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advertentie

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Trainen met begeleiding  

in kleine groepen

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Het nieuwe kruispunt moet bus 58 

vanuit de Utrechtseweg in verbin-

ding brengen met de Bilthovenseweg. 

Daarvoor wil de gemeente De Bilt 14 

lindebomen kappen. Reden voor de 

bewoners om de gemeente voor de 

rechter te slepen. Vorige week vond 

een kort geding plaats in de rechtbank 

van Utrecht om de kap van de bomen 

tegen te houden. ‘Een laatste redmid-

del’, aldus Van Wankum. ‘Anders 

gaat op 8 april de kettingzaag erin.’

Recht

Het dagelijkse SBS-6 programma 

Recht van Nederland heeft de zaak 

gevolgd en maakte opnames in de 

rechtszaal en in de straat. ‘Deze zaak 

trof ons’, licht verslaggeefster Fabi-

enne Robben toe. ‘Het is iets dat ons 

allemaal kan overkomen. Strijden te-

gen een gemeente is niet gemakkelijk. 

Het is indrukwekkend te zien hoe de 

hele buurt in opstand komt tegen de 

kap van de bomen en de komst van 

dit kruispunt.’ 

Nutteloosheid

De weerstand is groot. Naast het 

kortgeding heeft de buurt twaalf be-

zwaarschriften ingediend om de kap 

te voorkomen. ‘De nutteloosheid van 

het kruispunt steekt ons het meest’, 

vertelt Van Wankum. ‘In een periode 

dat er link moet worden bezuinigd, 
steekt de gemeente veel geld in een 

kruising voor een buslijn die nota 

bene vanaf 2015 opgeheven wordt. 

En dan moeten daar ook nog eens 15 

jaar oude bomen voor worden gekapt. 

Wij begrijpen dit niet.’ 

Transferium

Ook de grootte van het kruispunt 

schrikt de bewoners af. De rijweg, 

busbanen en ietspaden tellen op tot 
een verkeersplein van tien banen. 

‘Waar is dat voor nodig?’ reageert 

aanwoner Martijn van den Elzen. 

‘Dit plan stamt nog uit het jaar 1993, 

toen een transferium gepland was om 

openbaar vervoer op autoverkeer aan 

te sluiten. Dat transferium is al lang 

van de baan en daarnaast zijn er plan-

nen om alle buslijnen te bundelen 

via de Soestdijkseweg. Dat maakt de 

bus-aansluiting van de Utrechtseweg 

op de Bilthovenseweg wel heel erg 

tijdelijk en zo’n groot verkeersplein 

overbodig.’ 

Uitzending

Frans Poot, fractievoorzitter van D66, 

zegt geschrokken te zijn van het voor-

nemen om de bomen te kappen. ‘Ik 

zal hierover in de Gemeenteraad vra-

gen stellen, ik wil duidelijkheid’, zegt 

hij. ‘Ik begrijp dat de gemeente de 

kruising Utrechtseweg/Bilthovense-

weg wil aanpakken. Maar moet dat 

op deze manier?’ Hij is blij dat de be-

woners zich zo actief opstellen tegen 

het plan. ‘Ik juich iedere betrokken-

heid toe. Dit plan moet nog eens goed 

doordacht worden’, aldus Poot.

De rechter doet vrijdag 5 april uit-

spraak over het kort geding. Op deze 

dag staat het onderwerp ook gepland 

in de uitzending van Recht van Ne-

derland SBS 6, 19.30 uur - herhaling 

om 23.30 uur.

Bewoners in opstand
tegen bouw kruising Utrechtseweg

door Henk van de Bunt

Een 10-baanse kruising op de kop van de Bilthovenseweg en de Utrechtseweg in De Bilt.

Het is de bewoners van de Bilthovenseweg een doorn in het oog. ‘Zonde van de natuur

en zonde van het belastinggeld’, reageert bewoonster Germaine van Wankum. 

Voor een nieuw kruispunt om de Bilthovenseweg en de Dorpsstraat in verbinding te brengen met de Utrechtseweg wil 

de gemeente De Bilt 14 lindebomen kappen.

 

Verslaggeefster Fabienne Robben: ‘Het is indrukwekkend te zien hoe men in 

opstand komt tegen de kap van de bomen’. 

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. Door de 

werkgroep Bilthovens Open Podium werd op dinsdag 26 maart in 

gemeentehuis Jagtlust een informatieve bijeenkomst gehouden.

Het Vinkenplein wordt een parkachtig geheel met een chique uitstraling. 

Volgens het bewonersinitiatief Hart Voor Bilthoven dé ideale plek voor een 

hedendaagse muziektent. Voorzitter Kees Gramkow: ‘Bilthoven is ontwik-

keld door projectontwikkelaars en niet door stedenbouwkundigen’. Mede-

initiatiefnemer Hein Reedijk: ‘Waar het komt, wordt pas duidelijk als de 

stedenbouwkundige aan de slag gaat met de detaillering van het ontwerp 

dat later dit jaar gebeurt. Maar dát het er komt, staat vast. Dat garandeert de 

gemeente’, 

 

Groepjes

Na de presentaties van Gramkow en Reedijk discussieerden de aanwe-

zigen in groepjes over stellingen, zoals ‘Het Bilthovens Open Podium 

(BOP) voorziet in een behoefte’, ‘Voor zo’n initiatief krijg je nooit genoeg  

vrijwilligers’, ‘Het BOP kan een buitenpodium worden voor het Lichtruim 

(het CEC aan de Melkweg in aanbouw) of ‘Zo’n muziektent geeft alleen 

maar overlast’. De behoefte werd door het overgrote deel van de deelnemers 

gezien. 

Hein Reedijk was tijdens de presentatie in gedachten al in 2016 op het 

podium op het Vinkenplein.

Lees verder op pagina 3
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

7/4 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

7/4 •   9.00u - Ds. W. Chr. Hovius
7/4 • 18.30u - Ds. H.I. Methorst

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

7/4 • 10.30u - Mevr. ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

7/4 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

7/4 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

7/4 • 10.15u - Ds. C.J. Mewe
7/4 • 17.00u - Ds. A.O. Reitsema

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
7/4 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans

Pr. Gem. Immanuelkerk

7/4 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk

7/4 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
en Ds. H.J. Hoekert

R.K. St. Michaelkerk

7/4 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

7/4 • 10.00u - Dhr. Joop Koens

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

7/4 • 10.30u - Dhr. J. Duyster

PKN - Herv. Kerk

7/4 • 10.00u - Ds. H. Liefting
7/4 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk

7/4 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

7/4 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

7/4 • 11.00u - Mevr. ds. A. van Halsema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

7/4 • 10.00u - Ds. B. den Butter
7/4 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

7/4 • 9.30u - Mevr. ds. A. van Halsema

St. Maartenskerk

6/4 • 19.00u - Eucharistieviering
7/4 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

7/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

7/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
7/4 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf

De Vierklank

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

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 5 april 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 
in de bus terecht voor informatie 
en advies over bijvoorbeeld vakan-
tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 
dagbesteding. 

Boekenmarkt in het  

Sociaal Warenhuis

Op zaterdag 6 april organiseert 
Dorpskerk Marktdag in het Sociaal 
Warenhuis te De Bilt (Molenkamp 
48, achter Dirk van den Broek) een 
boekenmarkt plaats. De markt, die 
om 9.30 uur begint en duurt tot 
15.00 uur, biedt veel 2de hands 
boeken. Het assortiment is zeer 
divers. De opbrengst van de boe-
kenmarkt is bestemd voor Hillcrest 
Aids Centre Trust in Zuid-Afrika 
en het Morgensterziekenhuis in 
Zimbabwe. Zie ook www.dorps-
kerkdebilt.nl/marktdag. 

Jubileumviering 

in Opstandingskerk

De Opstandingskerk aan de 1e 
Brandenburgerweg 34 te Bilthoven 
bestaat 50 jaar. Op zondag 7 april is 
er om 10.00 uur een jubileumdienst 
o.l.v. ds. Jan Hoekert, speciaal met 
en voor al degenen die ooit in 
die kerk of in de Morgenster zijn 
getrouwd. Wie zich hiervoor wil 
aanmelden: OK50jaar@gmail.com 
of Josee Wagenaar (030 2200406). 

Quiz En Zo

Op dinsdag 9 april is er een 
geschiedenisquiz. ‘Quiz En Zo’ 

vindt plaats in de cursusruimte van 
Dijckstate en de aanvang is 14.30 
uur. De prijs is  € 3,00 ( inclusief 
een kopje koffie of thee). Voor 
verdere informatie Servicecentrum 
Dijckstate,  0346-214161 

Bijeenkomst Woonspraak

De Biltse Bewonersvereniging 
Woonspraak nodigt u uit voor haar 
Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 10 april, aanvang 19.30 
uur, bij WVT, Talinglaan 10, Bilt-
hoven. 
Om 20.45 uur geeft Marcel Jeths, 
manager Klant en Maatschappij 
van SSW, een toelichting op de 
huurplannen van SSW. Gelegen-
heid tot het stellen van vragen bij 
een drankje en een hapje.

Bingo in Dijkstate

Bingo op vrijdag 19 aprilt in restau-
rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
Maartensdijk. In de pauze kunt 
u gezellig even bijpraten en een 
kopje koffie of thee drinken. U bent 
weer van harte welkom! Aanvang: 
14.15 uur en de kosten zijn € 3,50 
voor 5 speelrondes. Meer informa-
tie: Servicecentrum Maartensdijk, 
tel. 0346-214161.

Reumafonds bedankt Westbroek

Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewoners 
in de regio Westbroek voor de grote 
inzet en bijdrage aan het prachtige 
resultaat van de collecte. In de lan-
delijke collecteweek van 11 tot en 
met 16 maart 2013 is in Westbroek 
in totaal 946,46 euro opgehaald. 
Hiermee levert de regio een belang-
rijke bijdrage aan de reumabestrij-
ding in Nederland.

DOS zoekt rommel

Op 22 juni a.s. organiseert korf-
balvereniging DOS uit Westbroek 
weer een rommelmarkt op haar 
velden achter het Dorpshuis te 
Westbroek. Hiervoor hebben zij 

nog spullen nodig. Heeft u spullen 
staan die de korfbalvereniging nog 
goed zou kunnen gebruiken, neem 
dan contact met zo op (telefoon 
0346 282059 of 0346 281167). Zij 
komen de spullen graag bij u thuis 
ophalen.

Geboren

28 maart 2013

Harjan

Zoon van
Jan en Karin Bos
Versteeglaan 140

Groenekan

‘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

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Oud papier 

Bilthoven Noord

Op zaterdag 6 april haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging Sal-
vo ‘67 weer oud papier op in een 
gedeelte van Bilthoven Noord, in 
het gebied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door de 
Soestdijkseweg en de Jan Steen-
laan. 

U wordt verzocht de papierkliko 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Met Mathilde aan tafel verbinden
dat gaan velen dit jaar ondervinden 
bewoners doen mee
aan high tea of diner
en maken zo ook nieuwe vrinden

Guus Geebel Limerick

Geboren

30 maart 2013

Demy en Lilly

Dochters van 
Ben en Cindy van der Tol

Wolkammerweg 42
Westbroek

Oproep aan 

Westbroekers en anderen
Molen de Kraai staat er weer prachtig bij! Het is een imposant gezicht als je 
Westbroek komt binnenrijden en je ziet de molen draaien. De laatste loodjes 
van de restauratiewerkzaamheden waren (ook inancieel) zwaar. 

Daarom is er op veler verzoek besloten om na bijna 3 jaar weer een BOE-
RENMARKTDAG te gaan organiseren op zaterdag 11 mei 2013. Die dag 
zal er eerst een feestelijke opening zijn van de gerestaureerde molen. De 
organisatie roept iedereen die Molen de Kraai graag ziet draaien op om zich 
voor die dag op te geven en ‘iets’ te doen waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de molen. Speciiek is de organisatie op zoek naar taart-/
cakebakkers enmooie spullen voor het Rad van Fortuin. Kortom: Kom erbij 
op de markt! Zet je in! Er is ruimte genoeg, en het is nog erg gezellig ook.
Aanmelden of meer informatie kan bij: ellie-blaauwendraad@live.nl of bel: 
0346 281134/ 0346 282392 of 0346 282238. Het programma voor de boe-
renmarktdag dag ziet er nu al veelbelovend uit. 

In het kader van NL Doet gingen cliënten van De Reiger van Reinaerde in 

Bilthoven een dagje uit naar de Dierentuin. [HvdB]
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Over de vrijwilligers was er aanvankelijk enige scepsis, maar na toelich-

ting van de werkgroep (men denkt aan hoogstens 10 vrijwilligers) was de 

conclusie positief. Men dacht genuanceerd over de stelling ‘Een etalage 

voor de Biltse podiumcultuur’: Hoogstens kleine gezelschappen zouden 

er een plaats vinden en ook het idee het podium te zien als buitenpodium 

voor het Lichtruim kende dezelfde bedenkingen, maar werd toch positief 

beoordeeld. De mogelijke overlast werd vooral gevreesd door de direct om-

wonenden. Uiteindelijk oordeelde de meerderheid dit punt toch niet als een 

bezwaar.

Cultureel

Dagvoorzitter Frans Poot: ‘Deze voorziening kan volgens de werkgroep een 

impuls geven aan de kwaliteit van Bilthoven Centrum. Het moet een sieraad 

zijn voor de gemeente. Het kan de middenstand een push geven en is goed 

voor de culturele ambities van de gemeente. Het plan wordt door velen 

gedragen. Hein Reedijk: ‘Er zijn o.a. 29 verenigingen (muziek, toneel etc.) 

aangeschreven. 16 daarvan reageerden nu al positief. Ook de winkeliers, de 

bewonersverenigingen en de gemeente is positief. Al met al zeer positief, 

met als kanttekening de vrees van direct omwonenden voor overlast. Die 

moeten we uiterst serieus nemen.  Het was beter geweest deze individueel 

te informeren. Dat zal in de toekomst ook gebeuren. 

Geluid

De werkgroep schat in dat er 26 zaterdagmiddagen activiteiten zullen zijn. 

Zonder zware geluidsversterkingen. Ook wordt voorgesteld om het podium 

zoveel mogelijk aan de noordzijde (ver van de huizen) te plaatsen. Hier 

moet dan wel met de gemeente overlegd worden. Op een oproep aan de aan-

wezigen om mee te denken over de 

opzet van de programmering, een 

communicatieplan en een fondsen-

werving strategie, meldden zich ne-

gen mensen. In zijn afsluiting be-

nadrukte Frans Poot nogmaals dat 

het verheugend is dat dit plan door 

inwoners zelf is opgepakt: ‘De ge-

meente mag blij zijn met deze vorm 

van burgerparticipatie en gemeen-

schapszin’ In het gepresenteerde 

tijdpad werd duidelijk, dat de werk-

groep er naar streeft in het voorjaar 

van 2016 het Bilthovens Open Po-

dium te kunnen realiseren.

advertentie

VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandeling

V.l.n.r. Frans Poot, Hein Reedijk en Kees Gramkow op het Vinkenplein.Jo de Bruin werd geboren op een 

boerderij in Willige Langerak. ‘We 

waren met acht kinderen en ik ben 

als enige nog over.’ Alie Manschot 

groeide op in Lopik in een gezin met 

vier dochters en een zoon. Haar va-

der was brandstoffenhandelaar. Hun 

eerste ontmoeting was in Lopik. Jo de 

Bruin was daar samen met een vriend 

die dacht met Alie uit te kunnen gaan. 

Daar had ze geen zin in, maar in Jo 

zag ze wel wat.

Scheikunde

Het echtpaar heeft drie kinderen die 

allemaal in Bilthoven wonen en zes 

kleinkinderen. Voordat ze elkaar 

leerden kennen was Jo de Bruin van 

1946 tot 1949 dienstplichtig militair 

in Indië. Terug in Nederland zocht 

hij werk en vond dat bij een profes-

sor scheikunde in Utrecht.  Hij werd 

bediende, volgde een opleiding in 

scheikunde en werd laborant. Hij was 

intussen getrouwd en werd op een 

gegeven moment gevraagd om in Nij-

megen op de katholieke universiteit 

te komen werken. ‘Dat was voor een 

niet-katholiek heel bijzonder in die 

tijd. Ik deed daar de voorbereiding op 

de practica van medische studenten.’  

Werkplaats

Jo de Bruin werkte twee jaar in Nij-

megen en had er een hele goede tijd. 

Daarna ging hij werken bij de Werk-

plaats Kindergemeenschap in Bilt-

hoven. Tot zijn pensionering was hij 

daar technisch onderwijsassistent 

(TOA). ‘Bij de Werkplaats heb ik een 

prachtige tijd gehad. Ik kon heel goed 

met kinderen opschieten.’ Het gezin 

woont sinds 1965 in de gemeente De 

Bilt. Alie de Bruin heeft als vrijwil-

liger welfarewerk gedaan. Het echt-

paar is heel tevreden met hun leven 

en wat gezondheid betreft zijn er wei-

nig klachten. ‘We hebben zestig jaar 

alleen maar voorspoed gehad. Ik zou 

niet weten wat we meer zouden moe-

ten wensen.’ De diamanten bruiloft 

werd op 30 maart met familie gevierd 

in De Biltsche Hoek.

Echtpaar De Bruin–Manschot
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam dinsdag 26 maart in De Bilt

de heer en mevrouw De Bruin–Manschot feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum.

Jo de Bruin was 27 en Alie Manschot 24 toen zij op 26 maart 1953 in Lopik in het huwelijk traden. 

Het diamanten bruidspaar met de burgemeester.

De behandeling van het agendapunt 

werd een langdurig en soms heftig 

debat, waarbij door de meeste fracties 

uitvoerig werd ingegaan op de econo-

mische crisis, die de tijden veranderd 

heeft. Veelvuldig werden ontwikke-

lingen die in het verleden speelden bij 

de discussie betrokken. Burgemeester 

Gerritsen deed op een gegeven mo-

ment een oproep naar de raad om op 

dit dossier niet te vaak de ‘memory 

lane’ te bewandelen. ‘We hebben met 

hier en nu te maken.’

Fracties

Frans Poot (D66) stelt dat de huidige 

situatie niet te voorzien was. Zijn frac-

tie vindt dat er niet bezuinigd moet 

worden op het onderhoud en ver-

fraaien van de openbare ruimte. Anne 

Brommersma (GroenLinks&PvdA): 

‘Er lag een visie en een ambitie voor 

deze gemeente en daarvoor was het 

nodig om te investeren. Er ligt nu een 

voldongen feit. Er moet afgeboekt 

worden want anders krijgen we geen 

akkoord van de accountant.’ Cees Be-

ringen (CDA) constateert dat er op tal 

van projecten grote bedragen moeten 

worden afgeschreven. Hij noemt de 

ontstane situatie een gezamenlijk pro-

bleem. Johan Slootweg (SGP) consta-

teert dat de verwachtingen die er voor 

De Kwinkelier waren op gespannen 

voet staan met de huidige realiteit. 

Het weerstandsvermogen van de ge-

meente baart hem grote zorgen.

Economische crisis

‘Met de wind mee kan iedereen zei-

len, maar bij tegenwind komen de 

echte bestuurders boven drijven’, al-

dus Han IJssennagger (Bilts Belang). 

Tot nu toe zag hij de coalitiepartijen 

pronken met hun resultaten. ‘Nu het 

slecht gaat worden de oppositiepar-

tijen erbij gehaald.’ Hij noemt aanko-

pen van grond om aan de natuur terug 

te geven, geld over de balk gooien. 

Ebbe Rost van Tonningen gaf twee 

jaar geleden al de ernst van de econo-

mische crisis aan. 

‘We hadden toen veel scherper moe-

ten bezuinigen om wat we nu mee-

maken voor te zijn.’ Anne Doedens 

(VVD) constateert dat de raad ge-

zamenlijk een aantal beslissingen 

genomen heeft. ‘We hebben beleid 

gemaakt. Het centrum moest wor-

den aangepakt, Beukenburg wilden 

we met zijn allen en dan moet je de 

consequenties nemen.’ Nico Jansen 

(ChristenUnie) vindt dat de ambitie 

moet worden bijgesteld of getempori-

seerd. Hij wil daar graag met de raad 

over discussiëren. 

Ambities

Etiënne van Buren (SP) noemt het af-

boeken van 4,9 miljoen euro meer een 

vaststelling dan een besluit. ‘Veel pro-

jecten staan aan het begin van de uit-

voeringsfase en wie weet wat er nog 

komt.’ Hij voorziet dat de ambities 

die er liggen wat moeten veranderen. 

Wethouder Bert Kamminga schetst de 

gang van zaken die tot de economi-

sche crisis heeft geleid. ‘In 2008 viel 

Lehman Brothers en de hele inanci-
ele wereld bevroor. In Beukenburg 

al die mooie bomen kappen? Ben je 

helemaal gek. Opstand in Groenekan. 

De gemeenteraad nam een kloek be-

sluit en verzocht het college een list 

te verzinnen. Vrijwel op hetzelfde 

moment dat Lehman Brothers viel, 

kocht De Bilt projectontwikkelaar 

Burgland uit voor 3,2 miljoen. Dat is 

de reden dat we nu moeten afboeken.’ 

Kamminga noemt het onjuist dat het 

college de ambities onverminderd wil 

doorzetten en zegt dat er ook is in-

gegrepen. Wethouder Ditewig noemt 

een vernieuwd Vinkenplein het hart 

van het centrumplan. ‘Niet aanpak-

ken daarvan betekent de kern uit het 

plan halen.’ 

Raad akkoord 
met actualisering grondexploitatie

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 28 maart unaniem de geactualiseerde grondexploitaties voor de 

projecten De Leijen Zuid en Centrumplan Bilthoven vast als nieuw inancieel kader en besloot 
de grondexploitatie De Kwinkelier af te sluiten. Het voorstel van B en W om de ambities voor de 

langetermijnontwikkeling van de gemeente te onderschrijven kreeg geen steun van Bilts Belang, 

Rost van Tonningen, ChristenUnie en SP.

Cees Beringen (CDA) noemt de situatie die is ontstaan een gezamenlijk 

probleem.



Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Meloenmix
volle bak

Op veler verzoek...

•  Vispotje __________ 8,95

•  Italiaanse gehaktschotel
 ___________________ 400 GRAM 0,99 

•  Tuinbonenschotel
met kip __________ 100 GRAM 0,99 

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Hollandse

Komkommer
per stuk

0,79 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes _______________ 500 GRAM  0,99

Bij aankoop van een bakje Rauwkost,

2e bakje Rauwkost GRATIS!!!

Doesburgse Kipschotel
_________________________ 100 GRAM  0,99

 MAANDAG 8 APRIL, DINSDAG 9 APRIL 
EN WOENSDAG 10 APRIL

1,49

Alle stamppotten en

rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop Hollandse aardbeien, 
asperges en primeurs

*
Super lekkere wilde 

mandarijnen
*

Kom proeven!

 

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 4 april 
t/m woensdag 10 april

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

Kippenbouten van 
de boerderij

Sucadelapjes

Lamsfilet
naturel of gemarineerd

500
gram 5.98

500
gram 4.25

VOORDEEL HELE WEEK

Ham-Preisalade van ‘t huis 

Filet Americain

Grillworstsalade

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

Kiprollade van de boerderij

Beenham van ‘t huis

Rosbief van ’t huis

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.98

100
gram 3.50

Haaskarbonade

Ribkarbonade

Schouderkarbonade

6 halen / 
   5 betalen

gezouten of 
ongezouten

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN-
KRUIDENKAAS

LUXE PINDA-
ROZIJNENMIX

100
gram 1.00

500
gram 5.75 100

gram 1.25

500
gram 4.75
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Utrechtse canon gepresenteerd in 
historische omgeving

door Guus Geebel

Onder grote belangstelling werd woensdag 13 maart in Paushuize het boek ‘De Canon van ons 

Utrechts Verleden’ van historicus dr. Anne Doedens gepresenteerd. De canon vat in vijftig vensters 

samen wat deze bijzondere provincie heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Lococommissaris 

van de Koningin Mariëtte Pennarts nam het eerste exemplaar in ontvangst. 

Mariëtte Pennarts denkt dat er geen 

ontkomen aan is dat de een zich zal 

afvragen waarom een onderwerp wel 

en een ander waarom het niet in de 

canon is opgenomen. Zij is ervan 

overtuigd dat de auteur zijn keuze 

kan verantwoorden. ‘Bij het ver-

schijnen van een boek dat gaat over 

het verleden hoort ook een passende 

locatie en die is met Paushuize ge-

vonden.’ Pennarts heeft als gedepu-

teerde Cultuur in haar portefeuille. 

Zij vindt het vanzelfsprekend dat 

Paushuize in een van de verhalen 

in de Utrechtse canon voorkomt. 

De enige Nederlandse paus Adria-

nus VI kocht het pand in 1517. Hij 

werd in 1522 paus, maar was liever 

in Utrecht gebleven. Hij stierf in 

1523 onder verdachte omstandighe-

den. Sinds 1584 is Paushuize in bezit 

van de provincie Utrecht. Het werd 

onlangs grondig en duurzaam geres-

taureerd. 

Cultuurminnaars

‘Hier zit de bloem van de Nederland-

se cultuurminnaars bij  elkaar’, aldus 

Anne Doedens.

Hij hoopt dat de provincie Utrecht 

nog lang mag bestaan en niet onder 

verdachte omstandigheden aan zijn 

eind komt. ‘Deze provincie ver-

dient een canon. Ik ben niet alleen 

op zoek gegaan naar wat de historie 

sec is, maar ook naar wat een canon 

kan zijn. De Utrechtse hoogleraar 

en historicus Ed Jonker heeft over 

de canon gezegd dat het veel meer 

moet zijn dan bloedeloze vakidiotie.’ 

Anne Doedens is heel gelukkig dat 

de canon is uitgegeven bij Walburg 

Pers, een van de beste historische 

uitgeverijen. 

Bijzonder gewest

Doedens  gaat in op de duidelijke ei-

gen identiteit van de provincie. ‘Een 

groot verschil met Holland en Gel-

derland. Dit gewest was een spin in 

het web. Het had een van de oudste 

bestrate wegen in Nederland en is 

het vervoershart van Nederland. De 

ridderhofsteden maken dit gewest 

heel bijzonder.’ Doedens spreekt 

met passie over de Stichtse gothiek. 

‘Wie met een helikopter boven dit 

gewest hangt en naar de kerktorens 

van Eemnes of Amerongen kijkt, 

ziet dat die heel veel weg hebben 

van de dom. We zijn hier op een paar 

honderd meter van het ontstaan van 

onze eerste grondwet, de Unie van 

Utrecht. Alles bij elkaar sta ik hier in 

het hart van Nederland vanaf de Ro-

meinse tijd, in het hart van het Ne-

derland vanaf de middeleeuwen en 

in het hart van de stad van Adrianus, 

de man die Karel de Vijfde zijn rijk 

bezorgde.’

Zelfstandigheid

‘De canon van Utrecht bewijst dat 

geschiedenis en politiek hand in 

hand gaan. De vraag is of de poli-

tiek ook leert van de geschiedenis’, 

stelt Eric Balemans, vicevoorzitter 

van Provinciale Staten. ‘De zelfstan-

digheid van de provincie Utrecht is 

verschillende keren verloren gegaan 

en iedere keer moest die historische 

fout later hersteld worden. De laatste 

periode dat Utrecht zijn zelfstandig-

heid verloor was in de Franse Tijd. 

In 1798 werd Utrecht onderdeel van 

het Departement van de Rijn en In 

1801 werd Utrecht opgenomen in 

het District van de Zuiderzee. Bij het 

ontstaan van het Koninkrijk der Ne-

derlanden tweehonderd jaar geleden 

werd Utrecht weer een zelfstandige 

provincie. 

Historische fout

Balemans gaat ook in op de toekomst 

van de provincie. ‘De kracht van de 

geschiedenis is niet deze te beschrij-

ven, maar te leren van fouten die 

machtswellustige heersers hebben 

gemaakt. Anno 2013 wordt gespro-

ken om Noord-Holland, Utrecht en 

Flevoland bij elkaar te voegen. Het 

plan van het kabinet lijkt op het mis-

lukte plan van Napoleon. De canon 

van Utrecht legt de historische fou-

ten van machtshebbers haarscherp 

bloot. Daar zou Den Haag lering 

uit moeten trekken. Het boek van 

Anne Doedens zou voor de minister 

verplichte literatuur moeten zijn om 

te voorkomen dat Utrecht voor de 

derde keer wordt gedwongen in een 

ongelukkig huwelijk.’

Lococommissaris van de Koningin Mariëtte Pennarts, Anne Doedens, 

burgemeester Arjen Gerritsen en burgemeester Koos Janssen van Zeist 

ontvangen de eerste exemplaren van het boek.

Vragen uit de raad van 28 maart
door Guus Geebel

Bomenkap

Op vragen van Frans Poot (D66) 

waarom vergunning is verleend 

voor de kap van veertien bomen bij 

de Bilthovenseweg–Utrechtseweg 

antwoordt wethouder Ditewig dat 

de omgevingsvergunning is ver-

leend op grond van de Wabo en de 

APV. De bomen worden verwijderd 

in het kader van de reconstructie op 

die plaats. Onderdeel daarvan is de 

busdoorsteek waarvan de wethou-

der zegt dat die niet tijdelijk is. De 

kapvergunning is noodzakelijk voor 

het totaalplan. ‘Het landschapsplan 

is zorgvuldig opgesteld door land-

schapsarchitecten van gemeente en 

provincie.’

Faunapassages

Tanja van Ditzhuijzen (GroenLinks 

& PvdA) stelt vragen naar aanleiding 

van het besluit van Gedeputeerde 

Staten om de plannen voor ecoduc-

ten bij Griftenstein en Biltse Rading 

te heroverwegen. Wethouder Dite-

wig zegt hier kennis van te hebben 

genomen. ‘Wij hebben aangedron-

gen op een spoedige realisering van 

de faunapassages. Er is aangedron-

gen op spoedoverleg met de betrok-

ken partijen.’ 

Dorpsweg

Het bevreemdt Johan Slootweg 

(SGP) dat de reconstructie tweede 

fase Dorpsweg Maartensdijk is uit-

gesteld. In het uitvoeringsprogram-

ma van het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoersplan, dat vorig jaar werd 

vastgesteld, is daarvoor budget op-

genomen. Ditewig: ‘De voornaamste 

reden waarom we doorschuiven is de 

budgetruimte die we dit jaar nodig 

hebben voor het opknappen van de 

Sperwerlaan in Bilthoven in samen-

hang met De Kwinkelier. Vorstscha-

de aan de Dorpsweg blijkt minder 

groot.’

A27

Ebbe Rost van Tonningen vraagt 

wanneer de schop de grond ingaat 

voor de verbreding van de A27 bij 

Hollandsche Rading, Maartensdijk 

en Groenekan. Wethouder Ditewig 

heeft tot nu toe van Rijkswaterstaat 

geen ander antwoord gekregen dan 

dat het in 2016 het geval zal zijn. 

Rost van Tonningen wijst op de ur-

gentie van het vraagstuk omdat hier-

door de huizenmarkt daar voor een 

gedeelte wordt verlamd. 

Planning

Rost van Tonningen stelt ook vragen 

over de bestuurlijke planning. Hij 

maakt zich zorgen omdat veel zaken 

niet volgens de planning als agenda-

punt worden opgevoerd. Hij consta-

teert dat dit structureel is en wil van 

het college wil weten wat er aan de 

hand is. Burgemeester Gerritsen kent 

de zorgen. ‘De bestuurlijke planning 

is een aantal jaren ter beschikking 

van de raad gesteld om een kijkje in 

de keuken van het college te geven, 

zodat fracties zich kunnen voorbe-

reiden. Er is daarbij aangegeven dat 

die planning door allerlei oorzaken 

vaak niet  gehaald kan worden. 

Het college heeft er alle belang bij 

dat de raad goed kan functioneren.’ 

Gerritsen zegt toe met een notitie 

naar de commissie te komen. 

Johan Slootweg stelt vragen over het uitstel van de reconstructie Dorpsweg 

Maartensdijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Kerken en molenstenen

Op 27 maart stond in de lokale kranten een artikel over de kosten die ge-

moeid zijn met het onderhoud van kerkgebouwen. Het is een begrijpelijk 

argument dat kerkbesturen naar voren brengen.

In de ingezonden stukken wijst Hans Bouma met de beschuldigende 

vinger naar de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. Zij zijn immers 

degenen die het college verzochten de kerk voor sloop te behouden en 

de bestemming niet te wijzigen. Bij behandeling van het burgerinitiatief 

in de gemeenteraad werd door de meerderheid van de raad positief ge-

reageerd om het gebouw en de bomen erom heen te behouden. Om ook 

de bestemming te verankeren ging de raad te ver. Het burgerinitiatief is 

uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard. 

Daarop heb ik het initiatief genomen om een motie in te dienen om 

alleen het gebouw voor de toekomst te behouden. Ongeacht de bestem-

ming ervan. Op 26 mei 2011 is deze motie met de steun van een grote 

meerderheid van de raad aangenomen. En dan kwam in maart jl. het be-

richt dat het gebouw de monumentale status heeft verkregen. Ik begrijp 

de reactie van het kerkbestuur heel goed. Het onderhoud kost inderdaad 

veel geld. Verkoop is dan een optie. Maar om nu te beweren dat de om-

wonenden de schuldigen zijn gaat te ver.

Het burgerinitiatief werd inderdaad gesteund door omwonenden, maar 

ook door inwoners uit de wijde omgeving. Zonder uitzondering inwo-

ners die zich betrokken voelen bij de kwaliteit die onze gemeente heeft. 

Maar de “schuld” ligt uiteindelijk bij de voorstemmers van de motie. En 

vooral bij mijn persoon. Ik heb immers de motie ingediend. Ik ben daar 

nog steeds tevreden over. Een raadslid moet ook waken over de kwaliteit 

van de leefomgeving. De raad moet daarbij alle belangen afwegen. In dit 

geval die van de eigenaar en die van burgers die zich betrokken voelen 

bij het cultureel erfgoed.

Overal in dit land zie je prachtige gebouwen, waaronder veel kerken, on-

der de sloophamer bezwijken. Ik koester daarom de inzet van inwoners 

om de politiek te wijzen op het belang van ons erfgoed. Er is de laatste 

decennia al teveel historie verdwenen. Kijk eens in Utrecht hoeveel daar 

vernietigd is. Maar ook in onze eigen gemeente zijn er voorbeelden te 

over. Bijvoorbeeld de Dorpstraat in De Bilt wordt nu ontsierd door een 

lelijk latgebouw. In het verdere verleden is daar nog veel meer vernie-

tigd. Soms moet oud plaatsmaken voor nieuw. Maar wat waardevol is, 

moet behouden blijven.

Frans Poot, fractievoorzitter D66



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

NIEUWE COLLECTIE 
VAN SANDWICH

DE FOTOSHOOT IS GEWONNEN 

DOOR: Samantha Brak

Ook te huur!

Kloofmachines

Verticuteermachines
LANDBOUWMECHANISATIE 

Dorpsweg 47a, 3738 CA  Maartensdijk
Tel. Werkplaats: 0346-212602
B.G.G. : 06-10763222

Tevens voor al uw onderhoud en reparaties

Motorzagen,  Heggenscharen 
Bosmaaiers,  Bladblazers, 
Elektrisch gereedschap, 
Hogedrukreinigers, 
Handmaaiers, Maairobots
Motormaaiers, 
Zitmaaiers, Kooimaaiers

 Te
 koop tuin- en parkmachines

www.lmbvanginkel.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

THE ART OF HAIRCOLORING

Metamorfosemaandag
Modellen gezocht

* Nieuwe coupe
* Nieuwe kleur
* Complete Make-up

v.a. € 75,-

Geef je toestemming voor publicatie in de 
krant en op de website dan krijg je ...

nog enkele 
plaatsen
vol =vol

Voorjaarsaanbieding !!!
- HIGH LIGHTS
-  Wasmassage op basis 

van aroma-therapy
- Haarmasker

samen voor € 24,95
Elke donderdag- en vrijdagavond geopend tot 21.00 uur!

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

WORKSHOP
Hoe fohn ik zelf 
thuis mijn haar?
Dinsdag 9 april, 19.00 - 20.15 uur

Kosten € 7,50 p.p. incl. hapje & drankje. 
Vooraf betalen bij inschrijving in de salon!

50% KORTING

Bel voor meer 

informatie!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Gratis

Bij aankoop van een 
tijdschrift of puzzelboek
Geldt nog tot 7 april dus kom snel!

JUBILEUMSTUNT!!!!
Vrijdag en Zaterdag

Wit, bruin
of

volkorenbrood
heel gesneden

€ 1,-_________

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

Vet cool samen met je ma 
langs de deur leden werven 
voor de Oranjevereniging! 

Kom snel je donut halen bij 
Kapper Hans. tel. 212455.

Zeldenrijk Schildersbedrijf
zet de KROON

op al uw binnen en buitenschilderwerk

niet alleen op 30 april, maar 365 dagen per jaar

Zeldenrijk Schildersbedrijf Loosdrecht

035 582 0685 - 06 51 59 2871

zeldenrijkschilder@ziggo.nl

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 6 april en zolang de voorraad strekt.

*
  ROZEN, GEMENGD 

20 STUKS € 3,50

*
 GERBERA’S, DIVERSE KLEUREN 

20 STUKS € 3,50

Eigen bezorgdienst
voor al uw opdrachten

Ook uw specialist voor rouw- en bruidswerk.

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380
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Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

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

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

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

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

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

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

WWW.900JAARDEBILT.NL

PROGRAMMA APRIL 2013

Thema April : Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

4 april  13.00 uur informatiebijeenkomst in Julianakerk over 

Theaterproductie ‘As I left my Father’s House’. 

6 april  Op pad langs de kerken in Westbroek en Groenekan  

van 10.00 tot 16.00 uur Er is een boekwerkje 

samengesteld waarin de deelnemende kerken worden 

afgebeeld en beschreven. Het boekje is bij de kerken en 

in de boekhandel te koop voor € 5,-

13 april  Bridgedrive langs vijf speellocaties in Bilthoven, De Bilt, 

Hollandsche Rading. Laatste mogelijkheid tot inschrijven 

10 april a.s. via e-mail: vogelaar.m@planet.nl met 

vermelding van namen van beide spelers, lid van welke of 

geen club en speelsterkte.

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

tot 16.00 uur. 

13 april   Theaterproductie ‘As I left my Father’s House’. Over 

vluchtelingen en de ontmoeting tussen religies. 

Julianakerk Bilthoven van 16.00 uur tot 18.00 uur  

 Religie gaat vaak niet alleen over het verleden maar 

ook over de toekomst, de hoop op een andere toekomst. 

Theatervoorstelling over de aangrijpende verhalen van 

drie vluchtelingen van christelijke, islamitische en joodse 

afkomst.

 19 april  126 junior kunstenaars brengen hun kunstwerk naar 

de Planetenbaan waar om 16.00 uur Marij Nielen een 

spectaculaire aftrap zal geven samen met kinderen uit alle 

kernen van onze gemeente

20 + 21 Weekend van de Vergeten Kunst   

april  Stichting Kunst en Cultuur

20 april  Op pad langs de kerken in Maartensdijk en  

Hollandsche Rading van 10.00 uur tot 16.00 uur

27 april  Op pad langs de kerken in Bilthoven en Den Dolder  

van 10.00 uur tot 16.00 uur

(programma onder voorbehoud)

NIEUWS

Vlaggen voor particulieren en bedrijven voor 900 Jaar De Bilt

Stichting 900 jaar De Bilt organiseert in 2013 verschillende 

activiteiten ter gelegenheid van 900 jaar De Bilt. Bij al deze 

gelegenheden worden speciale jubileum beachvlaggen, spandoeken 

en mastvlaggen geplaatst bij deelnemers die deelnemen aan een 

van die activiteiten. Inmiddels hebben zowel particulieren als 

bedrijven belangstelling getoond voor een 900 jaar jubileumvlag. 

Als er voldoende belangstelling is kunnen mastvlaggen tegen een 

aantrekkelijke prijs aangeboden worden. Daarom kan nu iedereen die 

belangstelling heeft inschrijven.

De vlaggen zijn 100 x 150 cm groot en geschikt om aan de gevelstok te 

hangen. 

Hoe kan ik een vlag bestellen?

Johan L’Honoré Naber coördineert alles rond de vlaggen. Er is een 

belangstellingregistratielijst gemaakt. Particulieren en/of bedrijven 

kunnen hun belangstelling voor vlag(gen) voor 5 april aangeven via: 

jwa.naber@gmail.com.

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

Kerkenpad begint in Groenekan en Westbroek 

door Henk van de Bunt

De Bilt bestaat dit jaar 900 jaar. In dat kader organiseert de Raad van Kerken een route langs  

de kerken in de zes kernen van De Bilt. Op de vier zaterdagen in april zijn de kerken open,  

steeds in andere kernen. In die kerken gebeurt van alles. Zaterdag 6 april is de  

aftrap in de kernen Groenekan en Westbroek.

Als gids bij het rondkijken heeft 

de Raad van Kerken een boekje ge-

maakt. Daarin zijn de kerkgebou-

wen en de interieurs beschreven. In 

het voorwoord van dit boekje noemt 

burgemeester Arjen Gerritsen ker-

ken beeldbepalend: ‘Ze bepalen het 

beeld; van het dorp en van onze bele-

ving. Het boekje toont die kerken van 

binnen en van buiten. Het vertelt van 

hun geschiedenis en van hun plaats 

in het dorp. Bij menigeen, die dit 

boekje doorkijkt zal er veel herken-

ning zijn van het ‘eigen’ kerkgebouw, 

maar hopelijk ook veel nieuwe ken-

nis van die andere kerk, waaraan we 

wel eens voorbijrijden of waarvan we 

het plaatje kennen, maar het verhaal 

niet’. 

Groenekan en Westbroek

Deze kerken zijn de moeite van 

het bekijken waard. Als men er niet 

‘kerkt’ is er nu een mooie kans de 

kerk ook eens van binnen te bekij-

ken. Bovendien wordt in iedere kerk 

een en ander georganiseerd. Onder de 

foto van de kerk wordt daarvan een 

korte samenvatting gegeven.

Het boekje (kosten 5 euro) is bij de 

deelnemende kerken is te verkrijgen. 

Het is ook vooraf af te halen bij:

-  Boek en Cadeau Winkel Van den 

Berg, Koningin Julianalaan 48,  

Maartensdijk

-  Kapsalon Stevens, Maertensplein 

26, 3738GK Maartensdijk

-  Snackbar de Gram, Kerkdijk 3, 

Westbroek

-  Groene Vakwinkel Van der Neut, 

Groenekanseweg 9, Groenekan

-  Thuiskantoor Dapper, Julianalaan 

36, Bilthoven

-  De Bilthovense Boekhandel,  

Julianalaan 1, Bilthoven.

-  Henk Hillen Tobaccoshop,  

Planetenbaan 19, Bilthoven

-  Bouwman Boeken, Hessenweg 168, 

De Bilt

- Read Shop, Hessenweg 133, De Bilt

-  Domus Aurea, Looydijk 128-A, De 

Bilt

Om 10.00 uur is hier de oficiële opening van het kerkenpad, gevolgd door een rondleiding door de kerk. Deze wordt 
nog tweemaal herhaald. Om 11.00 uur, 13.45 uur en 15.15 uur is er een meditatie op basis van kerkhistorisch lied. 
Om 11.15 uur en 15.30 uur is er orgelspel en de gehele dag is er kofie en een presentatie van het gemeente- en 
verenigingsleven.

De Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerkdijk in Westbroek is van 
10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Hoogtepunt is de tentoonstelling 
van doopjurken. De doopjurken zijn eigendom en gedragen door families 
in onze gemeente. Er zijn ongeveer 40 doopjurken aangeboden, waaronder 
doopjurken van 30, 40, 50 en 100 jaar oud en zelfs een doopmuts uit 1840. 
Het is dus zeker de moeite waard op 6 april een bezoekje te brengen aan de 
Kerkdijk 60. Elk uur zal het op 23 maart in gebruik genomen nieuwe orgel 
bespeeld worden door Rick Grootendorst. Er is aandacht voor het werk van 
Open Doors, het Nederlands Bijbelgenootschap en er worden producten 
van de Wereldwinkel te koop aangeboden. Men kan oude foto’s van de kerk 
bezichtigen. Bijzonder is de foto van de kerk in oorspronkelijke staat. Kinderen 
kunnen sjoelen, een kleurplaat kleuren en memory spelen met een spel dat 
speciaal voor deze dag is gemaakt!

Er is een multimedia-presentatie van de Groenekanse kerkgemeenschap. Van 
10.00 tot 11.00 uur is er ontvangst met kofie en taart en van 11.00 tot 12.00 
uur vertellen gemeenteleden over ‘hoe het toen was’. Om 12.00 uur is er een 
bezoek aan de begraafplaats met toelichting bij de grafkelder van de familie 
Calkoen. Er is van 14.00 tot 14.30 uur orgelspel en van 15.00 tot 15.30 uur 
wordt er gezamenlijk gezongen. Vanaf 11.00 uur zijn er activiteiten voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar in ‘De Ontmoeting’ naast de Hervormde Kerk.

Alhoewel in de gids de Boskapel wel 
staat vermeld, is deze op zaterdag 
6  april niet in de Kerkenpadroute 
betrokken.



Adverteren in De Vierklank!  Iets voor u?

Bel dan  0346 21 19 92

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

CREATIVO (ONTWERP UW EIGEN ZITMEUBEL)

15 JAAR IN NEDERLAND

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

Dus FEEST! U ontvangt maar liefst 

15% JUBILEUMKORTING! 

DEZE OPSTELLING NU IN 
‘PLOEG’ STOF STRAND VAN € 2.250,- 

MIN 20% =  € 1.795,- 

Uw CREATIVO dealer:

Weverij “de Ploeg” feliciteert de Creativo dealers en 

geeft daarom 5% EXTRA KORTING op de Creativo 

collectie bekleed met de fraaie stof: STRAND !!
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Uw CREATIVO dealer:

Raaijen Interieurs
Sinds 1931       Specialist in zitcomfort

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, Tel. 030-2202012
www.raaijeninterieurs.nl 

www.naastdeburen.nl 

Groenekanseweg 168, Groenekan

0346-218821/06-12368755

Groenekan | www.naastdeburen.nl

2003                  2013

10 JAAR
'Dorpsbistro Naast de Buren' 

Iedere zondag serveren wij

'Sunday Roast'

Een mals stukje vlees van de Grill

(evt. ook vis mogelijk)

met frietjes en sla

€ 10,--

•	 Keukenrenovatie

•	 Nieuwe	keukens

•	 	Kantoor-	

&	winkelinrichtingen

•	 Radiatorbetimmeringen

•	 (Inloop-)	Kasten

•	 Tafels

•	 Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C.	Hooftstraat	29

3601	ST		Maarssen

Tel:	0346	-	56	11	11

Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

06 - 53 14 67 33

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Mooi handig 4e

 meter Desso® tapijt

gratis!

Inclusief

handige

vakman!*

de échte

binnenhuis

adviseur

Vraag naar de voorwaarden.

1 wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3 wij bieden u uitgebreide garanties

4 kwaliteit en zekerheid van een vakman

5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs
Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl 

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00
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Ook plaats voor podiumkunst  
in Kunstenaarsgids 

door Guus Geebel

In samenwerking met de Kunstkring Beekk en Nik&CO gaat de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 

(SKC) een naslagwerk samenstellen over Biltse kunstenaars. ‘Aanvankelijk werd daarbij alleen 

gedacht aan beeldende kunstenaars, maar wij vinden dat ook podiumkunsten in het boekwerk  

een plek moeten hebben’, vertelt SKC-voorzitter Inge Fuijkschot. 

In de Kunstenaarsgids kunnen pro-

fessionele en semiprofessionele 

beeldende kunstenaars en beoefe-

naars van podiumkunsten, die in de 

gemeente werkzaam zijn hun werk 

met foto’s en tekst presenteren. ‘Wij 

zien dit project als een daadwerke-

lijke ondersteuning van de kunste-

naars en artiesten in onze regio’, ver-

telt Inge Fuijkschot. Het zal ook een 

mooie PR uiting voor de kunstenaars 

zijn.‘Het streven is het boekwerk 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 volle gang. Leden van Kunstkring 

Beekk en Nik&CO hebben zich al 

eerder kunnen aanmelden, maar 

daarnaast zijn veel meer beeldende 

kunstenaars en muziek- en theater-

makers in de gemeente werkzaam. 

Die kunnen zich ook aanmelden om 

in de Kunstenaarsgids opgenomen te 

worden. Een beoordelingscommissie 

bestaande uit professionals maakt 

een keuze uit de inzendingen. Op 

www.stichtingkunstencultuur-debilt.

nl staan de voorwaarden voor deel-

name en is het deelnameformulier te 

downloaden. 

Kunstvormen

‘In de gemeente zijn veel kunste-

naars in de ruimste zin actief. Beeld-

houwers, fotografen, videokunste-

naars, textiele vormen, zang, toneel, 

allemaal kunstvormen die voor deel-

name in aanmerking komen’, vertelt 

Inge Fuijkschot. Zij verwacht dat 

ongeveer tachtig kunstenaars en/of 

artiesten in het boekwerk worden 

opgenomen. Het wordt een publica-

tie van goede kwaliteit en in full co-

lour uitgevoerd. De Kunstenaarsgids 

zal bij de plaatselijke boekwinkels 

verkrijgbaar zijn. 

kunste-

naars in 

de bilt

De reisplannen van Hennie en Henk 

door Kees Pijpers

Hennie en Henk Broekhuizen zijn toch weer aan het 

organiseren gegaan. Ze kunnen  het verzorgen van reizen niet 

laten en maken dit jaar eerst een dagtocht in april en daarna 

een vijfdaagse bus-excursiereis in juli. 

In samenwerking met de Oranjevereniging Maartensdijk en Cordaan huize 

Dijckstate wordt er op woensdag 1 mei a.s. een mooie dagtocht georgani-

seerd voor 50 deelnemers. Een zeer interessant onderdeel van deze tocht is 

het bezoek aan het museum ‘Buren en Oranje’ waar de gidsen uitleg geven 

over de Oranjegeschiedenis en de deelnemers meenemen naar de portretten-

galerij en de museumwinkel met een grote verscheidenheid aan Oranje-arti-

kelen tot en met de Oranjewijn. Bij terugkomst heeft kok Wilfried Schwarte 

van het Dijckstaterestaurant het diner gereed.

Zuid Limburg

Hennie en Henk hebben daarnaast ook een reis opgezet van 8 tot 12 juli in 

Zuid Limburg en vertellen dat dit naast de dagtocht van 1 mei de enige reis 

is die dit jaar zal plaatsvinden. Op verzoek van velen is gekozen voor een 

reis naar Valkenburg en het prachtige Grand Hotel Monopole waar velen 

zoveel mooie herinneringen aan hebben. Natuurlijk hoort daarbij ook de 

indrukwekkende boottochtexcursie, de 4 sluizentocht vanuit Maastricht. 

Meer informatie en de inschrijving voor de vijfdaagse reis in juli en de 

dagtocht op 1 mei: zaterdag 6 april in Dijckstate van 10.00 tot 11.30 uur.

V.l.n.r. Hans Stevens (voorzitter Oranjevereniging Maartensdijk), 

kok Wilfried Schwarte en Henk Broekhuizen voor de ingang van het 

‘Maartensdijkse preathuis Dijckstate’.

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

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

Truus van den Heuvel 

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Dicht bij de oorsprong van De 
Bilt woon ik al 37 jaar in het 
Kloosterpark. Wat mij betreft is dat 
het mooiste plekje van De Bilt. 

De goede aspecten van de jaren 
vijftig zijn hier nog volop aanwezig: 
contact met je buren, wederzijdse 
hulp en gemeenschappelijke 
activiteiten. De omgeving vind ik 
schitterend: weilanden, water en 
bossen. Je kunt hier heerlijk � etsen 
en wandelen. 

Ik zet me in voor de beeldende 
kunst omdat kunst mijn passie is 
en kunst mensen kan raken en 
verbinden. 

900 jaar De Bilt is voor mij vooral 
meedoen aan het project Vergeten 
Kunst. In dat project heb ik erg veel 
aardige en getalenteerde mensen 
ontmoet, die zich vol overgave 
inzetten voor de gemeenschap en 
voor de kunst. Mooi is dat.

advertentie

Opfriscursus voor automobilisten 
Om de kennis en toepassing van ver-

keersregels te testen organiseerde 

VVN Afdeling De Bilt voor deelne-

mers vanaf 50 jaar op 25 maart jl. 

in Dijckstate Maartensdijk een zgn. 

opfriscursus, bekend onder de naam 

BROEM (Bewustwording Rijgedrag 

Ouderen En Medeweggebruikers). 

[HvdB] 

Er meldden zich 24 deelnemers. Wethouder Herman Mittendorff reikte ‘s middags de certiicaten uit.

Fietsclub weer van start
De Fietsclub bestaat uit ietsliefhebbers, die dagtochten maken in de omge-

ving van Maartensdijk. De start is om 9.45 uur met een kopje kofie/thee in 
restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate waarna om 10.00 uur de tocht gaat 

beginnen. Lunchpakket meebrengen. Bent u graag buiten en vind u met 

elkaar ietsen ook zo leuk, meld u dan aan bij deze ietsclub. De eerste iets-

tocht start op dinsdag 9 april 2013 naar de 200 lammetjes van de heidescha-

pen en een bezoek aan het ‘Gagelgat’. Voor meer informatie, aanmeldingen 

en het volledige programma: MENS De Bilt, Servicecentrum Maartensdijk, 

tel: 0346-214161 of www.mensdebilt.nl 

Lezing bij  

de Bilthovense Boekhandel

Anton van Hooff (1943) was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiede-

nis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder andere 

over Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding in de Oudheid. 

Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften, geeft lezingen over on-

derwerpen uit de klassieke geschiedenis, is voorzitter van de Atheïstisch-

Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856)  en doceert sinds 

zijn pensionering  klassieke talen aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

Stoïcijns staat in het Nederlands voor koel, gevoelloos. In de oudheid was 

het stoïcisme een complete ilosoie met een natuurleer, een logica, maar 
vooral met een uitgewerkte levensleer. De stoïsche wijze diende zich neer 

te leggen bij de wisselvalligheden van het lot waaraan hij toch niets kon 

doen. ‘Treur je omdat je vrouw sterft? Wist je dan niet dat ze sterfelijk was?’ 

Deze strenge ethica is briljant verwoord door Seneca in zijn Morele brieven 

en door keizer Marcus in zijn Tot mijzelf. De inleider heeft de afgelopen 

jaren over beiden boeken gepubliceerd. De Stoa is de laatste jaren weer 

in de aandacht gekomen sinds de ilosoie zich minder richt op systemen 
en logica, maar op het onderbouwen van een levenshouding. Zij zou zelfs 

de moderne de Cognitieve Gedragtherapie (CGT) kunnen ondersteunen, zo 

betoogt Jules Evans in zijn Filosoie voor het leven (2012).
De lezing is woensdag 10 april om 20.00 uur in de Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 te Bilthoven. De entreekosten zijn 5 euro. Aanmelden kan 

telefonisch 030 2281014 of per e-mail: info@bilthovenseboekhandel.nl.



Starten maarrr 

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

Gaat u de tuin eens flink aanpakken dit jaar, dan is
het NU de beste tijd om die klus te klaren. Bomen, heesters,
en ander ‘grootgroen’ zijn nu in de ideale conditie om aan te planten.
We hebben er vast een paar duizend voor u klaargezet.

Als beloning voor uw harde werken 

krijgt u van ons de violen voor een prijs 

die écht niet kan. En dan hebben we het niet 

over die    lullige bouw-

marktplantjes maar échte 

Vaarderhoogtkwaliteit

In potten van 9 cm ø29
cent

per

stuk

PIEP

Aanbiedingen geldig t/m 

dinsdag 9 april.

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.

Zaterdag 27 april een voorjaarsbuffet 
aanvang 17.00 uur kosten € 15,00 p.p

openingstijden:

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

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade cadeauwinkel

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

15% 
korting

Bloempotten Dolores
Daar wordt toch iedereen vrolijk van!

Geef de lente 
kleur

Mals & mager. 
Voor al uw stoofgerechten; ca. 2½ tot 3 uur stoven

RUNDERSTOOFLAPJES ...................500 GRAM € 5,25

Iets aparts voor de kenners. Om te stoven; ca. 50 minuten

MAGERE KALFSRIBLAPJES ..........500 GRAM  € 9,98

Bakken als een biefstuk. Lekker mals & gekruid

SPAANSE STEAKS ................................... 4 STUKS  € 7,00

Lekker bij alles. 100% rundvlees en puur gekruid

RUNDER MEGABURGERS ................ 3 STUKS  € 3,75

Van ons bekende varkensvlees; traditioneel gekruid & gezouten

BLANKE HAASFILET ROLLADE 500 GRAM  € 6,75

Uit onze specialiteitenhoek: 
met o.a. schnitzel, kaas, prei en bacon

BILTSE CORDONBLEU .....................100 GRAM  € 1,35

Voor de liefhebbers: Met een beentje, ca. 1½ uur stoven

LAMSSCHOUDER ............... 1 KILO NU SLECHTS  € 10,00

Uit onze poeliershoek: 
lekker gemarineerd en gekruid

KIPKARBONADE’S ..............................500 GRAM  € 3,25

Om te wokken. Met o.a. varkensreepjes, ui en groenten. 

GYROSVLEES ................................................. 1 KILO  € 9,98

Uit onze traiteurhoek: met veel kip en lekkere groente

KIPKERRY SCHOTEL .........................100 GRAM  € 1,25

Om krokant te bakken. Mooi mager en mals

SPEENVARKENSPEKLAPJES ........500 GRAM  € 4,98

Lekker gemarineerd en gekruid. Met katenspek omwikkeld

KATENHAASJES .....................................100 GRAM  € 1,75

Lekker beleg. 
Wie kent het (nog) niet?

LEVERKAAS ..............................................100 GRAM  € 1,25

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 6 april. Zetfouten voorbehouden.

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

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

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

Word 
Vierklank-bezorger! 

Per direct zoeken wij voor 

de volgende wijken een bezorger:

·  Schepersveld in het bos tot aan 

Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

·  Dwarsweg, Jan Steenlaan, Kees 

Boekelaan, Rubenslaan

Bel 0346 211992 

of mail naar

info@vierklank.nl
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Mieka geopend; betaalbare merkkinderkleding 

in Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Annemieke Melissen, door vrienden en bekenden Mieka genoemd, opende  

vorige week woensdag haar eigen winkel voor merkkinderkleding, kraamcadeautjes  

maar ook meeneemdingetjes en puzzels voor broertjes en zusjes en knuffels, sieraden,  

riemen, koffertjes en nog veel meer op het Maertensplein in Maartensdijk.

Ze is een echte Maartensdijker en is 

slechts drie jaar woonachtig geweest 

buiten het dorp en toen weer heel 

snel terug gekomen. Wat ze, als moe-

der van twee kleine kinderen, vooral 

miste was een leuk winkeltje met kin-

derkleding van een goed merk voor 

een betaalbare prijs. Toen de voor-

malige Stomerij te koop kwam is ze 

snel gaan kijken. De tijd zat niet mee, 

te duur, te veel risico. Toen alleen de 

zaak na een jaar te koop kwam heeft 

ze toch de knoop doorgehakt. Er is 

hard gewerkt: een nieuwe vloer, ver-

ven, inrichten en natuurlijk de spullen 

uitzoeken en aanschaffen, alles heeft 

ze zelf gedaan. 

Daarnaast ook verzekeringen afslui-

ten, een telefoonlijn aanvragen en nog 

veel meer. Het interrieur is gemaakt 

door haar neef: Tjalf Jurgen Dijkstra. 

De tijd vordert en waarschijnlijk gaat 

bijna alles lukken binnen de door haar 

gestelde tijd.

Betaalbare kinderkleding

Toen Annemieke Melissen na drie jaar 

terug kwam in Maartensdijk wilde ze 

eigenlijk niet het dorp meer uit voor 

boodschappen. Dat lukte bijna, alleen 

voor kinderkleding moest dat wel. 

Voordat ze de sprong gewaagd heeft 

naar het starten van een eigen zaak, 

heeft ze verschillende werkgevers ge-

had, onder andere in de kinderopvang 

en in het werken achter een computer. 

‘De hele dag stilzitten achter een com-

puter is helemaal niets voor mij. Ik wil 

wat doen, lopen, regelen, contacten 

hebben. Daarom is een winkel in mijn 

eigen dorp echt een droom. Helpen bij 

het creëren van leuke outits. Passende 
combinaties maken van betaalbare 

kinderkleding en verschillende mer-

ken. Ik heb hele leuke kleding gezocht 

en gevonden tot en met maat 168’. Ze 

vertelt verder een aantal goede mer-

ken te gaan verkopen, alles betaalbaar 

maar wel echte merkkleding. Behalve 

Mexx kinderkleding, verkoopt ze ook 

kleding van de merken Little Bam-

pidano, O’Chill, Ziezoo en Knot so 

Bad en andere spullen van J.I.P. en 
Happy Horse. Ik kan niet wachten tot 

de mensen binnen komen en hoop dat 

ze net zo enthousiast zijn als ik ben. Ik 

verkoop ook hele leuke koffertjes die 

gevuld kunnen worden met kleding 

en bijvoorbeeld een knuffel dat als 

origineel kraamcadeautje kan worden 

weggegeven’. Annemieke Melissen is 

enthousiast en heeft er heel veel zin in. 

Meer informatie

Mieka is open op woensdag van 9.30 

tot 18.00 uur, op donderdag van 9.30 

tot 15.00 uur, vrijdag van 9.30 tot 

18.00 uur en op zaterdag van 9.30 

tot 15.00 uur. Via facebook/mieka.nl 

meldt ze nieuwtjes, aanbiedingen etc. 

Buiten de openingstijden om zijn er 

soms ook mogelijkheden. Ook dat is te 

regelen via haar Facebookpagina.

Annemieke Melissen is enthousiast en heeft er heel veel zin in. 

George In der Maur 

Beterlopenwinkel weer winnaar

Voor hen die eerder dit jaar gekeken hadden naar de 

shortlist (tussenstand), was het niet meer onverwachts te 

noemen: maar de George In der Maur Beterlopenwinkel is 

in de prijzen gevallen bij de verkiezing ‘Beste bedrijven in 

Nederland’ 2012! De awarduitreiking werd ook dit jaar  

weer verzorgd door allebedrijveninNederland.nl

Er werd door meer dan 30 000 bedrijven gestreden om de felbegeerde 

awards. De winnaars werden bepaald door maar liefst 2,5 miljoen Neder-

landers. Enkele jaren geleden was de consument voornamelijk aangewezen 

op televisieprogramma’s zoals Radar of de Consumentenbond, maar tegen-

woordig grijpt de Nederlander steeds vaker naar het internet om zijn mening 

wereldkundig te maken! 2012 werd het jaar waarin de George In der Maur 

Beterlopenwinkel werd uitgeroepen als onbetwiste winnaar in de categorie 

‘Beste Schoenenwinkel’.

Het personeel van de George In der Maur Beterlopenwinkel is blij met de 

prijs: ‘Je hebt een kwetsbare positie, omdat je als bedrijf geen invloed hebt 

op de reviews die klanten over je schrijven. Het is geen subjectieve bood-

schap van een reclamebureau, maar de klant zélf die spreekt. We gaan het 

niet rustiger aandoen nu we voor de derde keer op rij hebben gewonnen, we 

zien het als een extra motivatie om het vertrouwen van de klant te blijven 

vasthouden’. 

Koopstromenonderzoek in gemeente De Bilt

In De Bilt worden in de maand april een koopstromenonderzoek en een onderzoek onder bezoekers 

van winkelcentra uitgevoerd. Het onderzoek wordt begeleid door de afdeling Economische Zaken 

van de gemeente en de Biltse Ondernemers Federatie (BOF). De Stichting Ondernemersfonds De Bilt 

inanciert en I&O Research voert het onderzoek uit.

De centrale vraag van het onderzoek 

is waar de inwoners van de zes ker-

nen nu winkelen en hun boodschap-

pen doen, waarom ze daarvoor kie-

zen en hoe ze de winkelcentra in onze 

gemeente ervaren. Met het antwoord 

op deze vragen wordt beoordeeld of 

de verschillende winkelcentra in De 

Bilt aan de behoeften van inwoners 

voldoen, waar verbeteringen moge-

lijk zijn en hoe de verschillende win-

kelcentra elkaar kunnen versterken.

Provinciaal 

In 2004 en 2011 is een provinciaal 

koopstromenonderzoek gehouden in 

de provincies Noord Holland, Zuid 

Holland en Utrecht. Hieruit bleek 

dat inwoners van de gemeente De 

Bilt veel van hun dagelijkse aanko-

pen over de gemeentegrenzen doen. 

In 2004 was dat voor een bedrag 

van € 12 miljoen en in 2011 € 26 

miljoen. Dat is in 7 jaar een stijging 

van € 14 miljoen. Aanleiding voor de 

gemeente en de BOF om hier nader 

onderzoek naar te gaan doen. 

Onderzoekmethode

Er wordt een selectie gemaakt van 

adressen binnen de gemeente. Via 

een steekproef wordt aan een groep 

inwoners een brief gestuurd waarin 

het onderzoek wordt aangekondigd. 

Verder wordt het doel van het onder-

zoek toegelicht en om medewerking 

gevraagd. Ook bevat de brief inlog-

gegevens, zodat direct via internet 

kan worden meegedaan.

Inwoners uit de steekproef die de 

vragenlijst niet online invullen, wor-

den vervolgens benaderd voor een 

telefonische enquête.

Gelijktijdig met het koopstromenon-

derzoek wordt ook een passantenon-

derzoek gehouden in de belangrijk-

ste winkelcentra in de gemeente. De 

winkelende klant die daadwerkelijk 

Bilthoven-centrum, het centrum 

van De Bilt (Hessenweg/Looydijk 

en Maartensdijk(Maertensplein) be-

zoekt wordt aan het woord gelaten.

Hiermee wordt aanvullende informa-

tie verzameld over bezoekgedrag en 

proiel van bezoekers en hun waar-
dering voor de winkelcentra. Het on-

derzoek biedt ook de mogelijkheid 

informatie te krijgen over de sterke 

en zwakke punten van het winkel-

aanbod in de diverse winkelcentra.

Verbeteren leefbaarheid

Het streven is om de resultaten van 

het onderzoek in juni beschikbaar 

te hebben. Dan wordt gekeken of er 

nieuw beleid voor de diverse win-

kelcentra kan worden gemaakt. In 

ieder geval moet, waar dit nodig en 

gewenst is, de attractiewaarde van de 

winkelcentra worden verbeterd zodat 

inwoners met meer plezier kunnen 

winkelen in onze eigen gemeente. 

Alles bij elkaar kan dit ook weer 

leiden tot een verbetering van de 

leefbaarheid in de gemeente en kan 

de lokale economie worden gesti-

muleerd. De winkeliersverenigingen 

van de diverse centra zullen uiter-

aard bij de beleidsvorming worden 

betrokken.

Fietsdemodag

Afgelopen zaterdag was er op het 

Maertensplein een demodag voor 

elektrische ietsen. Het was een ideale 
gelegenheid om een elektrische iets 
zelf te ervaren en de verschillende 

merken en typen met elkaar te 

vergelijken.[HvdB] GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Anjer

Dianthus Kahori.

Potmaat 15 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor 

2,99

wk 14. Geldig van 04-04 t/m 10-04. OP=OP



U bent van harte welkom bij de

NVM makelaars  in uw regio

zaterdag

6 april
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Gratis gebruik maken van een 

personenauto?

Dagverzorgingscentrum Beth 
Shamar zoekt 2 actieve senioren, 
die voor ons willen rijden met 
ouderen tijdens de ochtend en in 
de namiddag m/v. 
Minimaal 2 dagen per week.

U bent bij voorkeur woonachtig 
in de gemeente De Bilt. Onze 
tegenprestatie is dat u vrij van 
de auto gebruik kunt maken 
gedurende de dag dat u voor ons 
rijdt.

Voor meer info gelieve te bellen 
met Jan Moggré, 0346-211755

advertentie

Ook de lammetjes en mini-varkentjes 

moesten vanwege het koude weer 

in de stallen van Zorgboerderij Tou-

tenburg blijven. Voor de kinderen en 

ouders die toch graag bij de lamme-

tjes en mini- varkentjes wilden gaan 

kijken was het mogelijk om naar de 

Zorgboerderij te gaan. 

Ei

De kinderspeurtocht ‘Zoek het Gou-

den Ei’ kon daarentegen wel door-

gaan. Samen met vriendjes, vrien-

dinnetjes, papa’s, mama’s, opa’s en 

oma’s konden de kinderen via diverse  

winkels en opdrachten op het Maer-

tensplein op zoek naar het Gouden Ei. 

Diegene die het antwoordformulier 

zo goed mogelijk had ingevuld en het 

Gouden Ei had gevonden kon hier-

mee een mooie prijs winnen. 

Slag

Thijs Groen (8 jaar) uit Maartens-

dijk had goed zijn best gedaan en is 

de winnaar van de mooie prijs. De 

Hubo in Maartensdijk mocht namens 

de MMV de prijs aan Thijs uitreiken. 

Thijs heeft een handige iguurzaagset 
gekregen en kan nu zelf creatief aan 

de slag. Zijn zus, die natuurlijk mee 

ging naar de prijsuitreiking, kreeg een 

groot chocolade ei. [HvdB] 

Thijs kan aan de slag
Zaterdag 23 maart jl. organiseerde de Maartensdijkse Middenstand Vereniging (MMV) de jaarlijkse 

Voorjaarsfair op het Maertensplein. Vanwege het koude weer heeft de organisatie in overleg met de 

creatieve standhouders helaas moeten besluiten dat de markt niet door kon gaan. 

Direct nadat Thijs in de Maartensdijkse Hubo de prijs had gekregen ging hij 

aan de slag.

Cobu Boys uit: altijd lastig. Dat bleek 

ook jl. zaterdag toen het Maartens-

dijkse SVM naar Amersfoort moest 

afreizen. Ondanks een veldoverwicht 

in de 1e helft waren er nauwelijks 

kansen. De eerste 30 minuten had 

Cobu Boys weinig in te brengen, het 

laatste kwartier kantelde de wedstrijd 

een beetje. De 2e helft begon SVM 

opnieuw sterk. In de 50e minuut 

schoot Jesper van Rooijen op het 

doel. De keeper keerde de bal en in 

de daarop volgende scrimmage was 

Mike de Kok attent en schoot de bal 

in het doel: 0 - 1.

In eerste instantie wisselde daarna het 

speelbeeld niet meer. De laatste 10 

minuten speelde Cobu Boys uiteraard 

alles of niets en beleefde SVM nog 

bange minuten. Gelukkig voor SVM 

bleef de stand ongewijzigd en konden 

de Maartensdijkers met drie punten 

huiswaarts keren. Na 3 opeenvolgen-

de winstpartijen lijkt SVM deinitief 
uit de degradatiezorgen te zijn.

Tweede Paasdag bezocht Hilversum 

de Maartensdijkse velden. SVM 

had nog een appeltje te schillen met 

deze mannen na het 4-0 verlies in de 

heenwedstrijd Het liep echter anders. 

Terwijl de toeschouwers van de zon 

genoten, tikte Hilversum als eerste de 

bal binnen de palen. In de 40e minuut 

speelde Hilversum de bal door het 

centrum en liet hun spits de 0-2 aan-

tekenen. Daarna volgden twee gele 

kaarten, voor de SVM-ers. De 0-3 

kwam uit een vrije bal. De bal werd 

over de muur in de kruising getrapt, 

een mooi doelpunt.

In de rust nam SVM zich voor niet 

direct op te geven maar direct voor 

de 1-3 te gaan en misschien wel 

meer. De 1e aanval van Hilversum 

van rechts echter werd voor het doel 

getrokken waarbij Diederik Hafke-

meijer de bal ongelukkig raakte: 0-4. 

Toch liet SVM het niet zitten. Na een 

aantal kansen zette Kelvin van den 

Bunt goed door en schoot de 1-4 bin-

nen. De te ver voor zijn doel staande 

keeper van SVM werd door een verre 

trap verschalkt: 1-5. In de 80e minuut 

komt een speler van Hilversum alleen 

voor de SVM-goalie die hem onder-

uit haalt. Hier komt Richard de Groot 

goed weg met slechts een gele kaart. 

Even later heeft de keeper van SVM 

de bal en maakt zich breed, waarop de 

tegenstander in een relex een slaande 
beweging maakt en direct rood krijgt. 

Tegen 10 man tikt in de 85e minuut 

Jeroen Geurtsen de bal in na een goe-

de voorzet van Erik van de Vaart en 

bepaalt daardoor de eindstand op 2-6. 

Uit lastig en thuis verloren

Wessel Schuller mist een kop-kans tegen Cobu Boys. (foto Nanne de Vries)

Zaterdag 23 maart was er een gezellig 

en actief paasfeest bij kinderdagver-

blijf de Bosuiltjes in Bilthoven! On-

danks het koude weer waren er veel 

kinderen gekomen, samen met hun 

ouders en broertjes en zusjes. 

Op de dagen eraan voorafgaand kwa-

men de kinderen al in de stemming 

voor het paasfeest doordat ze eieren 

mochten beschilderen.

Zaterdagochtend hebben de kinderen 

eerst een uurtje geknutseld waarna de 

verstopte eieren en chocolade-eieren 

konden worden opgespoord in de 

mooie bostuin.  Alle gevonden eieren 

werden in een grote mand verzameld 

en de paashaas zorgde voor een eer-

lijke verdeling van de eieren. 

Alles geschiede onder het toeziend 

oog van de paashaas die speciaal 

voor het paasfeest naar de Bosuiltjes 

was gekomen.

Paasfeest bij Bosuiltjes

Uit de raad van 28 maart
door Guus Geebel

Hans Los (VVD) constateert dat de viering van 900 Jaar De Bilt enthou-

siast gedragen wordt door heel veel vrijwilligers. Het lijkt hem een goede 

gedachte dat raadsleden iets terugdoen voor die vrijwilligers. Hij stelt voor 

dat te doen op de bijeenkomst die in het najaar plaatsvindt om die vrijwil-

ligers te bedanken en wil dat graag coördineren. 

Johan Slootweg (SGP) komt in een verklaring terug op een eerder debat 

over de gang van zaken bij de voorbereiding  van de eventuele vestiging 

van het Nationaal Tennis Centrum in De Bilt. Hij heeft informatie ingewon-

nen bij de VNG en het Wetenschappelijk Instituut van de SGP. Slootweg 

noemt het een geruststellende gedachte dat geconstateerd wordt dat het col-

lege met de onderhandelingen met de KNLTB zijn boekje niet te buiten is 

gegaan. In politieke zin noemt hij de gang van zaken niet voor herhaling 

vatbaar. 

De raad gaat unaniem akkoord met de herbenoeming voor zes jaar van Pie-

ter de Jong als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Hij legt daarvoor 

in handen van burgemeester Gerritsen tijdens de vergadering de ambtsbe-

lofte af.

Bij hamerstuk stelt de raad de arbeidsvoorwaardenregeling De Bilt ten 

behoeve van de grifie vast en neemt het besluit tot onteigening van een 
gedeelte van een perceel benodigd 

voor de uitvoering van het bestem-

mingsplan ‘Versteeglaan’ in Groe-

nekan. 

Tijdens de vergadering maakt de 

burgemeester het bericht bekend 

dat voormalig fractievoorzitter van 

GroenLinks&PvdA Désirée Sch-

malschläger is voorgedragen als 

burgemeester van de Limburgse ge-

meente Nuth.

Pieter de Jong is weer voor 

zes jaar voorzitter van de 

Rekenkamercommissie.

Maartensdijks gezin 
wint vakantie

Samen met zijn vrouw en kinderen is Wim van harte welkom voor een 

midweek of week op het Limburgse vakantiepark, dat door een sponsor van 

Zending over Grenzen ter beschikking werd gesteld. 

Wim Verweij uit Maartensdijk 

heeft door mee te doen met een 

prijsvraag van de christelijke hulp-

verleningsorganisatie Zending over 

Grenzen een vakantie gewonnen op 

Recreatiepark Buitenhof De Leis-

tert in Limburg. Donderdagmiddag 

werd de prijs, in de vorm van een 

waardebon, overhandigd.

De Maartendijker bezocht in fe-

bruari de Wegwijsbeurs in Utrecht, 

waar hij bij de stand van Zending 

over Grenzen hoorde hoe mensen 

in Oost-Europa ‘onder de brug’ le-

ven en hoe de organisatie daklozen 

helpt met een dagelijkse warme 

maaltijd. Naar aanleiding daarvan 

vulde hij thuis op de website van 

Zending over Grenzen de prijs-

vraag in en kwam hij uiteindelijk 

als één van de twee winnaars uit de 

bus. 



Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Bosuillaan 289, wijzigen enkele voorgevel kozijnen (18-03-2013)
• Bilthoven, Gezichtslaan 59, kappen 2 beuken (15-03-2013)
•  Bilthoven, Julianalaan 81, kappen 1 douglas, 1 esdoorn, 2 grove dennen 
 (13-03-2013)
• De Bilt, Alfred Nobellaan 106, plaatsen raam in de zijgevel (17-03-2013)
•  De Bilt, Buys Ballotweg 72, bouwen dakkapel aan voorgevel met 
 nokverhoging (13-03-2013)
• Groenekan, Veldlaan 3A, kappen 1 kastanjeboom 18-03-2013)
• Groenekan, Vijverlaan 46, renoveren woning en voormalige stal 
 (13-03-2013)
• Westbroek, Korssesteeg 3, dam en duiker i.v.m. aanleggen uitrit 
 (14-03-2013)

Verlengen beslistermijn

• De Bilt, Utrechtseweg, reconstructie/ herstel werken Griftenstein en 
 aanbrengen bouwkundige voorzieningen, vervangen hekwerk

Verleende omgevingsvergunning regulier

• Bilthoven, Gezichtslaan 59, kappen 2 beuken (15-03-2013)
• De Bilt, Alfred Nobellaan 57, maken van een in- en uitrit voor tijdelijke 
 winkel (14-03-2013)

[bron: www.debilt.nl]
27.03.2013

VINK WITGOED

koffie

Kof ezetten vereist vakmanschap.
Met de fraai-vormgegeven kof ezet-
apparaten van Vink maakt u het zich 

gemakkelijk. Een perfecte espresso, een 
schuimige cappuchino? U maakt het zelf.

Ook voor goede kof e gaat u naar:

Verrekijkers, prachi ge lifestyle- en jacht-
kleding, rubberen en lederen laarzen, 
wandelschoenen, sandalen, etc. bij;
House of Outdoor & Opi cs

Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl
Maandag en dinsdag gesloten

De verrekijkerspecialist

Swarovski

Dealer

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                   www.mensdebilt.nl

Computercursus Veilig Internetten

U leert:

Op de juiste wijze de beveiliging van uw computer instel-

len. De benodigde beveiligingsinstellingen voor Internet 

Explorer en email. Het gebruik van wachtwoorden en het 

verwijderen van uw persoonlijke informatie. Cursus voor 

Windows Vista en Windows 7 en u dient de computer goed 

te kunnen bedienen. 4 lessen. Start: vrijdagmorgen 5 april 

2013 Kosten € 56,-

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 aan deze cursus.

Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-

lingen meebrengt naar de cursus. 

Start is op maandagmorgen 8 april 2013. 4 lessen voor 

€ 56,00 

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!

Last van urineverlies?
Heeft u hier vragen over? Kom dan naar het 

incontinentie spreekuur. Bel wel even voor een afspraak?

Dinsdag 9 april (hele dag) 

Apotheek Bilthoven

Telefoon 030 22 82 950

Maandag 15 april (ochtend)

Hessen Apotheek in de Bilt: 

Telefoon 030 220 03 83
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Wereldkidz Kievit is een Daltonschool
door Marijke Drieenhuizen

De openbare basisschool Wereldkidz Kievit in Maartensdijk heeft na 5 jaar ontwikkelen op dinsdag 

14 februari 2013 het gewenste Daltonschildje ontvangen. De naam Daltonschool mag nu oficieel 
gevoerd worden. De visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging zag dat zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid en samenwerken centraal staan in de aanpak van de lesstof.

Het Daltononderwijs is ontwikkeld 

in Amerika gedurende de periode 

van 1904 tot 1921. Hellen Parkhurst 

werd in 1904 juf op een eenmans-

school in een kleine plaats. Ze had 

geen opleiding gehad en gaf de kin-

deren veel eigen verantwoordelijk-

heid. Ze mochten zelf aan het werk 

gaan, mochten samenwerken, zelf 

een planning maken en dat alles in 

het eigen tempo van het kind. Door 

de inanciele steun van de familie 
Crane uit Dalton kon deze vorm van 

onderwijs groter worden. Als dank 

werd de naam Daltonschool inge-

voerd. Ook andere landen gingen 

deze vorm van onderwijs toepas-

sen. Een onderwijscommissie van 

de Maatschappij tot Nut van ’t Al-

gemeen reisde in de twintiger jaren 

van de vorige eeuw af naar Engeland 

om dit soort onderwijs te bekijken. 

In 1928 werd de eerste Nederlandse 

Daltonschool opgericht. Inmiddels 

zijn er in Nederland 375 Daltonba-

sisscholen, 24 datonscholen voor 

voortgezet onderwijs en 21 Dalton-

scholen op HBO-niveau. 

Eigen niveau en tempo

De Wereldkidz Kievit heeft mo-

menteel 105 kinderen verdeeld over 

5 groepen: groep 1 en 2 zit samen, 

net als groep 3 en 4 en ook groep 5 

en 6. Daarnaast is er een groep 7 en 

een groep 8. Elke groep werkt met 3 

niveau’s voor het taal en rekenonder-

wijs. Iedereen werkt daardoor zoveel 

mogelijk op zijn eigen niveau. Als 

rekenen wordt uitgelegd zal de groep 

die daar heel goed in is na weinig in-

structie al aan het werk kunnen. De 

basisgroep krijgt iets langer instruc-

tie en gaat daarna ook zelfstandig 

aan het werk. Voor leerlingen die 

minder goed zijn in rekenen zal nog 

extra instructie volgen waarna ook 

zij aan het werk kunnen. De com-

municatie binnen de groep is goed 

geregeld: leerlingen weten dat als ze 

hulp willen vragen aan een andere 

leerling ze dat zacht pratend of met 

hun maatjesstem moeten doen. Dan 

heeft niemand er last van en kan de 

rest ongestoord verder werken. Voor 

het praten voor de hele groep wordt 

de groepsstem gebruikt: luid en dui-

delijk. Daarnaast hebben de leerlin-

gen een blokje op hun tafel met ver-

schillende kleuren: rood betekend 

dat de leerling aan het werk is en niet 

gestoord wil worden, staat de groene 

kant boven dan is de leerling wel aan 

het werk maar staat hij open voor 

vragen van anderen. Als alle leerlin-

gen de rode kant boven hebben kan 

een leerling die toch een vraag wil 

stellen de kant met het vraagteken 

naar boven draaien: wellicht is een 

leerling dan toch bereid om te hel-

pen. Lukt dat niet dan kan een pen in 

een gaatje gestoken worden als teken 

voor de leerkracht dat zijn hulp ge-

vraagd wordt. Yvonne Leijendekkers 

(groep 3 en 4) en Etty Drenth (groep 

5 en 6) zijn inmiddels al weer twee 

jaar gecertiiceerd als Daltononder-
wijzer. Yvonne Leijendekkers: ’Het 

is hier heel gewoon om te werken op 

je eigen niveau. Daar wordt niemand 

mee geplaagd, iedereen heeft wel 

iets wat hij beter of minder goed kan 

dan anderen. Als leerkracht zijn wij 

steeds meer bezig als coach en be-

geleider en steeds minder puur en al-

leen voor kennisoverdracht. Wij vin-

den dat een verrijking. Wij denken 

dat de kinderen die Daltononderwijs 

hebben gehad steviger in hun schoe-

nen staan, ze durven meer en kunnen 

meer. En heel belangrijk: een kind 

mag echt zijn wie hij is’. 

Enthousiasme

Yvonne Leyendekkers: ‘Maar het 

blijft doorgaan. Wij kunnen als leer-

krachten nog veel meer leren en ont-

wikkelen om nog beter onderwijs te 

geven. Het blijft een interessant leer-

proces. Niet alleen voor ons maar ook 

voor de kinderen’. Kinderen kunnen 

binnen het Daltononderwijs ook zelf 

aangeven wat ze willen leren. Robert 

(9 jaar) gaf laatst aan te willen leren 

hoe je een appeltaart moet bakken. 

Etty Drenth: ‘Hij is vervolgens zelf 

op internet gaan zoeken wat er alle-

maal voor nodig is. Hij heeft er een 

mooie PowerPoint presentatie van 

gemaakt. Vervolgens heeft hij thuis 

geoefend en hij kan nu, helemaal 

zelfstandig een appeltaart bakken. 

We hebben het resultaat geproefd: 

heerlijk! Dat is ook een kant van 

Daltononderwijs: de kinderen gaan 

zelf aan de slag, kiezen wat ze doen 

en ook of ze het alleen doen of met 

iemand samen. Als leerkracht hou je 

de controle en ben je allert op kin-

deren die aandacht nodig hebben. 

Leerlingen die Daltononderwijs heb-

ben gehad, hebben geleerd om zelf-

standig te plannen, kunnen projecten 

aanpakken en zijn bekend met het 

maken van presentaties. Dat moet 

een meerwaarde betekenen voor het 

vervolgonderwijs’. 

Yvonne Leijendekkers (rechts) , juf groep 3 en 4 en Etty Drenth, juf van groep 

5 en 6, zijn inmiddels al weer twee jaar gecertiiceert als Daltononderwijzer. 
‘Wij vinden dat een verrijking. Wij denken dat de kinderen die Daltononderwijs 
hebben gehad steviger in hun schoenen staan, ze durven meer en kunnen meer. 
En heel belangrijk: een kind mag hier echt zijn wie hij is’. 

Nationale Daltondag op De Rietakker
Op woensdag 20 maart was de ‘Nationale Daltondag’. Om De Bilt en Bilthoven kennis  

te laten maken met Daltononderwijs heeft De Rietakkerschool in De Bilt die dag  

zijn deuren geopend voor belangstellenden.

Het Daltononderwijs gaat uit van 

drie pijlers te weten: verantwoor-

delijkheid, zelfstandigheid en sa-

menwerken. De eerste Daltonschool 

werd gestart in de Verenigde Staten 

omstreeks 1922 in het plaatsje Dal-

ton. Ondanks het feit dat deze vorm 

van onderwijs dus al een tijd bestaat 

sluit het goed aan op de huidige on-

derwijsbehoefte. Uitgangspunt is het 

vertrouwen in de kracht van ieder 

kind om te komen tot een proactieve 

houding. De insteek is om kinderen 

in groep 8 van school te zien vertrek-

ken met een respectvolle houding 

naar buiten en het gevoel ‘ik mag 

er zijn’. Door middel van de Dal-

tonpijlers wordt bewerkstelligd dat 

leerlingen binnen de geboden struc-

tuur keuzemogelijkheden krijgen en 

ze zowel op sociaal emotioneel als 

cognitief gebied worden uitgedaagd 

on hun talenten te benutten.

Het was erg leuk om de interactie te 

zien tussen ouders, opa’s en oma’s, 

andere belangstellenden en de leer-

lingen. Tijdens een rondleiding 

langs alle groepen werd een dui-

delijk beeld verschaft van hoeveel 

meer de kinderen in de verschillende 

leeftijdsgroepen kunnen, dan wordt 

verwacht. Door middel van presen-

taties en coöperatieve werkvormen, 

waar de bezoekers actief bij werden 

betrokken, werd dit keer op keer be-

vestigd.

Mooie zooi
Voor kinderen is de vuilnisman een 

opvallende iguur. Van verre horen 
ze hem al aankomen, rammelend met 

kliko’s en steeds weer optrekkend 

en afremmend met zijn intrigerende 

wagen. Het project ‘Zooi Mooi’ van 

Kunst Centraal start met een dvd, 

waarin de vuilnisman wordt geïntro-

duceerd door middel van een dans-

fragment. Naar aanleiding hiervan 

voeren de kinderen een kringgesprek 

en leren het lied over de vuilnisman. 

In dit project van Kunst Centraal 

hebben de kinderen van de onder-

bouw van de Montessorischool Bilt-

hoven kennis gemaakt met de wereld 

van de vuilnisman. Het bleef niet al-

leen bij een les in de klas, maar de 

kinderen zijn ook gaan kijken naar 

de echte vuilnismannen van SITA 

die het vuil van de school kwamen 

ophalen en daarbij uitleg gaven over 

hun beroep en de kinderen ook op 

de bijrijdersstoel van de vuilniswa-

gen lieten plaats nemen. Ook werkte 

het Kunstenhuis de Bilt mee aan dit 

project; zij hebben ter afsluiting een 

dansworkshop gegeven waarin de 

kinderen niet alleen zooi mochten 

maken, maar het ook mochten op-

ruimen. De samenwerking tussen 

de verschillende partijen maakt dit 

project een bijzondere en leerzame 

ervaring voor de kinderen.

(Julita Eysink)

Praktijkles van de vuilnismannen.

Zonnige lentemarkt 
Afgelopen woensdag was er op de Steinerschool in De Bilt weer een len-

temarkt. Hoewel het buiten koud was, leek de zon binnen te schijnen. Tra-

ditiegetrouw verscheen ook de lente-fee met haar zakken vol paaseitjes. 

Veel verschillende kraampjes sierden de grote zaal van de school. Er werd 

voornamelijk handwerk verkocht; Gevilte eiermutsjes, berkenstammetjes 

als potloodhouders en prachtig beschilderd houtwerk. 

De zesde klas verdiende weer bij voor haar schoolkamp door kofie en thee 
met een lekker stuk taart te verkopen. Vele (nieuwe) ouders kwamen sfeer 

proeven. Zaterdag 20 april is er weer een open ochtend van 10.00 tot 12.30 

uur. Ook het Kindercentrum Weltevreden houdt dan haar open dag. 

Creativiteit ten top op de lentemarkt in de Steinerschool.

Gezocht; 2 actieve senioren 

die graag met oude mensen 

omgaan

Dagverzorgingscentrum Beth 
Shamar zoekt 2 actieve senioren, 
die voor ons willen rijden met 
ouderen tijdens de ochtend en 
in de namiddag m/v. Minimaal 2 
dagen per week.

U bent bij voorkeur woonachtig 
in de gemeente De Bilt. Onze 
tegenprestatie is dat u vrij van de 
auto gebruik kunt maken gedu
rende de dag dat u voor ons rijdt.

Voor meer info gelieve te bellen 
met Jan Moggré, 0346211755

advertentie
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Integriteit en integratie 
sleutelwoorden in veranderende 

maatschappij

door Guus Geebel

‘Vrijmetselarij - van Bezinning naar Verbinding’ is de titel van de lezing die Maarten Zweers op 

vrijdag 12 april houdt. De voordracht vindt plaats in Huize het Oosten, Rubenslaan 1 Bilthoven en 

begint om 20.00 uur. De Bilthovense vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten organiseert de avond, 

die voor geïnteresseerden vrij toegankelijk is.

Maarten Zweers is sinds 1988 zelf-

standig muziekdramaturg. Hij laat in 

zijn presentatie zien en horen hoe gro-

te schrijvers en componisten uit het 

verleden een toekomstbeeld schetsen. 

Huidige leiders kunnen daaruit inspi-

ratie halen om daadwerkelijk leider te 

zijn, in plaats van lijder. ‘Ik denk dat 

veel leiders in deze wereld er proble-

men mee hebben dat ze steeds meer 

openheid moeten tonen. Want als de 

integriteit maar even wordt geschon-

den, staan ze meteen aan de schand-

paal.’

Veranderingen

In voordrachten aan mensen uit de 

economische en politieke wereld 

geeft Zweers aan dat in een verande-

rende tijd veel deugden uit het ver-

leden ondeugden zijn geworden en 

omgekeerd. ‘Mensen die elkaar zoe-

ken hebben de wind mee. Wie zich 

op de oude manier probeert te onder-

scheiden krijgt geen krediet.’ Maar-

ten Zweers vindt dat we ons op alle 

fronten met elkaar moeten verbinden. 

‘Ik denk dat de maatschappij zo aan 

het veranderen is, dat oude stellingen 

over de menselijke instelling op den 

duur niet meer gelden. Het cynisme 

van mensen die zeggen dat de mens 

alleen maar uit is op eigenbelang zal 

blijken op een gegeven moment niet 

meer te gelden. We leven in een tijd 

waarin het oude niet meer is en het 

nieuwe nog niet. ‘ 

Visionairs

De voordracht van Zweers die hij il-

lustreert met muziekfragmenten, is 

gebaseerd op het maçonnieke gedach-

tegoed. ‘Ik hoop dat daardoor voor 

de mensen duidelijk wordt dat dit de 

mooiste bronnen van onze cultuur 

zijn. Waar je echt antwoorden in kunt 

vinden op onze actuele levensvragen. 

Als Shakespeare een komedie schrijft 

dan is dat altijd een beschouwing van 

het leven, uitgaande van de Europese 

cultuur naar de nieuwe cultuur. Hij is 

dus enorm visionair bezig. Als Wag-

ner zijn Parsifal schrijft is dat met een 

blik naar de toekomst.’

Besparen, de eerste klap 
is een daalder waard

In de Trias Energetica is het besparen van energie de eerste stap op weg naar een echt duurzame 

energievoorziening. Na dat besparen volgt het zelf/lokaal duurzaam opwekken van de dan nog 

benodigde energie. En pas op de derde plaats komen de centrale energieleveranciers in beeld, om bij 

te springen als er dan toch nog een tekort optreedt.

Marcel Eikelenstam betrok een half 

jaar geleden een bestaande woning 

aan de Kometenlaan in Bilthoven en 

werd geconfronteerd met een hoge 

energierekening en vocht in huis. Hij 

won advies in bij Slim Isolatie Advies 

die concludeerde dat het vocht in huis 

terug te voeren was op onvoldoende 

ventilatie van de kruipruimte en de 

recent aangelegde vloerverwarming. 

Aanbrengen van een koekoek onder 

de uitbouw door naar de kruipruimte 

herstelde de ventilatie en een pur-

isolatielaag onder tegen de begane 

grondvloer bleek een effectief middel 

om zowel het vocht uit huis te weren 

als ook het warmteverlies op te hef-

fen. En passant werden ook meteen 

de spouwmuren geïsoleerd door het 

inblazen van minerale wol. 

Hoewel de woningaanpassing pas en-

kele weken operationeel is, is het ef-

fect voor Marcel toch al direct merk-

baar. Het klimaat in de woning is 

sterk verbeterd en schimmelvorming 

doet zich niet meer voor. Wat uitein-

delijk de invloed op het gasverbruik 

zal zijn is na die paar weken nog niet 

te zeggen maar Marcel heeft er alle 

vertrouwen in dat hij ook daar prettig 

verrast zal worden.

Frank Klok

Marcel Eikelenstam krijgt een bos 

bloemen aangereikt door Henk Sikma 

na een geslaagde eindoplevering van 

het isolatieproject.

Maarten Zweers noemt de voordracht die hij houdt liever een act.

Een energie-neutrale gemeen-

schap in 2030! Dat is de ambiti-

euze doelstelling van het Biltse 

gemeentebestuur. Op 17 april 

presenteert de Lokale Duurzame 

Energie Coöperatie De Bilt haar 

plannen. 

Music for All: een concert van de 

KBH met muziek voor iedereen

Op zaterdag 13 april a.s. geeft de Koninklijke Biltse Harmonie weer een 

concert in het H.F. Wittecentrum in De Bilt, met dit jaar als thema: Music 

for All. De KBH maakt muziek voor iedereen en wil dat graag aan u laten 

horen. Muziek voor iedereen wat wils, dát is waar de KBH u op trakteert 

tijdens een gezellig avondje uit! 

Er zullen maar liefst vier verschillende orkesten vanuit de KBH op het  

podium staan. Allereerst de Weathertown Bigband, die de zaal zal  

opwarmen met swingende klanken. Daarna begint het concertprogramma 

met voor de pauze een afwisseling van muziek door de Melodie Percussie-

groep en het Klein Harmonieorkest. Beide groepen staan onder leiding van 

Arie Roelofsen.  

Afscheidsfeestje voor dirigent

Het Groot Harmonieorkest van de KBH zal na de pauze laten horen wat 

zij zoal de afgelopen drie jaar van hun dirigent geleerd hebben. Voor Peter 

Kleine Schaars zal dit namelijk het laatste concert worden dat hij bij de 

KBH dirigeert. “Dus dit concert moet wel een vlammend afscheidsfeestje 

worden, wat vast gaat lukken gezien het mooie programma,” aldus dirigent 

Peter Kleine Schaars. 

Peter gaat de KBH verlaten omdat dit helaas niet meer te combineren is 

met zijn nieuwe baan: chef-dirigent bij het beroepsorkest de Marinierska-

pel der Koninklijke Marine. Het concert begint om 20.00 uur in het H.F. 

Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. De zaal gaat om 19.30 uur 

open. Toegang: € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. Wilt u echter 

verzekerd zijn van een plaats, dan raden wij u aan alvast te reserveren via 

reserveren@biltseharmonie.nl. 

Schoolvoetbaltoernooi 
basisscholen 

Op 10 en 17 april a.s. gaat een recordaantal van 11 basisscholen 

op sportpark Weltevreden in De Bilt de strijd aan om het 

voetbalkampioenschap van de Bilthoven, De Bilt en Groenekan. 

Het betreft leerlingen uit de groepen 5/6 op 10 april en uit de 

groepen 7/8 op 17 april. Totaal zijn dat 500 kinderen. 

De organisatie is in handen van de 2 combinatiefunctionarissen van stich-

ting Delta. Bijzonderheid is dit jaar dat het toernooi gesponsord wordt door 

Albert Heijn: deze supermarktketen is sponsor geworden van de KNVB 

m.b.t. het schoolvoetbal in Nederland. 

Wethouder Herman Mittendorf zal op 10 april de prijsuitreiking verrichten, 

terwijl op 17 april Joost Broerse – oud-speler van FC De Bilt, FC Utrecht 

en tegenwoordig spelend voor PEC Zwolle- de bekers zal overhandigen. 

Aanvang van het toernooi is op 10 april om 13.30 uur en op 17 april om 

13.00 uur. 

Vrijdag 26 april is er op de velden van SVM in Maartensdijk het school-

voetbaltoernooi voor de kernen Hollandsche Rading, Maartensdijk en West-

broek. Om 9.00 uur is de start voor de groepen 3, 4 en 5, om 12.30 uur ge-

volgd door de groepen 7 (de grootste groep). Om 13.00 uur zijn de groepen 

6 en 8 aan de beurt [HvdB]
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Meld kinderen op tijd op aan voor 
Kindervakantieweek WVT

door Lilian van Dijk

De Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT organiseert ook dit jaar weer de ontzettend  

populaire Kindervakantieweek. Van 22 tot en met 26 juli, de eerste week van de zomervakantie, 

worden er weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Dit jaar  

is extra feestelijk omdat WVT haar negentigjarige bestaan viert.

De Kindervakantieweek biedt plaats 

aan maximaal vierhonderd basis-

scholieren, dus voor ouders is het 

belangrijk om de kinderen op tijd op 

te geven: wie het eerst komt het eerst 

maalt. De peildatum voor vierjarigen 

is 1 mei 2013. De kinderen worden 

ingedeeld in groepen van ongeveer 

twintig jongens en meisjes. Elke 

groep heeft een vaste leiding, die 

afhankelijk van leeftijd en groeps-

grootte bestaat uit twee of meer 

personen. De kinderen zijn tijdens 

de Kindervakantieweek welkom op 

maandag, dinsdag en woensdag van 

10.00 tot en met 16.00 uur, op don-

derdag van 9.00 tot en met 17.00 

uur en op vrijdag van 10.00 tot on-

geveer 13.30 uur. Een deel van het 

weekprogramma is aangepast aan de 

leeftijd: de jongste groepen gaan bij-

voorbeeld naar de kinderboerderij of 

spelen bij warm weer met water. De 

oudste groepen gaan naar het zwem-

bad of naar het bos. Verder gaan de 

kinderen knutselen, pannenkoeken 

bakken (oudere groepen), koekjes 

bakken (jongste deelnemers), en op 

vrijdagochtend organiseert WVT een 

feestelijke spelshow voor alle groe-

pen. Op donderdag gaan de kinde-

ren een dagje op stap. In het recente 

verleden gingen ze bijvoorbeeld naar 

Ouwehands Dierenpark, Dippiedoe, 

Linnaeushof en Koningin Julianato-

ren. ’s Morgens en ’s middags krij-

gen de kinderen ranja en tussen de 

middag een broodmaaltijd. De lei-

ding streeft ernaar zoveel mogelijk 

kinderen de kans te bieden aan het 

reguliere programma deel te nemen, 

ook gehandicapte kinderen (rolstoe-

lers) en kinderen die een dieet moe-

ten volgen en/of medicijnen moeten 

gebruiken. Het is de bedoeling dat 

ouders dit circa drie weken vóór de 

vakantieweek bij WVT melden, zo-

dat de leiding met de meest recente 

situatie rekening kan houden. 

Overige WVT-activiteiten

Vanwege het jubileumjaar organi-

seert WVT diverse bijzondere ac-

tiviteiten en bestaande activiteiten 

krijgen een feestelijk tintje. Het 

hoogtepunt valt op 21 september, 

wanneer de vereniging precies 90 

jaar bestaat. Sociaal-cultureel werker 

Gert-Jan Poppink onthult voorlopig: 

‘We zijn druk bezig met het ontwik-

kelen van een feestprogramma. Op 

21 september zal het in en rond het 

gebouw de hele dag feest zijn voor 

jong en oud.’ Ook het beursseizoen 

wordt extra feestelijk dit jaar. De 

Creatiefbeurs valt dit jaar op 20 april 

en is van 11.00 tot 16.00 uur. Pop-

pink meldt: ‘Die wordt wat groter 

van opzet dit jaar. We zijn in contact 

gekomen met mensen uit Nieuwe-

gein die met een hele groep komen 

deelnemen.’ De Boekenmarkt is ver-

spreid over twee dagen: 10 mei van 

14.00 tot 20.00 uur, 11 mei van 10.00 

tot 15.00 uur. Dan is er nog de Plan-

tenbeurs in samenwerking met Groei 

& Bloei De Bilt, Bilthoven e.o. Pop-

pink: ‘Dit jaar gaan we extra uitpak-

ken, onder meer met workshops.’ 

De opening van de Kindervakantieweek is altijd een hele happening, die 

gebaseerd is op een bepaald thema. Vorig jaar was dat Sprookjes Wonderland. 

Het thema van 2013 blijft nog even een verrassing. (foto WVT)

De Kindervakantieweek kost € 50 voor kinderen van leden (dat wil zeggen 

degenen die per 1 januari 2013 lid waren van WVT) en € 75 voor kinde-

ren van niet-leden. Gezinnen met een U-pas krijgen vijftig procent korting. 

Poppink: ‘Wij krijgen dat niet meer vergoed, maar we willen de Vakan-

tieweek toegankelijk blijven houden voor kinderen uit gezinnen met een 

kleine portemonnee.’ Gezinnen die volgend jaar de kinderen tegen korting 

willen laten deelnemen aan de Kindervakantieweek, moeten vóór 1 januari 

2014 lid zijn geworden. Het gezinslidmaatschap bij WVT bedraagt € 6 per 

kwartaal. Leden kunnen hun kinderen inschrijven van 8 tot en met 15 april 

via de website van WVT. Zij kunnen hen ook inschrijven via het gebouw 

van WVT aan de Talinglaan 10 te Bilthoven, op 16, 17 en 18 april van 19.00 

tot 20.00 uur. Op 17 april kan dat ook nog van 10.00 tot 11.00 uur en van 

14.00 tot 15.00 uur. Leden en niet-leden kunnen hun kinderen inschrijven 

op 23 en 26 april van 19.00 tot 20.00 uur, op 24 april van 10.00 tot 11.00 

uur, van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, en op 25 april van 

14.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie: 030-2284973 of info@vsowvt.

nl. Zie ook www.vsowvt.nl

Arno de Jong vertelt het verhaal van zijn leven

door Martijn Nekkers

In de gezellige kantine van FC De Bilt vond vrijdagavond 26 maart de presentatie plaats  

van het boek ’Van Mytylschool tot Olympisch Goud’, auteur: Arno de Jong. Er waren veel 

belangstellenden op afgekomen: vrienden, familie, relaties en sporters. De kantine van  

FC De Bilt die de uitstraling heeft van een Engels landhuis gecombineerd met die van  

een Engelse pub bleek de ideale entourage om het boek ten doop te houden.

Bij FC de Bilt kennen ze Arno vooral 

als de leider van de zaterdagselectie. 

Dat doet hij al acht jaar. Maar ook 

heeft hij in het verleden gekeept in 

enkele lagere elftallen van deze ver-

eniging. 

Arno is door zijn beperking indertijd 

terecht gekomen op de Utrechtse My-

tylschool waar hij van 1977 tot 1986 

onderwijs volgde. Hij koos voor het 

voetbal als zijn favoriete sport en al 

gauw bleek dat er een talentvolle kee-

per in hem stak. Daarmee schopte hij 

het ver. Met het nationale CP- team 

voor spelers met een beperking deed 

hij vier keer mee aan de Paralympics 

en won daar drie keer goud. Hierover 

en over zijn leven is een mooi verhaal 

te schrijven. Arno had het al heel lang 

in z’n hoofd. Dat het nu tot een boek 

is gekomen noemt hij een uniek mo-

ment. 

Droom

‘Een droom is hiermee voor mij uit-

gekomen’, vertelde hij zijn gehoor en 

vond het geweldig dat iedereen geko-

men was. ‘Het boek is wel met horten 

en stoten tot stand gekomen’, voegde 

hij er aan toe. Iedereen om hem heen 

kende natuurlijk dat verhaal al. Hij 

gaf er ook lezingen over bij sport-

clubs en bedrijven. Zo werd hij aan-

gespoord om dat nou eens op papier 

te zetten. Uiteindelijk is Arno er in 

november 2011 aan begonnen, hierbij 

gesteund door Robert van den Ham, 

hoofdredacteur van het blad ‘Auto-

week’ en zijn team. In vier maanden 

was het boek toen klaar. Robert: ‘Ik 

ken Arno al 25 jaar. Hij wilde heel 

graag zijn verhaal schrijven. Het werd 

een eigen uitgave en hij heeft er zelf 

sponsors voor gezocht. Dat is hem 

toch maar weer gelukt!’ Arno van zijn 

kant wilde ook nog andere mensen 

bedanken zoals Annemarie Koppert 

die het typewerk verzorgde. Hij be-

dankte zijn ouders en zuster Patricia 

die hij zijn allergrootste fan noemde. 

Het was dan ook geen wonder dat het 

eerste exemplaar van het boek aan 

haar werd uitgereikt. 

Professioneel

Het tweede exemplaar ging naar Tom 

Langen, van 1986 tot 2008 bonds-

coach bij de gehandicaptensport. Tom 

vertelt hoe Arno 15 jaar een vaste 

waarde is geweest voor het nationale 

CP- team. Maar liefst 82 keer werd 

hij opgesteld. ‘Toen ik hem eenmaal 

ontdekte hebben we hem meteen in-

gelijfd. Hij heeft met zijn keepers-

werk veel wedstrijden voor ons ge-

wonnen, een geweldige doelman die 

altijd professioneel bezig was.’ Het 

derde exemplaar tenslotte reikte Arno 

uit aan Ton Eenennaam, eerste elftal 

keeper van Eredivisieclub NAC uit 

Breda tussen 1976 en 1988. Door toe-

val liep Ton Arno indertijd tegen het 

lijf via Adidas die als sponsor optrad. 

Ze raakten aan de praat. Zijn gedre-

venheid en talent vielen hem op. Het 

resulteerde er in dat Arno Bij de se-

lectie van NAC kon gaan meetrainen. 

Van 1995 tot 2000 heeft hij dat vol-

gehouden. Hij ging zelfs met ze mee 

op trainingskamp. Ook nu nog heeft 

Arno een goede relatie met NAC, zo-

als hij ook nu nog betrokken is bij de 

Mytylschool. Het was dan ook geen 

verrassing toen Arno aankondigde 

dat een deel van de opbrengst van het 

boek naar deze school gaat. En toen 

kon de verkoop van het boek pas echt 

van start gaan. Een heel mooi boek is 

het geworden met prachtige verhalen 

en bijzondere foto’s. Het voorbeeld 

van een sporter die het ondanks z’n 

beperking ver heeft kunnen schop-

pen. Een inspirerend verhaal ook. Het 

is te bestellen via de website van Arno 

www.arnodejong.net. Op 6 april kan 

men ook een gesigneerd exemplaar 

kopen bij Arno de Jong zelf die dan 

bij FC De Bilt te vinden is. Het hele 

gebeuren krijgt later dit jaar nog een 

staartje wanneer het nationale CP-

team naar De Bilt komt om daar te 

spelen tegen de selectie van de gelijk-

namige FC. Arno de Jong organiseert 

dat samen met voorzitter Martin van 

Veelen van deze club.

Arno de Jong (l) heeft de eerste exemplaren uitgereikt aan (v.l.n.r.) zus 

Patricia, Ton van Eenennaam en Tom Langen.

Collecte Fonds Sportgehandicapten

Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een 

handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief 

te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat 

doet men door middel van het inancieren van sportevenementen, het be-

schikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, 

het werven van (inanciële) middelen en het geven van voorlichting.

Ook in De Bilt helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs 

en partners om de ambitie ‘Sport voor iedereen met een handicap mogelijk 

maken’ verder invulling te geven. In de aanstaande week van 8 tot 14 april 

zullen ook weer vele collectanten op pad gaan. Hieraan voorafgaande werd 

een aantal van hen woensdag 27 maart eens extra in het zonnetje gezet van-

wege het aantal jaren (en meer) dat men zich belangeloos hiervoor heeft 

ingezet. Uit handen van regiobestuurder Marian Bakkes kreeg men een oor-

konde en een pennenset. [HvdB]

Staand v.l.n.r. Gerard van de Klomp (15 jaar) regiobestuurder Marian 

Bakkes, Rens Kersten (15 jaar) Joke Mackaay (10 jaar) en Iet Wennekes 

(plaatselijk comité). Zittend v.l.n.r. Jessica Heij (vervangster Sandra 

Kosterman (10)), comitélid Tim Bottema van de Haak, Gerrit Bos (15 

jaar) en Rina Kruis (10 jaar). Een aantal – eveneens te onderscheiden – 

collectanten was verhinderd. 
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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

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

Baby wipstoeltje i.z.g.s. 

€ 12,50. Zwarte werkschoenen 

met stalen neus nieuw maat 

42. € 12,50. Tel. 030-2202145

Levis blauw spijkerjackje voor 

mannen. Maat M. € 15,-. Tel. 

06-16276013.

Damesschoenen: Nette instap-

pers van echt leer. Kleur: 

zwart, model: bootschoenen.  

Zelden gedragen. Maat 39. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013 

Knalpaarse imitatiebontjas 

voor stoere dames of een leuk 

feestje, kort model. Nieuwe 

staat. € 50,-. Maat M-L. Tel. 

06-16276013

Damesjas Kleur: Oud-

Hollands groen. Nep leer look, 

3/4 colbertmodel met knoop-

sluiting, maat L. € 15,-. Tel. 

06-16276013

Praktisch nieuw: Balans 

gymschoenen van Human 

Nature (ANWB) kleur zwart. 

Tijdens het lopen stimuleer 

je de bloedsomloop in de 

benen. Maat 39. € 35,-. Tel 

06-16276013

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 45,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zinken 

wasketel. € 25,-. Oude, zin-

ken gieter. € 15,-. Tel. 035–

5772022.

Set van 3 nieuwe prachtige 

effen lampenkappen, kleur 

terra rood afm. 40 cm. rond 

en de twee kleinere 20 cm. 

rond. Setprijs € 25,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Prachtige reiskoffer op wielen 

z.g.a.n. afmetingen, H 58 x B 

40 x D 25cm. € 10,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Complete set boeken, 18 delen 

“Het dierenleven van A tot 

Z,  uitgebr. beschrijvingen 

met prachtige kleurenfoto’s 

van alle bekende diersoorten. 

€ 29,-. Tel. 035-8200359 / 

06-16641083

Nieuwe messenset van 24 

messen in koffer. € 25,-. Tel. 

035-8200359 / 06-16641083

Zwart lederen herenjack 

van merk Nickolson (maat. 

Large) i.z.g.s. € 49,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Carmen elektrische haarkrul-

set met 20 rollers, is weinig 

gebruikt. € 15,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Bloeddrukmeter merk Afk, 1 

keer gebruikt, zit nog in het 

originele doosje. € 15,-. Tel. 

06-13044754

Ajax uit shirt van Ebecilio, 

nr. 11, maat 164. Nieuw, de 

kaartjes zitten er nog aan, 

nieuwprijs € 91,- nu € 20,- de 

bon zit er nog bij. Ajax uit 

kousen, maat 40-42, nieuw 

zitten nog in de verpakking. 

Nieuwprijs € 15,- nu € 5,-. 

Tel. 06-13044754

Laurel en Hardy beeld 37 cm. 

hoog. € 10,-. Tel. 06-13044754

Ouderwetse zinken teil dia-

meter 57 cm. € 25,-. En met 

diameter 50 cm. € 20,-. Tel. 

030 - 2204505

Stripboeken in collectie. 

€ 45,-. Roodbaard, Suske 

en Wiske per stuk € 2,-. 

Tirgie, Buck, Danny, Eric de 

Noorman. Tel. 213818

Grondzeil met opblaasbare 

rand voor in de voortent van 

een caravan maten 5x2,5 

meter € 30,-. Tel. 0346 - 

211858

Golfballen 100 stuks € 30,-. 

Tel. 0346 - 211858

Doos met bladmuziek € 25.-. 

Tel. 030- 2281085

Fietsen/brommers

H E R E N F I E T S E N /

JONGENSFIETSEN te 

koop gevraagd. Omgeving 

Maartensdijk, heb je iets bel 

me even. Henk Broekhuizen 

0346 – 212288.

Wie maakt me blij met 2 

HERENFIETSEN tegen een 

redelijke prijs. Bel even Henk 

Broekhuizen 0346 -212288

Personeel gevraagd

Gezocht: dieren-huisoppas 

voor vakantie, dagje weg, 

ziekte e.d. Tel. 035 - 5772022. 

Diversen

Te huur GARAGE in 

Maartensdijk. Tel. 0346-

213376

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat 

met knipkaart elke tiende 

behandeling knippen gratis 

is? Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Te huur EENGEZINS-

WONING in Westbroek, 4 

slaapkamers huurperiode 

in overleg, prijs per maand 

€ 850,- excl. g/w/l. Tel. 

06-52250861

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

Nieuwe collectie schooltassen bij Kok Stomerij en Lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 0346-211579

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 rododendrons 

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching 

in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van 

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

Portemonnees en nog eens portemonnees bij Kok stomerij en 

Lederwaren, Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-211579

Bijeenkomst Woonspraak De Biltse Bewonersvereniging 

Woonspraak nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 10 april, aanvang 19.30 uur, bij WVT, Talinglaan 

10, Bilthoven. Om 20.45 uur geeft Marcel Jeths, manager Klant 

en Maatschappij van SSW, een toelichting op de huurplannen 

van SSW. Gelegenheid tot het stellen van vragen bij een drankje 

en een hapje. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epileren, 

massage van gezicht, hals en decolleté, masker, serum en dag-

crème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Ook tranen in de [ekster]ogen vanwege stoppen Anette 

Doeve? Maak een afspraak bij Tiny de Groot en ontvang na 

afloop 1 gratis massage in de massagestoel. U merkt waar deuren 

dicht gaan, gaan andere ook weer open! U gaat ontspannen naar 

huis, loopt weer op vleugels en de tranen zullen zijn gedroogd. 

Tel. 0346-831299. Annette dank voor de fijne samenwerking in 

de afgelopen jaren en geniet van je verdiende vrije tijd samen met 

Gerard, Tiny de Groot.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 m2 

beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift aanwe-

zig. Tel. 06-54623282

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 14 voor de MENS cursussen!

 

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?

Marktdag De Bilt zoekt 

2de hands spullen
Voor de Dorpskerk Marktdag is men op zoek naar 2de  hands spullen en dames-

kleding. Heeft iemand nog spulletjes of dameskleding die nog een 2de  leven kun-

nen gebruiken. Gooi die dan niet zomaar weg. Anderen zijn er blij mee.

De eerste inzamelavond is gepland op donderdag 11  april  2013 van 19.00 uur 

tot 20.00 uur in Wijkgebouw De Voorhof  naast de Dorpskerk (Burgemeester de 

Withstraat ) in De Bilt. Enthousiaste mensen staan hier klaar om helpen met uit-

laden. Op woensdagavond 10 april kunnen de spulletjes ook worden opgehaald. 

Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Richard en Ida van der Meijden 

(tel.030 2211376). Meer informatie over de marktdag op www.marktdagdebilt.nl

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 5 april 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 wel-

kom. Vanaf 19.00 uur is de kantine geopend en het kla-

verjassen begint om 20.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt 

€ 2,50. Loten voor de loterij zijn € 0,50 per stuk. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 5 april kunt u weer klaver-

jassen bij SVM. In de kantine van deze sportvereni-

ging aan de Dierenriem in Maartensdijk 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.

Scouting Akoteh
Akoteh is een scoutinggroep die speciaal voor meisjes bedoeld is. Alle meiden 

van 6 t/m 21 jaar kunnen daar terecht voor een leuke besteding van hun zater-

dagochtend, middag of avond. Ben jij creatief, sportief, stoer, gezellig, niet bang 

in het donker of een beetje van alles en ben jij een meisje van 6 jaar of ouder en 

toe aan een nieuwe uitdaging? Ga dan naar de open dag van Scouting Akoteh 

op zaterdag 6 april van 12.00 uur tot 15.00 uur. Scouting Akoteh zit op de hoek 

van de Sperwerlaan en de Julianalaan te Bilthoven. Kijk voor meer informatie 

op www.akoteh.nl.

Uitleg en/of hulp bij 

uw mobiel, tablet enz.

Binnenkort starten we hulp bij uw( bijvoorbeeld) uw mobiele telefoon, iPod, ta-

blet, iPad of laptop e.d. U kunt dan wekelijks van15.30 uur tot 17.00 uur terecht. 

Er zijn dan twee jongeren aanwezig om u te helpen met bijvoorbeeld een smsje 

versturen of ze kunnen u uitleggen hoe uw tablet werkt. Het is niet bedoeld voor 

reparaties of lessen. Voor deze hulp en uitleg vragen wij u 1 euro.! Graag plan-

nen wij u in om te voorkomen dat u voor niets komt of dat er lange wachttijden 

ontstaan. U bent van harte welkom in Servicecentrum ’t Hoekie, Prof. Asserweg 

2 in De Bilt, 030-2201702 of hoekie@mensedebilt.nl
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advertentie

FC

DE BILT

sPoRtPARK WeltevReDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Plus
bilthoven

FC DE BILT

SVP

zaterdag

6 april

aanvang: 15.00
uur

Momenteel is hij gefocust op het 

WK Korfbal onder de 19 jaar, dat 

gespeeld wordt in het Paasweekend. 

Dat korfbal meer is dan België tegen 

Nederland bewijst het deelnameveld: 

Chinees Taipei, Hongarije, Portugal, 

China, Polen, Catalonië, Turkije, 

Engeland, Rusland, Roemenië, Ma-

rokko, België, Duitsland, Tsjechië en 

Nederland

Op vierjarige leeftijd is Bob begon-

nen bij TweemaalZes. Vorig seizoen 

speelde hij nog in de A1 en mocht 

vandaar gelijk doorstomen naar het 

eerste seniorenteam. Aan het begin 

van het zaalseizoen raakte hij gebles-

seerd aan zijn meniscus, een operatie 

volgde. Inzet en doorzettingsvermo-

gen zorgden ervoor dat hij het tweede 

deel van de zaalcompetitie weer mee 

kon doen. Hij scoorde in die laatste 7 

wedstrijden maar liefst 63 keer. 

Sportman

Bob is een sportman. Op vierjarige 

leeftijd is er gekozen voor korfbal. 

Gedurende de basisschoolperiode 

voegde hij daaraan toe: tennis, judo, 

jiu-jutsu en tafeltennis. Korfbal bleef, 

de rest is afgevallen. Bob: ‘Korfbal is 

leuk. Het spelletje ligt mij: ik ben er 

aardig goed in. Het is een teamsport, 

ook belangrijk. Veel van mijn sociale 

contacten zitten dan ook binnen de 

vereniging. En TweemaalZes blinkt 

uit in gezelligheid, ook tegenstanders 

zeggen dat met regelmaat. Al wordt er 

verloren in de kantine is het gezellig’. 

Maar het komt hem allemaal niet aan-

waaien, hij doet er veel voor. Bob: ‘Ik 

hou van het trainen. Bij TweemaalZes 

trainen we tweemaal in de week, in 

totaal ongeveer drie uur’. Daarnaast 

schiet hij gemiddeld extra nog eens 

een uur per week op de korf en doet 

hij geheel zelfstandig driemaal per 

week aan krachttraining. Graag kijkt 

hij ook naar video’s van wedstrijden 

en bezoekt hij interessante wedstrij-

den. 

Een lastige beslissing

Met TweemaalZes is hij opgegroeid. 

‘TweemaalZes is een Overgangsklas-

severeniging. Dat is het ambitieni-

veau. Daar is het sponsorenbeleid ook 

op afgestemd. Het mooie aan deze 

vereniging is dat het eerste team bijna 

altijd geheel draait met spelers die uit 

de eigen jeugdopleiding komen’. In-

middels is hij dus ook gevraagd voor 

Oranje onder de 19 jaar. Meer wed-

strijden en een hoger ambitieniveau. 

Het spreekt hem aan. Toen hij vervol-

gens gebeld werd door Wageningen 

kreeg hij de mogelijkheid om nog een 

stap te maken, die kans heeft hij aan-

gepakt. ‘Maar het was toch ook wel 

een lastige besissing. TweemaalZes is 

echt mijn kluppie en dat blijft het ook’. 

Wageningen

Wageningen is een structurele hoofd-

klasse club.  ‘Het is weer een mooie 

uitdaging en de trainer, Eric Wolsink, 

heeft een heel goede naam’. Verder 

vooruitkijken wil hij nog niet. ‘Ik 

streef er naar om elke wedstrijd it en 
vol energie te starten en wil wekelijks 

goede wedstrijden spelen. Ook wil 

ik elk jaar wel kunnen zeggen dat ik 

beter ben geworden. Als mijn plafond 

de hoofdklasse is vind ik dat prima. 

Als er meer in zit dan zie ik dat dan 

wel’. Als sterk punt noemt hij zijn 

veelzijdigheid. ‘Ik denk niet dat ik 

echt zwakke kanten heb. Ik ben in 

de rebound wel iets beter dan in an-

dere dingen. Maar laatst moest ik een 

snelle spits van Taiwan verdedigen en 

hij heeft er maar één gescoord’. Maar 

ook het één tegen één gevecht gaat hij 

graag aan. Bob blijft in Maartensdijk 

wonen en gaat volgend seizoen heen 

en weer naar Wageningen in een auto 

die hij in bruikleen krijgt van zijn 

nieuwe club. 

Bob Gerritsen naar 
Top Korfbal Wageningen

door Marijke Drieenhuizen

Bob Gerritsen uit Maartensdijk gaat volgend seizoen spelen in het eerste team van 

Top Korfbal Wageningen, dit team speelt in de Hoofdklasse. Nu nog speelt hij met het eerste team

van de Maartensdijkse Korfbalvereniging TweemaalZes in de Overgangsklasse. 

Meer trainen, een hoger niveau, Bob heeft er zin in.

Bob Gerritsen

DOS na winst koploper 
De eerste veldwedstrijd werd gespeeld in een waterig zonnetje 

en een temperatuur enkele graden boven het vriespunt. Geen 

optimale omstandigheden om te korfballen, maar dat deed 

niets af aan de instelling van beide teams. Zowel DOS als 

tegenstander DKOD gingen vol voor de punten. 

DKOD uit Heelsum is een club met een rijk verleden waarbij de laatste 

landstitel iets meer dan 15 jaar geleden werd behaald. Maar ja, resultaten 

uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. DOS wil na het kam-

pioenschap in de zaalcompetitie ook op het veld meestrijden om de pro-

motieplekken. De thuisploeg kwam goed uit de startblokken en wist in de 

eerste fase van de wedstrijd legio kansen te creëren. Het probleem zat deze 

wedstrijd in het benutten van deze kansen. Toch wist DOS halverwege de 

eerste helft een 4-1 voorsprong te pakken en probeerde zij deze voorsprong 

uit te breiden richting het rustsignaal. Enerzijds gooiden de Heelsummers 

met hun spel roet in het eten, anderzijds maakten de Westbroekers een paar 

onnodige fouten in de verdediging. Halverwege was een ruststand van 8-5 

bereikt.

De tweede helft was iets minder van niveau. DOS kwam op vier punten 

voorsprong, maar het lukte niet om de deinitieve genadeklap uit te delen. 
DKOD bleef zodoende geloof houden in een goed eindresultaat, al kwam de 

voorsprong van DOS nooit echt in gevaar. DOS coach Berry van den Broek 

was weliswaar tevreden over het vertoonde spel, zeker in de eerste helft, 

maar beseft dat de afronding de komende weken beter moet.

Door het verlies van koploper Madjoe is DOS naast Madjoe bovenaan de 

ranglijst gekomen. Saillant detail is dat aanstaande zaterdag de wedstrijd 

DOS - Madjoe op het programma staat. Om 16.00 uur in Westbroek tref-

fen beide teams elkaar voor de vierde maal dit seizoen. Niet alleen DOS 

1 presteert goed, ook DOS 2 is koploper. Door een 20-16 overwinning op 

het reserveteam van DKOD verstevigden zij de koppositie. Ook zij treffen 

zaterdag het tweede team van Madjoe, dat een plaats lager op de ranglijst 

staat. Het beloven spannende duels te worden.

Ook dit jaar werd er weer gezocht naar 

een thema en gelukkig was dat dit jaar 

zeer passend bij de omstandigheden. 

Het toernooi heette ‘het Unox-toer-

nooi’. Iedere deelnemer kreeg de over-

bekende Unox muts en een paar Unox 

wanten. Deze werden zelfs tijdens 

het spelen gedragen want ondanks 

het zonnetje was het koud en de wind 

maakte dat het nog kouder aanvoelde. 

Wanneer je eenmaal in beweging was 

in het veld dan viel het allemaal nog 

wel mee en hielp de muts tegen koude 

oren. De ouders langs de baan stonden 

echter te klappertanden en moesten 

zich met warme thee en chocolade-

melk zien warm te houden. In de pauze 

het befaamde broodje Unox waarna de 

volgende speelronde weer werd inge-

zet. Goed georganiseerd in een gewel-

dige sfeer maakte het een prachtige 

tennismiddag.Wanneer tennis je ook 

wat lijkt kun je nu gebruik maken van 

een aanbieding die de club biedt: Nu 

lid worden en de eerste 3 tennisles-

sen gratis. Kijk op www.tautenburg.nl 

voor meer informatie. 

Ondanks kou openingstoernooi
TV Tautenburg jeugd

De oficiële opening van het tennisseizoen betekent voor de jeugdige spelers van TV Tautenburg
uit Maartendijk, dat er onderling een toernooitje gespeeld wordt. Gewoon op tijd een partijtje spelen 

en elkaar op een sportieve manier begroeten met een nieuw seizoen voor de boeg.

In een toepasselijke outit werd het openingstoernooi van Tautenburg gespeeld.

Nieuwe sponsor SVM

Loodgietersbedrijf Joh. Lam en Zn. te Maartensdijk & Hilversum is naast 
vrijwilliger ook sponsor geworden bij SVM Maartensdijk. Eigenaar Johan 
Lam was al als vrijwilliger verbonden aan SVM, maar vond het tijd om nog 
iets meer voor de club te doen en is nu ook bord-sponsor.
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Woe.
3-4

Gamba`s, verse pasta, basilicum 
en pomodori tomaten

of
Varkensmedaillons  

met champignonsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-4
Vrij.
5-4

Woe.
10-4

Rib-eye 
met pepersaus

of
Zalmfilet 

met Hollandaise saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
11-4
Vrij.
12-4

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

NIEUWE "A LA CARTE KAART" 

De afgelopen jaren heeft Theater in 

het Groen naam gemaakt met haar 

theatervoorstellingen op locatie in 

Groenekan. De stukken van TIHG 

zijn muzikaal, kleurrijk, verbinden 

serieuze thematiek met een lichtvoe-

tige aanpak en trokken al gauw zo’n 

1200 bezoekers. Een week lang kon 

het publiek kennis maken met een 

prachtige speelplek in de open lucht, 

waar meer dan 100 vrijwilligers uit 

Groenekan en omstreken onder be-

geleiding van professionele kunste-

naars een avondvullende voorstelling 

wisten te maken. Amateurspelers met 

weinig of geen ervaring stegen tot 

ongekende hoogte, tot verbazing en 

bewondering van het publiek

Kaartjes

Jopje Bakker van de promotiecom-

missie van het Theater vertelt: ‘De 

eerste kaartjes voor de komedie ‘Wat 

U maar wilt’ zijn reeds verkocht. Want 

wat is een ijnere gedachte dan een 

openluchtvoorstelling bij te wonen op 

een zwoele zomeravond’? Mirande 

Waterlaat, kunstenares uit Bilthoven, 

kocht de eerste vier entreekaartjes: 

‘Het is alsof daarmee de zomer dich-

terbij gehaald kan worden. Denk eens 

in wat een luxe het is om dicht in de 

eigen buurt onder de sterrenhemel te 

kunnen genieten van spel, muziek en 

dans met een glaasje bij de hand!’

Shakespeare

De cyclus van 7 voorstellingen vindt 

begin juni plaats op het landgoed 

Eyckenstein aan de Dorpsweg in 

Maartensdijk. Opgevoerd gaat wor-

den de komedie ‘Wat u maar wilt’ van 

Shakespeare. Rode draad in deze ko-

medie is de tegenstelling tussen stad 

en land. Het statige witte landhuis en 

het landschappelijke park eromheen 

zullen een ideaal decor voor dat the-

ma zijn: stad-land, cultuur-natuur, hof 

versus bos, ernst tegenover verbeel-

ding. Mirande Waterlaat wilde er per-

sé vroeg bij zijn omdat ze bij de vo-

rige productie van Theater in ’t Groen 

achter het net had gevist. Mirande 

vertelt: ‘Ik ben met deze theatervoor-

stellingen in aanraking gekomen toen 

ik op fort Ruygenhoek ‘de Revisor’ 

had gezien. Dat was zo’n ontzettend 

geslaagd spektakel in de buitenlucht. 

Ik werd helemaal gecharmeerd door 

dit lokale initiatief. Het was van zo’n 

hoog nivo!. Jammer genoeg was ik 

net te laat voor hun voorstelling in 

2011 in Huize Voordaan. Maar nu heb 

ik tenminste kaartjes, ik ben reuze 

benieuwd. Eyckenstein passeer ik re-

gelmatig met de auto. Nu zelf op het 

landgoed een kijkje mogen nemen is 

al een feest op zich. Ik kijk er naar uit. 

See you in juni!”

De toegangskaartjes voor deze thea-

tervoorstelling kunnen vanaf heden 

via de website www.dorpspleingroe-

nekan.nl besteld worden. Meer infor-

matie over het landgoed vindt u op 

www.eyckenstein.nl

Kaartverkoop van start

Voor het openlucht theater op 
landgoed Eyckenstein van 3 t/m 9 juni

door Henk van de Bunt

In het jaar dat de gemeente De Bilt het 900-jarig bestaan viert, draagt Theater in ‘t Groen zorg voor 

de opvoering van de theaterproductie ‘Wat u maar wilt’ van William Shakespeare. 

Mirande Waterlaat (l) en Jopje Bakker zien uit naar juni 2013.

We hebben ze allemaal: een favoriete 

plek die ons raakt. Voor de een is het 

een duintop waar de wind vrij spel 

heeft, de ander is dol op bloeiende 

hei, en weer iemand anders wordt ge-

raakt door het mysterieuze bos waar 

kinderen zo graag spelen. Kortom, 

plekken waar mensen enthousiast 

over zijn. Niet alleen omwille van de 

fraaie natuur, maar ook om wat we 

erin beleven, herinneren, ontdekken 

of waardoor we geïnspireerd raken.  

Kijk op www.prachtplekken.nl 

Staatsbosbeheer presenteert op www.

prachtplekken.nl ilmpjes van 12 
Prachtplekken, natuurgebieden die 

onze boswachters het mooiste vinden. 

Daarmee maken ze het jaarverslag 

van Staatsbosbeheer 2012. En nu is 

de Nederlander aan het woord. Ieder-

een mag zijn eigen Prachtplek in te 

zenden. Dat mag je eigen achtertuin 

zijn, een park of een natuurgebied. 

Als het maar buiten, groen en vrij toe-

gankelijk is. Stuur je ilmpje in, en als 
daar voldoende stemmen voor zijn, 

kan je Prachtplek meedingen naar de 

titel van Prachtplek van Nederland. 

Betrokkenheid

Met de verkiezing Prachtplekken wil 

Staatsbosbeheer laten zien wat Ne-

derlanders met natuur hebben. De 

wedstrijd is een inventarisatie van na-

tuur die mensen raakt. Hart van Ne-

derland zal regelmatig verslag doen 

van bijzondere prachtplekken en in 

het oog springende verhalen. Er zijn 

twee winnaars, de publiekswinnaar 

en de winnaar van de mooiste Staats-

bosbeheerplek. De publiekswinnaar 

krijgt een midweek voor zes personen 

in een Buitenlevenwoning van Staats-

bosbeheer. De makers van de tien best 

bekeken ilmpjes krijgen een ‘Grote 
Vijf’ safari voor 6 personen.

Wedstrijd

Op www.prachtplekken.nl mag ieder-

een tot 30 april zijn eigen Prachtplek 

inzenden. Dat mag een Staatsbosbe-

heergebied zijn, maar ook een wille-

keurige andere plek. Het gaat om het 

gevoel en de binding die mensen met 

natuur hebben. Het kan dus ook de 

eigen achtertuin zijn. Zolang er maar 

een goede en overtuigende motivatie 

bij zit. 

Tussen 1 mei en 19 mei kan iedereen 

stemmen op de Prachtplek van Ne-

derland. Op 22 mei wordt de winnaar 

bekend gemaakt.

Op de plattegrond zijn bedrijven, in-

stanties, bezienswaardigheden, de 

cultuur van de gemeente, de omge-

ving en een aantal monumentale pan-

den te zien. 

Ook de geschiedenis, de toeristische 

aspecten en nuttige telefoonnummers 

zijn aangegeven. Het unieke is dat 

op deze plattegrond handgetekende 

afbeeldingen van alle deelnemende 

bedrijven en instellingen te zien zijn. 

Dit kan een logo, product, gebouw, 

een auto of een combinatie van deze 

elementen zijn.

De komende week worden op een 

aantal locaties de kaarten opgehan-

gen. Zo komt de plattegrond te han-

gen in een aantal openbare gebouwen, 

bibliotheken, sporthallen, zwemba-

den, VVV, campings, gemeentehuis 

etc. Daarnaast is de plattegrond te be-

kijken bij alle deelnemers. 

Ook is er een aantal (50) exemplaren 

gratis te verkrijgen bij De Vierklank, 

Koningin Wilhelminaweg 461 Groe-

nekan, zolang de voorraad strekt.

Fietsgilde zoekt gidsen
Fietsgilde ’t Gooi is een vrijwilligersorganisatie die van mei t/m september 

ietstochten organiseert door het Gooi en omstreken. De tochten worden 
altijd begeleid door een gids die onderweg vertelt over de geschiedenis van 

het gebied, de cultuur en de natuur. De deelnemers zijn vaak 55+, maar ook 

scholen en andere groepen ietsen regelmatig mee. Met het oog op de conti-
nuïteit zoekt het ietsgilde weer en-

kele nieuwe gidsen. Van hen wordt 

uiteraard verwacht dat ze graag 

ietsen maar ook dat ze zich willen 
verdiepen in de wetenswaardighe-

den van de streek en dat ze het leuk 

vinden om deze kennis met ande-

ren te delen. 

Belangstellenden kunnen bel-

len met Evert van de Wetering 

tel. 06 21894092 of met Anne- 

marie Moorman tel. 035-6232290.  

Zie ook: www.ietsgilde.nl

Sandwijck
en 900 jaar De Bilt

Op zondag 7 april a.s. organiseert 

de Werkgroep Sandwijck samen met 

Het Utrechts Landschap een rondlei-

ding over het landgoed Sandwijck. 

Dit keer staat de rondleiding in het 

teken van ‘900 jaar De Bilt’. Op Sandwijck zijn veel sporen te zien uit het 

verleden. Het ligt immers naast wat vroeger het Vrouwenklooster was en 

op sommige plaatsen is de oorspronkelijke slagenverkaveling nog goed te 

herkennen. Ook sporen van latere tijden, zoals van de Stichtse Lustwarande 

en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn nog volop aanwezig. Maar ook 

het heden krijgt aandacht. Het wordt onderhand tijd dat het voorjaar zich 

aankondigt. Stinseplanten zoals krokus en narcis staan al te trappelen om in 

bloei te komen. En ook dieren zoals haas en das zijn weer actief geworden.

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het verza-

melpunt is de parkeerplaats op Sandwijck aan de Utrechtseweg 301, recht 

tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig is, is het verstandig om 

stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De rondleiding is gratis. Honden 

zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

(Rijk van Oostenbrugge)

Verkiezing van 
de Prachtplek van Nederland

Staatsbosbeheer is benieuwd naar de favoriete plekken van Nederlanders.

Daarom is er de verkiezing van de Prachtplek van Nederland.

De Bilt ontvangt
bijzondere plattegrond 

Onlangs is er een kaart uitgegeven in de gemeente De Bilt van Cors Doeswijk

van het Belgische bedrijf Art & Design. Het unieke aan deze kaart is dat er ruim 65 bedrijven, 

instellingen en scholen zijn weergegeven door middel van een handgetekende afbeelding.

De kaart is oficieel overhandigd aan De Gemeente De Bilt.


