegenheid op het 
erf (Tienhoven) en in de berm (Kors-
sesteeg). 

Dieren voeren, knuffelen met een koe, kuikentjes en lammetjes aaien; het kan 
allemaal tijdens de lammetjesdag op 30 maart in Westbroek en Tienhoven.

Fort Ruigenhoek bezoeken
Het fort is in de 19de eeuw gebouwd en maakt deel uit van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Wat was de aanleiding van de bouw? Waarom nu precies 
op deze plek? Welke functies had het fort? En hoe gebruikt men het nu? 
Vanwege de militaire functie van het Fort is het zeer beperkt toegankelijk 
geweest, waardoor de natuur zich op een aparte manier heeft ontwikkeld. 
De wallen zijn op sommige plaatsen ingenomen door weelderige begroei-
ing. Op andere plaatsen heeft de beplanting de sfeer van vroeger. Welke 
diersoorten leven op het fort? Allemaal onderwerpen die de Groene Hart 
gids van Staatsbosbeheer met u zal bespreken. U kunt mee na aanmelding 
via www.groenehartcentrum.nl De rondleiding is op 31 maart, begint om 
13.30 uur en duurt ongeveer 1 ½ uur. Kunt u niet op deze dag kijk dan op 
de website www.groenehartcentrum.nl voor een ander datum later dit jaar.  
In ieder geval staan er ook op 14 
en 28 april rondleidingen gepland. 
Indien u met een groep Fort Rui-
genhoek wilt bezoeken dan kan dit 
in overleg.
Zorg voor stevige schoenen. Een 
deel van het terrein is moeilijk toe-
gankelijk voor personen die slecht 
ter been zijn en gebruikers van rol-
stoelen. Het Fort bevindt zich aan 
de Ruigenhoeksedijk 125a te Groe-
nekan. Meer informatie via 0346 
- 281857 (tijdens kantooruren) of 
stuur een email naar utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl 

Op Zorgboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt maakten vrijdag jl. 
in het kader van NL doet onder Siberische weersomstanzdigheden 
o.a. medewerkers van Bouwbedrijf de Jong uit Bilthoven een 
afrastering voor de nieuwe moestuin. [HvdB] 

Aan enthousiasme geen gebrek bij de 
officiële start van de 900 jaar De Bilt 
viering. Oud en jong danst mee. 

Start Jubileum 900 jaar De Bilt

Terwijl de brandweer en de politie een oogje in het zeil hielden lieten zo’n 500 
kinderen hun ballonnen op.

Dank zij de grote Mathilde
heeft De Bilt nu het feest dat ‘t wilde
en viert men eensgezind
een evenement dat verbindt
en dat criticasters verstilde

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
20-3

Roodbaarsfilet met 
Oosterse saus

of
Reuze schnitzel met 

knoflooksaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
21-3
Vrij.
22-3
Woe.
27-3

Snoekbaarsfilet met 
"beurre blanc" 

of
Kip teriyaki, 

gele rijst en koolsalade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-3
Vrij.
29-3

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

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


