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DE joNG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Ook spoorwoning wordt op termijn gesloopt
door Henk van de Bunt

Eind december 2010 is de gemeente De Bilt gestart met het slopen van drie panden in het stationsgebied. 
De panden aan de Jan Steenlaan 1, Soestdijkseweg Noord 305 en Emmaplein 3-5-7 moesten 

plaatsmaken voor de vernieuwing van het stationsgebied en de ondertunneling van het spoor. 
Genoemde panden stonden leeg en vormden een gemakkelijk doelwit voor inbraak en vandalisme. 

Dat was de reden dat de gemeente de sloop niet langer wilde uitstellen.

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Door de aankomende aanpassing van 
het stationsgebied gaat ook het his-
torische pand Soestdijkseweg Noord 
303 - zoals de plannen er nu voor staan 
- tegen de vlakte. Volgens Fred Meijer 
en Marcel van Tongeren (beheerders 
van website www.stationbilthoven.nl) 
heeft de Gemeente De Bilt naar een 
andere locatie gekeken voor de her-
opbouw van het gemeentelijk monu-
ment. Er was geld voor uit getrokken, 
maar helaas is hiervoor geen geschikte 
locatie gevonden. De huidige (anti-
kraak)bewoners verwachten, dat het 
nog wel een jaar kan duren eer ook 
voor dit pand een sloopvergunning zal 
worden afgegeven.

Geschiedenis
Het pand is een uit 1900 daterende 
woning aan de Soestdijkseweg Noord 
303 (voorheen Soestdijkerstraatweg 
105) voorzien van een bouwlaag met 
ver uitstekend zadeldak waarvan de 
nok evenwijdig aan het spoor loopt. 
De bouwvergunning voor de dubbele 

spoorwoning is op 19 september 1899 
aangevraagd en het pand werd opgele-
verd op 25 juni 1900. Het pand werd 
bewoond door zowel een baanwerker 
als de stationschef. De eerste stations-
chef die hier woonde was de heer j. 
Strikkers.

Spiegelei
Meijer en van Tongeren vertellen dat 
stationschef Ligtermoet, die er tussen 
1944 en 1958 woonde, geliefd was: 
‘Dat bleek toen hij op 31 mei 1958 
toen hij om 15.07 uur voor het laatst 
in zijn carrière de trein liet vertrekken 
met een speciaal voor deze gelegen-
heid versierd spiegelei die hij daarna 
overdroeg aan de nieuwe stationschef 
j. Bitter. De heer H. van Roosmalen 
bood Ligtermoet een schemerlamp 
aan, waarop een uiltje is gezeten als 
symbool van de wijsheid en dus zeer 
op zijn plaats bij de man voor wie 
de wijsbegeerte als wetenschap, maar 
vooral als 'liefde voor de wijsheid' 
zoveel betekent. Hem werd tevens een 

spiegelei en een televisie aangebo-
den namens het comité en namens de 
Bilthovense burgerij. Aan mevrouw 
Ligtermoet werden bloemen overhan-
digd’.

Veranda
Tegen de kopse gevel aan de Soest-
dijkseweg is op de begane grond een 
typisch eind 19e eeuwse veranda 
gebouwd die gedeeltelijk met glas 
dichtgezet is. Vensters en deuren zijn 
in boogvormige nissen geplaatst. In 
het jaar 1989 zijn de schoorstenen en 
schouwen van het gebouw verdwenen. 
Het pandje is twee verdiepingen hoog, 
het heeft aan alle zijden overstekend, 
flauw hellend zadeldak. De hoofdin-
gang zit in de langsgevel aan de sta- 
tionzijde. op website: www.stationbilt-
hoven.nl zijn interieurfoto’s te vinden 
onder ‘Spoorwoning’. Indien lezers in 
het bezit zijn van foto’s of documen-
ten van station Bilthoven worden deze 
verzocht contact op te nemen met Fred 
Meijer, tel. 030 2200606. 

Fred Meijer en Marcel van Tongeren op de hoek van de zuidgevel van de 
voormalige spoorwoning. Op de achtergrond de bedoelde veranda. 

Bospark Bilthoven
De fractie Rost van Tonningen stelt in de raadsvergadering van 31 maart 
vragen over de situatie op Bospark Bilthoven. De exploitant blijkt werk-
zaamheden te verrichten van een omvang die hem vergunningsplichtig 
maakt maar waarvoor hij geen vergunning heeft noch heeft aangevraagd. 
ook zou hij voorbereidingen treffen voor het overschrijden van aantal en 
omvang van de volgens de vergunning toegestane stacaravans. Waarom 
handhaaft de gemeente niet en waarom overlegt men niet met bewoners?

Wethouder Ditewig deelt de vragensteller mee dat de gemeente inmiddels 
informatie heeft ingewonnen bij de exploitant en geconstateerd dat de werk-
zaamheden inderdaad van een dusdanige omvang zijn dat een vergunning 
vereist is. Men heeft inmiddels de werkzaamheden stilgelegd. De exploi-
tant zal alsnog een vergunning aanvragen en mogelijk zal eind april de 
vereiste vergunning afgegeven kunnen worden. De wethouder ontkent dat 
de gemeente niet met de bewoners zou hebben gecommuniceerd. Volgens 
zijn informatie zijn er in de afgelopen periode meerdere contacten geweest 
tussen bewoners en de gemeente. [FK]op de agenda van de gemeenteraads-

vergadering van afgelopen donder-
dag, 31 maart, stond oorspronkelijk 
de behandeling van de planontwik-
keling van locatie De Leijen-Zuid. 
Vlak voor de vergadering is dit punt 
afgevoerd, omdat er tussen twee van 
de betrokken partijen, SSW en een 
projectontwikkelaar, nog geen volle-

dige overeenstemming bestond over 
de realisatie van het plan.

In die vergadering stelde D66 de 
mogelijke verwarring aan de orde die 
bij hulpdiensten zou kunnen ontstaan, 
doordat er dicht bij elkaar twee parken 
Bloeyendael zijn. Men vroeg zich af 
of het niet op de weg van de gemeente 
ligt om dit te voorkomen. In zijn ant-
woord stelde burgemeester Gerritsen, 
dat bij navraag bij de hulpdiensten 
niets van verwarring was gebleken. 
Verder betrof de naam van het nog te 
realiseren plan een projectnaam waar 
de gemeente geen enkel zeggenschap 
óver of bemoeienis méé heeft. Het ter-
rein staat bij de gemeente bekend als 
het voormalige Hessingterrein en heeft 
als adres Utrechtseweg xxx. Uiter-
aard zal de commissie voor de straat-
naamgeving bij mogelijk toekomstige 
naamgeving met het aspect van moge-
lijke verwarring rekening houden. 

Klachten over de straatverlichting
GroenLinks/PvdA vraagt aandacht 
van het college voor de afhandeling 
van klachten over de straatverlichting. 
Bewoners van de 1e Brandenburger-
weg hebben zich erover beklaagd dat 
ze bij storingen aan de openbare ver-
lichting van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Men zou volgens 
de website van de gemeente storingen 
moeten melden bij Citytec. Daar - zo 
is de ervaring van de betrokken bewo-
ners - wordt men regelmatig weer 
doorverwezen, naar de gemeente en/
of naar aannemers die in de buurt 
bezig zouden zijn. Wethouder Ditewig 
vindt dat Citytec voor bewoners het 
eindstation voor storingsmeldingen 
aan de openbare verlichting behoort te 
zijn. Hij zal e.e.a. in het overleg met 
betrokken partijen nog eens aan de 
orde stellen. overigens verwacht hij 
dat op de 1e Brandenburgerweg door 
de nieuwe bekabeling en openbare 
verlichting de storingen nu tot het ver-
leden zullen behoren. 

Frank Klok

Uit de gemeenteraad

Op de 1ste Brandenburgerweg kon in het weekend alweer gespeeld worden.

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl

Open dag zaterdag 16 april

Volgende week in deze krant het complete 

oranje programma 

voor De Bilt - 

Bilthoven



Maandelijkse inspiratiewandeling 

Laat je inspireren tijdens deze wan-
deling door de natuur in de lente 
die zich in al haar schoonheid en 
eenvoud laat zien. Op zaterdag 9 
april a.s. van 8.30 tot 9.30. Er wordt 
gestart bij de ingang van het Beu-
kenburgse- en Leijensebos aan de 
Berlagelaan te Bilthoven ter hoogte 
van de Rietveldlaan. 

De kosten bedragen 5 euro (voor 
aanvang te betalen). Meer info op 
www.eenenal.nl of bellen met Els-
beth Kraan 06 22914285. Volgende 
wandeling: zaterdag 14 mei 2011.

Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 9 april vindt in onder-
staande plaatsen weer de kledingin-
zamelingsactie van Sam’s Kleding-
actie voor Mensen in Nood plaats. 
U kunt dan van 10.00 tot 12.00 
uur uw goede, nog draagbare kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken afgeven 
bij de volgende adressen:

•  Bilthoven: De Opstandingskerk 
1e Brandenburgerweg 34 en Onze 
Lieve Vrouwekerk Gregoriuslaan 8.

•  De Bilt: Immanuelkerk Soest-
dijkseweg Z49A en RK Michael-
kerk Kerklaan 31.

•  Maartensdijk: RK Sint Maartens-
kerk Nachtegaallaan 40

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Voor 
meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie en de gesteunde projec-
ten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 073 
6871060.

High Tea

Op zondag 10 april van 14.30 uur 
tot 16.30 uur is de eerste High Tea 
in buurthuis ‘t Hoekie. Voor € 3,50 
kan men komen genieten van diver-
se soorten thee en allerlei verschil-
lende hartige en zoete hapjes. 

Aanmelden kan tot 6 april aan-
melden via info@animowerkt.nl of 
telefonisch 030 2201702. ’t Hoekie, 
Prof. T.M.C. Asserweg 2, De Bilt.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

10/4 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel / Ark
10/4 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse

10/4 • 18.30u - Ds.  E.K. Foppen, Katwijk 
aan Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/4 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

10/4 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting, 
Krimpen a/d Lek

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/4 • 10.00 en 11.30u - Pater H. Eppink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

10/4 • 9.30 - Ds. G. Roorda, Zeist
10/4 • 10.30 - Ds. J. de Wolf, 

Amandelboom
10/4 • 16.30 - Ds. J. de Wolf, 

Immanuëlkerk

Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/4 • 10.00u - Ds. A. Plaisier, Amersfoort

10/4 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/4 • 10.00u - Prof. dr. H.M. Vroom, 

Bilthoven

R.K. St. Michaelkerk
9/4 • 19.00u - 

Oecumenische Vasten-Vesperdienst
10/4 • 10.00u - Eucharistieviering
10/4 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
10/4 • 10.00u - Dhr. Bert van der Molen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

10/4 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
10/4 • 10.00u - Ds. A. Langerak, 

Achterberg
10/4 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
10/4 • 10.30  en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/4 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/4 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert, 

Bunschoten

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

10/4 • 9.30u - Dhr. Andries Knevel

St. Maartenskerk
9/4 • 19.00u - Woord- en Communieviering

10/4 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
10/4 • 10.00u - 

Ds. G.D. Hanemaayer, IJsselstein
10/4 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
10/4 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Intuïtieve Ontwikkeling

Op maandag 11 april start Nieuw 
Licht weer een cursus Intuïtieve 
Ontwikkeling. In deze cursus maak 
je kennis met energie, aura en cha-
kra’s. Je leert je eigen ruimte in te 
nemen en aanwezig te zijn. De les-
sen zijn op 10 maandagen van 19.30 
tot 22.00 uur. Er is een open dag op 
zaterdag 9 april van 10.00 tot 12.00 
uur. Hier kun je kennis maken met 
het centrum, de docenten en de 
manier van les geven. Meer infor-
matie: www.nieuw-licht.nl of via 
Linda Zwemer: 06-46736993.

Fotoclub

Maandag 11 april komen de leden 
van de fotoclub weer bijeen voor 
een eigen werkavond. Elk lid zal 
tenminste 1 foto presenteren in 
kleur en of zwart wit. De onder-
werpen van de foto's zullen zeer 
uiteenlopend zijn.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
info op de website www.fotoclub-
bilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

‘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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 9 april haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclu-
sief Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 9 april oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw kliko 
of het goed gebundelde papier tij-
dig aan de weg te zetten. In tegen-
stelling tot het vermelde op de 
afvalkalender zal in mei het oud 
papier opgehaald worden op zater-
dag 14 mei ( tweede zaterdag).

Geboren
30 maart 2011

Thirza
Dochter van 

Bas en Jorica Nieuwenhuis
Willem de Zwijgerlaan 5

Maartensdijk

Geboren
1 april 2011

Charlotte
Dochter van 

Dirk en Lisette Mantel-van Engelen
Braamsluiper 5
Maartensdijk

Geboren
30 maart 2011

Gerard
Zoon van Diederik en Willy 

van de Veen-de Bruijn
Dr. Welfferweg 77

Westbroek

Na een niet te winnen strijd is te midden van zijn gezin 
vredig weggegleden mijn lieve, zorgzame man en vader

Jan Hessel van Doorn 

* Utrecht, 17 augustus 1943

† Bilthoven, 2 april 2011

Zijn kracht zal door iedereen gemist worden.

Trees van Doorn - Blom
Bas en Annebeth

Tureluurlaan 3
3722 EB  Bilthoven

Jan is overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-
Zuid 265 te Bilthoven, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 8 april om 
14.30 uur in crematorium ‘Den en Rust’, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.
Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium. 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Die	 drie	 kerkdiensten	 per	 zondag	
werden	 er	 al	 jaren	geleden	 twee.	De	
secularisatie	 van	 Nederland	 had	 en	
heeft	ook	gevolgen	voor	het	kerkbe-
zoek	in	Blauwkapel.	Bezochten	er	in	
2008	 nog	 gemiddeld	 88	 mensen	 per	
zondag	de	kerk	in	2010	waren	dat	er	
gemiddeld	 78.	 Met	 name	 de	 eerste	
dienst	op	zondagochtend	om	9.30	uur	
werd	zeer	matig	bezocht.	Blauwkapel	
heeft	 zich	daarom	opnieuw	de	vraag	
gesteld	 hoe	 met	 deze	 gestage	 terug-
gang	om	te	gaan.	

Onderweg
Secretaris	Ben	van	Hoeflaken:	‘Omdat	
de	meeste	kerkbezoekers	een	vollere	
kerk	 aangenamer	 en	 stimulerender	
vinden,	 is	 besloten	 om	 met	 ingang	
van	 het	 kerkseizoen	 2011	 alleen	 in	
de	 maanden	 juni,	 juli	 en	 augustus	
nog	 twee	 onderwegdiensten	 op	 zon-
dag	 te	 organiseren,	 nl.	 om	 9.30	 en	
10.30	uur	 en	 in	de	overige	maanden	
één	 kerkdienst	 per	 zondag,	 aanvang	
om	 10.00	 uur’.	 Dit	 bestuursbesluit	
is	mede	gebaseerd	op	de	uitslag	van	
een	enquête	onder	122	kerkbezoekers	
en	 een	 5-tal	 voorgangers	 (oktober/	
november	2010)	en	is	na	ampel	over-
leg	 genomen.	 Overigens	 blijft	 het	
specifieke	 karakter	 van	 de	 kerkdien-
sten	 in	 Blauwkapel	 onveranderd,	 nl.	

korte	 oecumenische	 diensten	 -circa	
40	 minuten-	 voor	 mensen	 die	 letter-
lijk	 en/of	 figuurlijk	 onderweg	 zijn.	
Blauwkapel	 blijft	 als	 onderwegkerk	
een	gastvrij	huis,	waar	mensen	kennis	
kunnen	 maken	 met	 de	 brede	 chris-
telijke	 traditie.	 Zo	 zullen	 er	 in	 2011	
ook	 weer	 verschillende	 voorgangers	
(17),	afkomstig	van	diverse	kerken	en	
kerkgenootschappen	in	onze	diensten	
voorgaan.’

Toename
Vertoont	het	kerkbezoek	een	dalende	
lijn;	 opmerkelijk,	 maar	 het	 aantal	
activiteiten	 van	 de	 vereniging	 is	 in	
de	 loop	 van	 de	 jaren	 flink	 toegeno-
men.	 Naast	 het	 organiseren	 van	 de	
kerkdiensten,	zijn	de	bestuurs-	en	de	
werkgroepleden	 bijzonder	 druk	 met	
de	 openstelling	 en	 verhuur	 van	 de	
kerk.	 Het	 monumentale	 kruiskerkje	
uit	 1451	 is	 op	 zich	 natuurlijk	 al	 een	
bezoek	waard	(op	verzoek	wordt	een	
presentatie	over	de	geschiedenis	van	
de	 kerk	 en	 het	 kerkdorp	 verzorgd),	
maar	 de	 unieke	 situering	 in	 het	 fort	
maakt	 het	 kerkje	 Blauwkapel	 een	
gewilde	 locatie	voor	mensen	die	een	
belangrijke	 gebeurtenis,	 zoals	 rou-
wen,	trouwen	en	dopen,	in	hun	leven	
willen	markeren.	De	akoestiek	in	het	
gotische	 kruiskerkje	 is	 verrassend	

goed	 en	 de	 vereniging	 biedt	 daarom	
geïnteresseerde	 musici	 vier	 keer	 per	
jaar	een	podium.	Deze	gratis	toegan-
kelijke	concerten	op	de	laatste	zondag	
in	 mei,	 juni,	 augustus	 en	 september	
van	15.00	tot	16.00	uur,	zijn	in	2008	
gestart	 en	 blijken	 voor	 veel	 musici	
en	een	groot	publiek	-gemiddeld	100	
bezoekers-	 in	 een	 behoefte	 te	 voor-
zien.	

Stamppot
De	 dit	 jaar	 gestarte	 ‘stamppotmaal-
tijden’	 op	 de	 3e	 zondag	 in	 januari,	
februari	en	maart	van	12.00	tot	13.30	
uur	 in	 een	op	een	 steenworp	afstand	
gelegen	 eetgelegenheid	 De	 Kazerne	
bieden	de	bezoekers	van	Blauwkapel	
enerzijds	 gelegenheid	 de	 winterstop	
van	 de	 onderwegdiensten	 te	 over-
bruggen,	maar	moeten	anderzijds	ook	
gezien	worden	als	een	nieuwe	manier	
om	mensen,	op	zoektocht	naar	zinge-
ving,	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	
De	Vereniging	Vrienden	van	Blauw-
kapel	slaat	ook	nieuwe	wegen	in.	
Meer	 informatie	 over	 Blauwkapel	 is	
verkrijgbaar	 bij	 de	 secretaris	 Ben	
van	 Hoeflaken.	 Jan	 Provostlaan	 57	
3723RC	Bilthoven	Tel:	030-2287342	
Email:	 kerkblauwkapel@hotmail.
com	 Zie	 ook	 www.onderwegkerk-
blauwkapel.nl	

Andere tijden en nieuwe wegen 
door Henk van de Bunt

In 1960 begon de Vereniging Vrienden van Blauwkapel met het organiseren van oecumenische kerkdiensten 
voor mensen onderweg. Er werden van Pasen tot en met de eerste zondag in november zogenaamde 

‘drive-in-diensten’ gehouden om 9, 10 en 11 uur.

Ben van Hoeflaken bij de ingang van het Onderwegkerkje.

Het	 bestuur	 van	 de	 protestantse	 ker-
ken	in	Bilthoven	heeft	een	paar	maan-
den	geleden	in	een	intentieverklaring	
met	 de	 gemeente	 vastgelegd	 dat	 zij	
bereid	is	drie	gebouwen	in	Bilthoven	
(Zuiderkapel,	 Noorderkerk	 en	 Juli-
anakerk)	 op	 te	 geven	 voor	 de	 bouw	
van	 één	 nieuwe	 kerk	 op	 het	 terrein	
tussen	 de	 Julianaschool	 en	 de	 hui-
dige	 Julianakerk.	 De	 gemeente	 wil	
in	 ruil	 daarvoor	 de	 bestemming	 die	
rust	 op	 het	 terrein	 van	 de	 Zuiderka-
pel,	‘maatschappelijk	/	religieus’	(pas	
10	 maanden	 geleden	 in	 het	 nieuwe	
bestemmingsplan	 vastgelegd),	 wijzi-
gen	in	‘wonen’.	

Overvallen
Omwonenden	 voelden	 zich	 overval-
len	 door	 de	 actie	 van	 het	 kerkbe-
stuur	 en	 de	 gemeente.	 Zij	 zien	 dit	
als	 een	 ontoelaatbare	 aantasting	 van	
een	fraaie	en	karakteristieke	plek	die	
een	essentiële	bijdrage	levert	aan	het	
groene	 en	 dorpse	 karakter	 van	 Bilt-
hoven.	 Een	 karakter	 dat	 door	 velen	
wordt	 gekoesterd	 en	 waarvoor	 men	
zich	 met	 overtuiging	 inzet.	 Het	 net	
vastgestelde	 bestemmingsplan	 zou	
burgers	 rechtszekerheid	 moeten	
geven	 en	 beschermen	 tegen	 bestuur-
lijke	willekeur.	

Ter	 zake	 deskundige	 instellingen	
ondersteunen	de	initiatiefnemers	ver-
der	 in	 hun	 opvatting	 dat	 hier	 sprake	

is	 van	 een	 pand,	 dat	 zowel	 qua	 in-	
als	exterieur	een	monumentale	status	
verdient.	In	mei	2010	heeft	de	Monu-
mentencommissie	Midden	Nederland	
(op	verzoek	van	het	college)	positief	
geadviseerd	 ten	aanzien	van	het	 toe-
kennen	 van	 de	 status	 gemeentelijk	
monument.	

Burgerinitiatief
Vóór	 de	 gemeenteraadsvergade-
ring	 van	 afgelopen	 donderdagavond	
boden	de	initiatiefnemers	hun	burge-
rinitiatief	 aan	 College	 en	 Raad	 aan.	
Het	initiatief	ging	vergezeld	van	750	

handtekeningen	 van	 omwonenden,	
die	 het	 initiatief	 ondersteunen.	 Bur-
gemeester	 Gerritsen,	 die	 het	 initi-
atief	 namens	 College	 en	 Raad	 in	
ontvangst	 nam,	 kondigde	 aan	 dat	 de	
griffie	 de	 steunverleningen	 aan	 een	
onderzoek	 zal	 onderwerpen.	 Bij	 100	
positief	 geverifieerde	 steunbetuigin-
gen	zal	men	stoppen,	omdat	dat	in	de	
gemeente	De	Bilt	 voldoende	 is	 voor	
een	 rechtsgeldig	 burgerinitiatief.	 Hij	
verwacht	 dat	 het	 initiatief	 dan	 in	 de	
meivergadering	 van	 de	 Commissie	
Openbare	 Ruimte	 geagendeerd	 zal	
worden.

Burgerinitiatief ‘Behoud Zuiderkapel’
door Frank Klok

Het voortbestaan van de Zuiderkapel is in gevaar. Men wil drie kerk(gebouw)en opgeven 
om één nieuwe kerk te bouwen. De gemeente wil in ruil daarvoor de bestemming op de terreinen 

van de verdwijnende kerken wijzigen in ‘wonen’. 

Namens de initiatiefnemers biedt Jan-Willem Fijen het burgerinitiatief aan 
burgemeester Gerritsen aan.

Lezing en presentatie 
‘Stilte in het Hart’ groot succes

‘Wanneer	 je	 aandacht	 geeft	 aan	 de	 vonk	 in	 je	 hart,	 groeit	 die	 uit	 tot	 een	
stevige	vlam.	Wanneer	de	vlam	gevoed	wordt	door	daden	van	liefde	voor	
jezelf	en	anderen,	wordt	het	een	laaiend	vuur,	een	bron	van	licht	en	warmte	
voor	 iedereen	die	het	op	zijn	pad	vindt’.	Deze	woorden	van	Paul	Ferrini	
waren	voelbaar	tijdens	en	na	de	lezing	die	op	25	maart	jl.	gehouden	werd	in	
de	Sint	Maartenskerk	van	Maartensdijk.	

De	avond	 is	door	velen	als	zeer	 inspirerend	 is	ervaren.	Er	werd	namelijk	
niet	gepraat	over	de	Stilte,	maar	vanuit	de	Stilte.	Deze	stilte	was	dan	ook	
erg	voelbaar	in	de	10	minuten	meditatie,	voorafgaand	aan	de	lezing	van	Leo	
Fijen.	Hij	benadrukte	nog	nooit	zo	stil	aan	een	lezing	begonnen	te	zijn.	Het	
was	een	boeiende	lezing	over	de	ervaringen	van	zichzelf	in	de	stilte.	Ook	
de	leden	van	de	stilte	meditatiegroep	kwamen	aan	het	woord.	Met	woorden	
recht	uit	het	hart.	

Boekje
Na	de	 lezing	werd	het	boekje	 ‘Stilte	 in	het	Hart’	gepresenteerd.	 ’Stilte	 in	
het	Hart’	is	bedoeld	voor	mensen	die	zich	willen	verdiepen	in	de	stilte	en	
met	de	blik	naar	binnen	in	contact	willen	komen	met	dat	wat	zich	NU,	in	
het	heden,	in	het	Hart	zich	afspeelt.	Het	boekje	is	voor	10	euro	te	koop	bij	
Primera	en	Slagerij	Sukkel	in	Maartensdijk.	Een	deel	van	de	opbrengst	van	
het	boekje	gaat	naar	de	Stichting	Help	Mabel.	Deze	stichting	werft	fondsen	
ten	 behoeve	 van	 gezinnen	 met	 kinderen	 met	 een	 auto-immuunziekte	 om	
kwaliteit	 van	 leven	 te	 verbeteren	 en	 onderzoek	 naar	 dergelijke	 ziektes	 te	
financieren.	Voor	meer	informatie	www.helpmabel.com

Groep
De	stilte-en	meditatiegroep	wil	een	ieder	via	deze	weg	alsnog	bedanken	die	
hard	heeft	meegewerkt	om	deze	 lezing	en	presentatie	mogelijk	 te	maken:	
Pastor	de	Wit	en	Leo	Fijen	in	het	bijzonder.	Wilt	u	nader	kennismaken	met	
de	stilte	op	de	vrijdagavond	in	Maartensdijk	of	verdere	informatie	wensen	
te	ontvangen	over	de	avonden	dan	wel	over	het	boekje	‘Stilte	in	het	Hart’,	
kunt	u	een	mail	sturen	naar	meditatiegroep@sintmaartenmaartensdijk.nl	of	
contact	opnemen	met	Ellen	Proost	06	29092685.

Dubbelconcert 
Eigentijds Engels

Op	zaterdag	9	april	geven	Vrouwenkoor	Ludi	Cantare	en	de	Koninklijke	
Biltse	zangvereniging	Zang	Veredelt	een	dubbelconcert	in	de	Opstandings-
kerk	 in	Bilthoven.	Deze	koren	bestaan	 resp.	25	en	125	 jaar.	De	 titel	van	
het	concert	 is	‘Eigentijds	Engels’.	Beide	koren	zullen	elk	de	helft	van	de	
avond	vullen.	

In	 een	 afwisselend	 programma	 komt	 hoofdzakelijk	 repertoire	 aan	 bod	
van	Engelse	componisten	uit	de	 jubileumperiode,	onder	andere,	Chilcott,	
Rogers	en	Hammerstein,	Elgar,	Lennon	en	McCartney	en	Bernstein.	Pia-
niste	Caroline	Kuijpers	zorgt	voor	professionele	begeleiding.	Het	concert	
begint	om	20.00	uur;	de	zaal	is	open	om	19.30	uur.	
Kaarten	zijn	verkrijgbaar	bij	koorleden	of	aan	de	zaal	en	kosten	8,50	euro,	
inclusief	koffie	of	thee	en	een	programmaboekje.	De	kerk	is	te	vinden	aan	
de	Eerste	Brandenburgerweg	34.	Er	is	ruim	voldoende	parkeergelegenheid.	
Voor	meer	informatie:	www.ludicantare.nl	en	www.zangveredelt-debilt.nl	



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

GEHAKTDAG

Huisgemaakte 
honingham

gevulde stokbroden 
in diverse smaken

Top Serrano 
36 maanden gerijpt!

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADES

Ei-gerookte 
zalmsalade

Huisgemaakte 
Ham-Aspergesalade 

Kip-met-pestosalade

100
gram 1.98

100
gram 1.98

100
gram 2.25

Kipsaté

Lamsfilet

Beenhammetjes
naturel of gemarineerd

Nieuw in ons assortiment! 
BLACK ANGUSRIBEYE EN ENTRECOTE

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
gram 4.75

Bossche bollen

Boomstammetjes

Hamburgers 6 halen / 
     5 betalen

100
gram 1.98

per
stuk 3.49

100
gram 3.98500

gram 4.98

100
gram 2.98

500
gram 4.98

Satévlees

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op

  DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

1 Kg. 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 april
t/m woensdag 13 april

Nieuw!

Hollandse

Komkommers
3 voor

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

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

sap    sap   sap   sap   sap   sap  

Perssinaasappels
2 kilo

Vers gesneden Hollandse

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,79

Elstar 
Handappels _____________ Héél kilo 0,99

Macaroni-gehaktschotel

_____________________________ 100 GRAM  0,79

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 11 APRIL, DINSDAG 12 APRIL 

EN WOENSDAG 13 APRIL

•  Doesburgse Kipschotel
 ___________________ 100 GRAM  0,99

• Spaghetti bolognese
_____________________ 100 GRAM  0,79

•  complete maaltijd 
  met Asperges __ DIV. SOORTEN  7,95

Volop Hollandse
Asperges  

de beste van Nederland

Asperge tips
super om te roerbakken

Lambada Aardbeien
 (zeldzaam lekker)

Grote Hollandse

Kropsla
nu

0,49

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

1,99

Nieuw
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De gemeenteraad boog zich 31 maart 
jl. over de voorgestelde verplaat-
singsovereenkomst. Het autobedrijf 
verdwijnt daarmee uit de woonwijk, 
een al langer gekoesterde wens van 
de raad en het bedrijf vestigt zich op 
de plaats van de bunker. De bunker 
wordt ‘ingepakt’ en voorzien van een 
parkeerdek, zodat deze niet meer is te 
zien. Het object wordt zodoende ook 
bewaard voor het geval het object 
eventueel op een later moment tot 
monument zou worden verklaard.

Voor de muziek uit
De oppositie had zich zeer gestoord 
aan het feit dat de wethouder met 
de overeenkomst uitbundig de pers 
had gezocht. Dat kon uitgelegd wor-
den als minachting van de raad, die 
immers nog met de overeenkomst 
moest instemmen. Wethouder Arie-
Jan Ditewig ontkent met zijn gedrag 
minachting aan de dag te hebben 
gelegd voor de Raad. Hij meende dat 
deze gang van zaken niet ongebrui-
kelijk is en was. Het voorbehoud van 
raadsgoedkeuring was in de over-
eenkomst opgenomen en ook bij een 
eerdere overeenkomst in verband met 
Larenstein was deze zelfde procedure 
gevolgd. De Raad had daar toen geen 
enkel probleem mee, in tegendeel, 
men had zich zelfs lovend uitgelaten. 
Burgemeester Gerritsen interpelleert 
en meldt dat de gemeentewet het Col-
lege het recht geeft privaatrechtelijke 
overeenkomsten af te sluiten. Het 
CDA vind dit toch niet chique, temeer 
omdat dit dossier, door de langdu-
rige en roerige voorgeschiedenis, erg 
gevoelig ligt. Men vraagt de wethou-
der daar in het vervolg prudenter mee 
om te gaan. 

De kosten
Het debat spitst zich verder toe op 
de kosten van de verplaatsing. Alle 

partijen zijn van mening dat het auto-
bedrijf prima onderhandeld heeft en 
er een hele mooie deal uitsleept. De 
coalitiepartijen vinden weliswaar dat 
de overeenkomst veel gemeenschaps-
geld kost, maar dat weegt op tegen 
een goede oplossing van dit complexe 
probleem. ‘Hiermee kan eindelijk dit 
jarenlang slepende dossier worden 
afgesloten’. De oppositiepartijen zijn 
van mening dat met deze overeen-
komst exorbitant veel gemeenschaps-
geld gemoeid is. De bedragen die de 
verschillende oppositiepartijen daar-
bij ten laste van de gemeenschap ten 
tonele voeren lopen uiteen van 6 ton 
tot zelfs 2 miljoen euro. Meerdere 
partijen menen dat met deze overeen-
komst er sprake is van rechtsongelijk-
heid en concurrentieverstoring. Men 
kan zich maar moeilijk voorstellen 
dat er geen voordeliger alternatieven 
voorhanden waren. De CU herinnert 
eraan dat zij al eerder heeft gewaar-
schuwd voor het prijsopdrijvende 
effect van het onderhandelingsgedrag 
van de gemeente. Het CDA vindt dat 
‘deze overeenkomst heeft een te hoog 
Sinterklaasgehalte heeft’ en is daarom 
tegen dit voorstel.

Wethouder Ditewig
Wethouder Ditewig bezweert de Raad 
dat hij niet anders dan hun opdracht 

heeft uitgevoerd. De bedragen waar 
het in dit geval om gaat passen bin-
nen de ruimte die de Raad zelf voor 
uitplaatsing van milieuonvriendelijke 
bedrijven acceptabel vond. ‘De fractie 
Rost van Tonningen heeft gevraagd 
om een creatief plan. Dit plan is 
het toppunt van creativiteit!’ Er was 
verder ook geen sprake van dat alter-
natieve gegadigden voor het oprapen 
lagen. Het was een kwestie van heel 
goed zoeken naar die ene geschikte 
en bereidwillige partij. Die andere 
geïnteresseerde partij, waarmee de 
SGP tijdens de commissievergade-
ring Openbare Ruimte op 17 maart 
schermde, was de wethouder onbe-
kend. Naspeuringen in het ambtelijk 
apparaat van de gemeente hadden 
dienaangaande niets opgeleverd. ‘Dit 
voorstel repareert een bestuurlijke 
misser en een lelijk litteken en maakt 
van Larenstein een bedrijventerrein 
waar we trots op kunnen zijn. Over 
twee jaar hoor je er niemand meer 
over en die het nog weet zal zeggen, 
dat hebben ze prima ingepast!’ 

Alternatieve gegadigde
Diverse fracties vragen om een korte 
schorsing om zo mogelijk de kwestie 
van de alternatieve gegadigde van 
de SGP toch nog boven tafel te krij-
gen. De coalitie is niet bereid deze 
ruimte te geven. Men kan zich niet 
voorstellen dat de uitkomst de afloop 
van het debat nog kan beïnvloeden. 
Desalniettemin slaagt de SGP erin, 
lopende het debat, nog met de naam 
van het geïnteresseerde bedrijf op de 
proppen te komen. Ook de toedracht 
en de naam van de gemeentefuncti-

onaris waarmee contact is geweest 
is bekend. Het bedrijf heeft 1,5 jaar 
geleden tot tweemaal toe van haar 
belangstelling blijk gegeven maar 
heeft verder taal noch teken van de 
gemeente vernomen. 
De wethouder houdt vol dat het 
betreffende bedrijf hém niet heeft 
benaderd en hem ook niet is gebleken 
van contacten elders in de ambtelijke 
organisatie. De SGP, bij monde van 
de heer Slootweg, kondigt aan dat 
de zaak wat hem betreft: ‘wordt ver-
volgd’.

Resultaat stemming
De behandeling van het voorstel 
wordt vervolgens afgerond met een 
stemming. De coalitiepartijen, VVD, 
GL/PvdA en D66, en de fractie Rost 
van Tonningen stemmen voor, tegen 
stemmen: BB, CDA, CU, SGP, SP. 
Daarmee is het voorstel aangenomen.

Bedrijfsverplaatsing en inpassen van 
autobedrijf naar Larenstein

door Frank Klok

In juli 2008 mislukte de sloop van de bunker op het bedrijventerrein Larenstein. De gemeenteraad gaf in 
2009 het college de opdracht om een bedrijf te zoeken dat de bunker wilde inpassen in zijn bedrijfslocatie. 
Het college meent nu met het autobedrijf aan de Leijenseweg aan deze raadsopdracht tegemoet te komen. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig: ‘We 
kunnen straks weer trots zijn op 
Larenstein’. (Foto Loes Klok)

SGP-raadslid Johan Slootweg: 
‘Exorbitant veel gemeenschapsgeld’. 
(foto Loes Klok)

In de raadsvergadering van 31 maart 
heeft de fractie Rost van Tonningen 
het college gevraagd af te zien van 
de realisatie van het waadpad in Hol-
landsche Rading. De omwonenden 
zouden er nu, na zoveel jaar, geen 
behoefte meer aan hebben. Wethou-

der Ditewig riep in zijn reactie in 
herinnering dat het hier een langlo-
pend project betreft dat begin jaren 
negentig voor het eerst de kop opstak. 
In 1998 is in de toenmalige gemeente 
Maartensdijk de planvorming gestart 
met een brede werkgroep van vrij-

willigers uit M’dijk en Hollandsche 
Rading (VLMH). In 2003 is het eer-
ste deel gerealiseerd. In 2006 is er 
op verzoek van D66 opnieuw over 
gesproken en in 2010 is de grond aan-
gekocht voor het 2e deel van het pad. 
Het ontwerp daarvan wordt nu nader 
gedetailleerd, weer in nauw overleg 
met de bewoners. Na vaststelling van 
dat detailontwerp zal volgens plan 
de aanlegvergunning worden aange-
vraagd. Alles conform de wensen van 
de Raad, eerst van Maartensdijk, en 
nu van haar rechtsopvolger de Raad 
van gemeente De Bilt. ‘Het is geen à 
la carte-systeem’. [FK]

Raadslid Ebbe Rost van 
Tonningen:’Geen behoefte meer aan 
dat waadpad!’

Dinsdagavond 22 maart is een 19-jari-
ge jongeman uit Hollandsche Rading 
op het station opgewacht, gevolgd en 
beroofd. 
Nadat hij om rond half elf uit de trein 
was gestapt reed hij op zijn fiets rich-
ting huis en werd klemgereden op de 
Graaf Floris V weg door twee donker 
geklede jonge mannen van ongeveer 
20 – 25 jaar die hem per fiets achter-
haalden en die hij na het verlaten van 
de trein al bij de fietsenstalling had 
gezien. Onder bedreiging van wat een 
vuurwapen leek, beroofden ze hem 

van zijn persoonlijke spullen. Het 
slachtoffer was in staat om een goed 
signalement te geven. De politie is op 
zoek naar getuigen. [KP]

Signalement dader 1:
- blank
- 20 – 25 jaar oud
- 1.80 – 1.85 meter
- dun
- vermoedelijk kaal
-  donker gekleed met een donker 

petje
- sprak met een plat accent

-  De dader fietste op een te kleine 
fiets, met aan de achterzijde een 
standaard die over de grond sleep-
te.

 
Signalement dader 2:
-  licht getint
- 20 – 25 jaar oud
- 1.85 – 1.90 meter
- Breed postuur
-  Vermoedelijk kort donker kroes-

haar
-  Donker gekleed met een donker 

petje

Beroving op Graaf Floris V weg
Jubileum

Waadpad Hollandsche Rading

Epilepsiebestrijding zoekt coördinator
De collecte van de epilepsiebestrijding vind plaats van 23 t/m 29 mei. Om 
alle collectanten te voorzien van 
een collectebus etc. is men op zoek 
naar een coördinator in Westbroek 
en omgeving om de collecteweek te 
organiseren. 
Wie zou zich hier één keer per jaar 
voor willen inzetten? Info bij Ellie 
Blaauwendraat, tel. 0346 282392 
(rond 18.00 uur).

Wilde je ‘n Nagelmuseumpje pakken
dan stond je toch wel mooi te kakken
maar hou het maar stil
want het was 1 april
dat is een dag om poetsen te bakken

Guus Geebel Limerick

Maandag 28 maart kwam locoburgemeester Herman Mittendorff de heer 
en mevrouw Tordoir-De Beijer uit Bilthoven feliciteren met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum.

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

advertentie
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Charlotte	 Broer	 kwam	 onlangs	 al	
in	 het	 nieuws	met	 een	 bevinding	 uit	
haar	boek:	‘De	Bilt	viert	het	900-jarig	
bestaan	 te	 vroeg’.	 De	 vraag	 werd	
hierbij	 geopperd,	 of	 dit	 nodig	 was:	
‘Was	 het	 nodig	 het	 feestje	 nu	 al	 te	
verstieren’?	 Charlotte	 Broer:	 'Haha,	
zeker	 niet.	 Ik	 ben	 een	 historica	 en	
benader	 op	 een	 wetenschappelijke	
manier	de	materie.	Heel	feitelijk	stel	
je	dan	zaken	aan	de	orde.	Sommigen	
menen	 dat	 een	 bewaard	 gebleven	
document	dat	als	datering	1113	draagt	
echt	 is,	 maar	 het	 is	 duidelijk	 vals.	
Waarschijnlijk	 is	 de	 datering	 1142.	
Van	 een	 officiële	 stichting	 van	 de	
abdij	is	namelijk	pas	sprake	in	1122,	
als	 keizerin	Mathilde,	 de	 vrouw	van	
keizer	 Hendrik	 V.	 aan	 de	 abdij	 het	
veen-	 en	 moerasgebied	 Oostbroek	
schenkt.	 Na	 ontginning	 moest	 dit	
gebied	 een	 bestaansbasis	 aan	 de	
kloosterlingen	gaan	bieden.
De	 tekst	 van	 het	 document	 uit	 1122	
heeft	 als	 datering	 14	 maart	 1122.	
Het	 is	 echter	 slechts	 een	 afschrift.	
Bij	het	afschrijven	moet	wel	een	fout	
gemaakt	 zijn,	 want	 de	 keizer	 en	 de	
keizerin	waren	niet	 in	maart	1122	 in	
Utrecht,	 maar	 wel	 in	 mei.	 De	 juiste	
datering	 zal	 dan	 ook	 14	 mei	 1122	

zijn.	Dat	heb	ik	ontdekt	en	het	is	dan	
mijn	taak	als	onderzoeker	om	de	fei-
ten	juist	te	presenteren.	Dat	de	media	
daar	 dan	 ietwat	 ongenuanceerd	 mee	
aan	 de	 haal	 gaan,	 dat	 was	 niet	 mijn	
bedoeling.	 Ik	 moet	 er	 ook	 wel	 weer	
om	lachen.	Het	heeft	me	gelijk	extra	
bestellingen	 opgeleverd.	 Sommigen	
zeggen	wel	eens:	iedere	publiciteit	is	
publiciteit.	Dat	is	blijkbaar	waar.'

Fouten
Het	 blijkt	 wel	 dat	 historische	 docu-
menten	 fouten	 bevatten.	 Broer	 moet	
zich	 daar	 wel	 op	 baseren,	 want	 het	
zijn	 dé	 overgebleven	 bronnen	 uit	 de	
geschiedenis.	De	 vraag	 kan	 dan	 ook	
worden	 gesteld,	 hoe	 betrouwbaar	
haar	 boek	 in	 dat	 licht	 bezien	 is.	 De	
historica:	 ‘Het	 is	 nooit	 met	 honderd	
procent	 zekerheid	 te	 zeggen	 of	 de	
bron	helemaal	correct	 is.	We	hebben	
echter	veel	publicaties	en	ook	fysieke	
overblijfselen	waardoor	we	alsnog	uit	
de	 context	 kunnen	 afleiden	 wanneer	
iets	 heeft	 plaatsgevonden.	 Denk	 aan	
ontginningsconcessies,	 schenkings-
aktes	 en	 oorkonden.	 Wij	 historici	
beraden	 ons	 daar	 over	 en	 discussië-
ren.	 Helemaal	 zeker	 weten,	 dat	 zul-
len	 we	 inderdaad	 nooit	 doen.	 Het	

is	 namelijk	 geen	 exacte	 wetenschap	
waar	de	uitkomst	van	een	proefje	bij	
voorbaat	al	vaststaat.	Wel	hebben	we	
nauwkeurige	 methodes	 ontwikkeld	
om	 de	 informatie	 zo	 juist	 mogelijk	
te	interpreteren,	waardoor	we	er	toch	
vrij	zeker	van	kunnen	zijn	dat	we	het	
bij	het	juiste	eind	hebben.'

Plezier
Mensen	lezen	voornamelijk	voor	hun	
plezier.	 ‘Monniken	 in	het	Moeras’	 is	
zeker	 geen	 boek	 dat	 je	 in	 de	 koffer	
stopt	 wanneer	 je	 op	 vakantie	 gaat.	
Charlotte	Broer	erkent,	dat	het	zeker	
geen	 gemakkelijk	 leesboek	 is,	 dat	
je	 in	 een	 ruk	 van	 kaft	 tot	 kaft	 uit-
leest:	‘Het	is	geen	roman.	Maar	voor	
mensen	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 in	
de	 geschiedenis	 van	 hun	 leefomge-
ving	 is	 dit	 razend	 interessant.	 Het	
gaat	 over	 de	 historie	 van	 waar	 ze	
bijvoorbeeld	 op	 zondag	 een	 wande-
ling	maken.	Voor	mensen	die	het	dus	
interessant	 vinden	 om	 meer	 komen	
te	 weten	 over	 het	 ontstaan	 van	 De	
Bilt	en	omgeving,	is	dit	een	prachtig	
document.'

Woensdag	 13	 april	 wordt	 om	 20.00	
uur	 in	 WVT	 (Talinglaan	 10,	 Bilt-

hoven)	 de	 algemene	 ledenvergade-
ring	van	de	Historische	Kring	d'Oude	
School	gehouden.	Na	de	pauze,	onge-
veer	 om	 21.15	 uur,	 is	 er	 een	 lezing	
van	historica	dr.	Charlotte	Broer	over	

het	 Laurentiusklooster,	 oftewel	 het	
klooster	 van	 Oostbroek.	 De	 lezing	
is	 ook	 voor	 niet-leden	 en	 gratis	 toe-
gankelijk.

Kunstlezing over Lucas van Leyden
Op	donderdagochtend	14	april	houdt	Cora	Rooker	van	10.00	-	12.00	uur	
een	kunstlezing	in	Bibliotheek	Bilthoven	naar	aanleiding	van	de	 tentoon-
stelling	in	de	Lakenhal	in	Leiden	(t/m	26	juni	2011).	
Lucas	van	Leyden	 (ca.	1494	-1533)	wordt	met	zijn	collega	en	 tijdgenoot	
Albrecht	Dürer	 gezien	 als	 dé	wegbereider	 van	 de	 renaissance	 in	 de	 lage	
landen.	Onder	invloed	van	Dürer	en	de	meesters	van	de	Italiaanse	Renais-
sance,	zoals	Michelangelo	en	Rafael,	legde	Lucas	van	Leyden	zich	toe	op	
nog	weinig	gangbare	onderwerpen	 in	de	Noordelijke	Nederlanden.	Zoals	
het	naakt,	het	portret	en	de	goden	uit	de	oudheid.	Door	deze	grote	vernieu-
wingen	werd	hij	al	snel	door	vele	collegae	kunstenaars	erkend	als	een	van	
de	belangrijkste	kunstenaars	in	de	Noordelijke	Nederlanden.
Entree	7,50	/	5,00	(leden)	euro.	Kaartverkoop:	Bibliotheek	Bilthoven.	Zie	
ook	www.bibliotheekdebilt.nl.

Kirsten en Charlie concerteren
Op 9 juni 2011 gaat Kirsten van Arnhem samen met 7 leerkrachten 

van Stichting Delta De Bilt de Alp d'Huez beklimmen voor de 
organisatie Alp d'Huzez, waarmee er geld wordt ingezameld 

voor het KWF. Kirsten is als leerkracht (groep 3/4) 
aan de Daltonschool De Rietakker in De Bilt verbonden.

Om	(extra)	geld	op	te	halen	geeft	Kirsten	op	17	april	a.s.	om	14.00	uur	een	
sponsorconcert.	Kirsten	speelt	al	dertien	jaar	dwarsfluit:	‘Ik	ben	begonnen	
met	blokfluit	spelen	op	mijn	zesde	jaar	bij	mevrouw	Klopstra	in	Groenekan.	
Ik	kon	eerder	noten	lezen	dan	letters.	Later	ben	ik	dwarsfluit	gaan	spelen	bij	
Chrisitine	van	Rooijen.	Iedere	week	heb	ik	nog	les	van	haar.	Ik	heb	in	ver-
schillende	orkesten	gezeten	o.a.	Domstad	jeugdorkest.	Op	dit	moment	speel	
ik	in	het	Operaorkest	in	Woerden’.
	
Piano
Op	het	sponsorconcert	speelt	Kirsten	
met	 pianist	 Charlie	 Bo	 Meijering.	
Charlie	 is	vorig	 jaar	 afgestuurd	aan	
het	 conservatorium	 te	 Utrecht.	 De	
locatie	is	kosteloos	aangeboden	door	
het	 H.F	 Wittecentrum	 in	 De	 Bilt	
evenals	de	vleugel;	door	de	grootste	
pianohandel	in	Europa:	Bol	en	Bech-
stein.	Op	het	concert	zijn	er	werken	
van	 Schubert,	 Mozart	 en	 Poulenc.	
De	 gevraagde	 entreeprijs	 (voor	 het	
goede	doel)	is	10	euro	[HvdB].

Kirsten van Arnhem geeft op 17 
april a.s. om 14.00 uur een sponsor-
concert.

Sociale en economische participatie
door Frank Klok

Het aannemen van het meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 2010-2014 
Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ stond voor de raadsvergadering van 31 maart geagendeerd 

als een hamerstuk. Toch vroeg de SP bij dit agendapunt het woord.

In	 haar	 bijdrage	 stelde	 Anne-Marie	
Mineur	 van	 de	 SP	 een	 persbericht	
aan	 de	 orde	 van	 het	 FNV,	 waarin	
bij	 het	 beoogde	 samenvoegen	 van	
sociale	 regelingen	 een	 landelijke	
extra	 kostenpost	 van	 750	 miljoen	
euro	werd	begroot.	De	kans	op	banen	
voor	 Wajongers	 zou	 niet	 toenemen,	
de	 uitvoering	 zou	 duurder	 uitpakken	
dan	 begroot	 en	 veel	 zwakken	 in	 de	
samenleving	 zouden	 geconfronteerd	
worden	met	verlies	van	uitkering.	

De	 SP	 stelt	 in	 eerste	 instantie	 voor	
deze	 studie	 in	 de	 commissie	 Bur-
ger	en	Bestuur	te	bespreken	alvorens	
het	 voorliggende	 meerjarenbeleids-

plan	 vast	 te	 stellen.	 Indien	 de	 raad	
hiermee	 niet	 kan	 instemmen	 stelt	 de	
SP	 als	 alternatief	 voor	 dat	 het	 col-
lege	 voor	 de	 raad	 een	 notitie	 over	
dit	 FNV-onderzoek	 opstelt.	 De	 D66	
fractie	 steunt	 de	 SP	 in	 haar	 opvat-
ting	 dat	 de	 studie	 belangwekkend	 is	
maar	meent	dat	dit	het	aannemen	van	
het	 meerjarenbeleidskader	 niet	 in	 de	
weg	 hoeft	 te	 staan.	 Dit	 plan	 wordt	
met	 jaarplannen	 geconcretiseerd	 en	
ook	 die	 komen	 in	 de	 raad	 aan	 de	
orde.	 Dan	 zullen	 eventuele	 conse-
quenties	van	 (grote)	ontwikkelingen,	
zoals	 door	 SP	 aan	 de	 orde	 gesteld	
uiteraard	 meegewogen	 en	 bediscus-
sieerd	 worden.	 D66	 is	 tevreden	 met	

het	 plan	 en	 ziet	 met	 genoegen	 haar	
drie	O’s	(Onderwijs,	Ondernemen	en	
Overheid)	 daarin	 terugkomen.	 Ook	
de	 CU	 hecht	 eraan	 expliciet	 haar	
waardering	voor	dit	uitstekende	plan	
uit	te	spreken.	

Ootje(s)
Wethouder	Mittendorff	gunt	D66	haar	
O’tjes	 en	 constateert	 met	 genoegen	
dat	het	plan	veel	lof	oogst.	Op	lande-
lijk	 niveau	 zijn	 er	 talrijke	 discussies	
gaande	 waarvan	 niet	 te	 voorspellen	
is	hoe	en	 in	welke	vorm	ze	de	eind-
streep	zullen	halen.	Het	voorliggende	
meerjarenbeleidskader	biedt	met	zijn	
jaarplannen	 voldoende	 flexibiliteit	
om	 gaandeweg	 eventuele	 ontwikke-
lingen	van	landelijk	niveau	alsnog	op	
te	nemen.	De	wethouder	meent	dat	de	
gemeente	overvraagd	zou	worden	als	
zij	een	notitie	over	landelijke	discus-
sies	 zou	 moeten	 opstellen.	 Het	 SP-
voorstel	om	de	wethouder	een	notitie	
te	 vragen	 over	 het	 FNV-onderzoek	
krijgt	geen	steun	van	andere	fracties.	
Het	meerjarenbeleidskader	wordt	uit-
eindelijk	 ongewijzigd	 door	 de	 raad	
aangenomen.	

Anne-Marie Mineur: ‘Eerst conse-
quenties van FNV-studie met elkaar 
bekijken’.

Boek en lezing over klooster 
Oostbroek en ontstaan De Bilt

door Ido Dijkstra

Een 'pageturner', waarin je een uurtje voor het naar bed gaan nog een paar hoofdstukken leest, 
dat is 'Monniken in het Moeras' van historica Charlotte Broer niet. 'Maar voor mensen die geïnteresseerd 

zijn in de geschiedenis van De Bilt is dit een razend interessant document. Het gaat over de historie 
van het gebied waarin ze wellicht wonen en over de grond waar ze op zondag een wandeling maken.' 

Voldoende reden voor een interview met de schrijfster van het boek over de vroegste geschiedenis van de 
abdij Sint-Laurens in het Oostbroek.

Charlotte	Broer	studeerde	middeleeuwse	geschiedenis	aan	de	Universiteit	
van	Amsterdam.	In	2000	promoveerde	zij	op	het	proefschrift	'Uniek	in	de	
stad',	over	de	vroegste	geschiedenis	van	kloostergemeenschap	de	Hohorst	
bij	Amersfoort	en	de	Sint-Paulusabdij	te	Utrecht.	Ook	publiceerde	de	histo-
rica	artikelen	over	onder	andere	de	ontginningsgeschiedenis	van	Eemland	
en	 de	 positie	 van	 de	 vrouw	 in	 de	 middeleeuwen.	 Over	 deze	 en	 andere	
onderwerpen	 geeft	 ze	 eveneens	 regelmatig	 lezingen.	 Broer	 is	 verbonden	
geweest	aan	het	Nederlands	Centrum	voor	Volkscultuur	(NCV)	in	Utrecht.	
Haar	boek	 'Monniken	 in	het	gras'	 kreeg	van	de	gemeente	een	aanmoedi-
gingssubsidie	van	1000	euro	vanwege	het	historische	belang	voor	De	Bilt.	
Voor	meer	informatie:	http://www.broerendebruijn.nl/



Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NU BINNEN

DE KLASSIEK SPORTIEVE COLLECTIE

VOOR HEREN EN DAMES

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Paastakken    1,50
Hang-ei   5  voor   2,50
Geurige Freesia's bos 3,95

bemeste tuinaarde
          5 zakken 6,50

REISCLUB 55+
Maartensdijk - De Bilt

www. reisclub55plus.nl
Tel 0346-212288

Programma voor april – mei
20 april:  

Zwerftocht door de Hoekse Waard  
€ 35,- ANBO leden € 5,- korting p.p.

Incl. Koffi e, gebak, entree, diner.
svp betalen voor 14 april 

2 – 6 mei: 
Vijf daagse mini vakantie 

in luxe hotel v.a. € 300,- p.p.
Incl. Elke dag mooie excursie reizen 

met zeer luxe bus.
Zuid Limburg–Ardennen–Eifel–stad Aken.

Bel ons even of er nog plaats over is 
door annuleringen, 0346 212288

Lentebrood 

gevuld met kersen 

€ 4,25

Lekker fris: 

Mangotaartje

€ 8,95

Heeft u een parkeerbon?
Niet getreurd 

bij kapper Hans
een gratis beurt!

Bel snel 212455

THE  GANT  STORE
b y  H e nn y  H o v e l i n g  

Gijsbrecht van Amstelstraat 221-223
1214 BA Hilversum, TEL. 035-622 98 98

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

WEET U DAT.......
 
*  WIJ GRAAG NAAR U TOE KOMEN ALS U ZIEK OF 

SLECHT TER BEEN BENT!!
 
*  JE BIJ ONS DE NIEUWSTE HAARMODE KUNT 

BEKIJKEN OP EEN FLAT-SCREEN IN DE SALON
 
*  JE OOK NIEUWE VOORJAARS-KAPSELS KUNT 

VINDEN OP ONZE WEBSITE
 
*  WIJ HEERLIJKE HOOFDHUID-MASSAGES AANBIEDEN
 
*  WIJ OOK MAKE-UP VERZORGEN EN WENK-

BRAUWEN EPILEREN

LOOKING GOOD IS FEELING BETTER!!!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

'Week van de 

Denksport puzzel 2011'

Gratis Puzzelweekgeschenk 

van 32 pagina’s bij aankoop 

van ieder willekeurig 

tijdschrift. Op = op!

Het Puzzelweekgeschenk bevat ook 4 kortings-
bonnen die je in kunt leveren bij Primera!

Looptijd: van 04 april t/m 17 april 2011
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Skype	 is	 een	 gratis	 computerpro-
gramma	 waarmee	 je	 kunt	 communi-
ceren	met	iedereen	die	ook	skype	op	
zijn	computer	heeft.	Met	een	webcam	
-	 een	 minicamera	 -	 is	 het	 moge-
lijk	 elkaar	 ook	 te	 zien.	 	 Het	 project	
‘Beeldcontact	voor	ouderen’	heeft	tot	
doel	 meer	 Biltse	 ouderen	 skype	 te	
laten	ontdekken	en	benutten.	Om	het	
ze	makkelijk	te	maken,	gaan	jongeren	
thuis	 bij	 de	 ouderen	 op	 bezoek	 om	
skype	op	de	 computer	 te	 installeren.	
Ze	sluiten	meteen	een	webcam	aan	-	
die	de	ouderen	gratis	ontvangen	-	en	
ze	laten	zien	hoe	skypen	werkt.	Kort	
na	 hun	 bezoek	 leggen	 de	 jongeren	
skypecontact	 met	 de	 oudere,	 om	 te	
zien	 of	 het	 contact	 goed	 tot	 stand	
komt.	Ten	slotte	brengen	ze	nog	een	

bezoek	aan	huis	om,	waar	nodig,	nog	
vragen	 te	 beantwoorden.	 Jongeren	
kunnen	 meedoen	 aan	 ‘Beeldcontact’	
in	 het	 kader	 van	 hun	 maatschappe-
lijke	 stage.	 Maar	 mogelijk	 worden	
ook	andere	groepen	jongeren	bij		het	
project	betrokken.

Het	 project	 start	 voor	 de	 zomer	 van	
2011	 met	 een	 pilot.	 Doel	 is	 om	 te	
beoordelen	of	de	opzet	werkt	en	deze	
waar	nodig	bij	te	stellen.	Na	de	zomer	
volgt	 dan	 een	 brede	 campagne	 om	
zoveel	mogelijk	Biltse	55-plussers	te	
interesseren	voor	deelname.

Uitkomst
Achterliggende	gedachte	van	‘Beeld-
contact	 voor	 ouderen’	 is	 dat	 skype	

voor	 veel	 ouderen	 een	 uitkomst	 kan	
zijn.	 Kinderen,	 familie	 en	 vrienden	
en	kennissen	wonen	en	werken	tegen-
woordig	 steeds	 verder	 weg	 en	 dat	
maakt	 traditioneel	contact	–	even	bij	
elkaar	 aanlopen	 -	 lastig.	 Met	 skype	
kunnen	ze	thuis	-	van	achter	hun	com-
puter	–	dat	contact	toch	onderhouden,	
ook	 als	 ze	 helemaal	 aan	 de	 andere	
kant	van	de	wereld	zitten.	Skypen	kan	
bovendien	een	middel	zijn	voor	hulp	
op	 afstand,	 omdat	 het	 ook	 geschikt	
is	 om	 contact	 te	 onderhouden	 met	
hulpverleners.	

Voor	 meer	 informatie	 over	 het	 sky-
peproject	 :	 Miriam	 Stolten,	 adviseur	
Alleato,	 miriam.stolten@alleato.nl,		
030	231	38	33.

Beeldcontact voor ouderen 
door Frank Klok

Het ouderen mogelijk maken om via skype contact te onderhouden met familie, vrienden, en  - eventueel - 
zorgverlenende instellingen.  Dat is de opzet van ‘Beeldcontact voor ouderen’, 

een project dat Alleato uitvoert in de gemeente De Bilt. 

Het	 streekmuseum	 bevindt	 zich	 in	
de	 monumentale	 boerderij	 Vrede-
goed	 aan	 de	 Heuvellaan	 in	 Oud-
Maarsseveen,	 in	 de	 voormalige	 stal	
aan	 de	 achterzijde.	 De	 boerderij	 is	
nog	 actief	 als	 schapenhouderij.	 Het	
museum	 bevat	 een	 unieke	 collec-
tie	boeren-	en	plattelandsvoorwerpen	
van	rond	1900	uit	de	dorpen	Tienho-
ven	 en	 Oud-Maarsseveen	 en	 omge-
ving,	 verzameld	 door	 oud-postbode	
Theo	 Schouten.	 De	 stal,	 waarin	 de	
museumcollectie	staat,	is	beschikbaar	
gesteld	door	boer	Ries	van	Zijtveld.

Overzichtelijk
De	 museumruimte	 is	 overzichtelijk	
ingericht	 in	 themaruimtes,	 die	 een	
goed	 beeld	 geven	 van	 het	 vroegere	
boerenleven	 in	 de	 Vechtstreek.	 Het	
is	 een	 boeiende	 collectie	 voor	 jong	
en	 oud.	 Er	 is	 in	 het	 museum	 een	
timmermanswerkplaats,	 een	 smede-
rij,	 een	 kaasmakerij,	 een	 huiskamer	
uit	 de	 jaren	 ’30,	 een	 kruideniers-
winkeltje,	 een	 PTT	 postkantoor,	 een	
washok,	een	keuken	met	bedstee,	een	
arrenslee	en	andere	boerenwagens	en	
veen-	 en	 landbouwgereedschap.	 Bij	
elke	 themaruimte	 kunnen	 de	 gidsen	

amusante	 en	 informatieve	 	 verhalen	
vertellen	over	het	harde	maar	knusse	
boerenleven	in	die	tijd.
In	 de	 centrale	 ontvangstruimte	 staan	
vitrines	met	prachtige	miniaturen	van	
boerenwagens,	 het	 levenswerk	 van	
Wim	van	’t	Land	uit	Maartensdijk.	

De	openingstijden	van	Streekmuseum	
Vredegoed	zijn	van	april	t/m	oktober:	
elke	 woensdag,	 zaterdag	 en	 zondag	

van	 13.00	 tot	 17.00	 uur.	 In	 het	win-
terseizoen	en	buiten	de	reguliere	ope-
ningstijden	in	het	zomerseizoen	is	het	
museum	 door	 groepen	 op	 afspraak	
te	 bezoeken.	 Er	 wordt	 dan	 gezorgd	
voor	een	gids.	Om	het	museum	in	de	
toekomst	 rendabel	 te	 houden	 kunt	 u	
‘vriend’	worden	door	 een	kleine	bij-
drage	per	 jaar	 te	geven.	U	kunt	 zich	
daarvoor	aanmelden	bij	het	secretari-
aat:	tel.	0346	281488

Streekmuseum Vredegoed is geopend
Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven/Oud-Maarsseveen heeft afgelopen weekend de deuren voor 
bezoekers geopend en start daarmee haar museumseizoen tot en met oktober. Het museum werd in 

september 2010 officieel door burgemeester van ’t Veld geopend, maar was alleen op afspraak te bezoeken. 
Nu zal het museum drie dagen per week op vaste tijden open zijn. Men is nog druk op zoek naar vrijwilligers 

voor het ontvangen van de bezoekers en donateurs om het museum rendabel te houden.

Nostalgie ten top in Streekmuseum Vredegoed.

Koersbal 
bij Bremhorst 

Sinds	 een	paar	maanden	 is	Koersbal	
geïntroduceerd	bij	Woonzorgcentrum	
De	Bremhorst	in	Bilthoven.	Koersbal	
is	een	sport	op	zich.	Het	zijn	namelijk	
niet	 zo	 maar	 gewone	 ronde	 ballen.	
Het	 is	 een	 speciale	 manier	 van	 het	
laten	 rollen	 van	 de	 zware	 koersbal-
len.	 De	 bewoners	 vinden	 het	 best	
pittig	 om	 dit	 goed	 te	 laten	 lukken.	
Maar	iedereen	beleeft	er	veel	plezier	
aan	en	 is	 tevens	 in	beweging.	Het	 is	
dus	een	goede	sport	voor	ouderen	die	
willen	bewegen	en	wedstrijden	willen	
spelen. (Trees van Rooyen)

Elke keer na het koersen zijn de bewoners zo enthousiast. Ze zouden het ‘t 
liefste elke dag willen doen.

De Woudkapel organiseert
Onder	het	motto	Ik	en	Jij	organiseert	De	Woudkapel	op	zondag	10	april	a.s.	
van	10.30	tot	13.00	uur	een	heel	bijzondere	bijeenkomst	voor	jong	en	oud,	
met	 als	 thema	 Ontmoeten.	 Er	 wordt	 een	 meditatieve	 wandeling	 gemaakt	
en	bij	terugkomst	is	er	koffie	met	broodjes.	Tenslotte	zal	Schimmentheater	
“Licht	in	het	donker”	een	voorstelling	geven	die	bij	dit	thema	aansluit.	Deze	
bijeenkomst	wordt	geleid	door	de	bekende	Lauk	Spelberg	uit	Bilthoven	en	
is	voorbereid	door	een	kleine	werkgroep	onder	haar	leiding.

Unitarisme en universalisme	
Dinsdag	 12	 april	 om	 20.00	 uur	 geeft	 Hans	 le	 Grand	 een	 tweede	 lezing	
waarin	de	Angelsaksische	landen	centraal	staan.	In	de	VS	en	het	Verenigd	
Koninkrijk	ontstonden	unitarisme	en	universalisme	 in	de	 tijd	van	de	Ver-
lichting	(eind	18e	eeuw).	Hans	le	Grand	(1966)	is	natuurkundige,	financieel	
econoom	en	theoloog.	De	Woudkapel	ligt	aan	de	Beethovenlaan	21	/	hoek	
Sweelincklaan.Bilthoven.	Zie	ook:	www.woudkapel.nl

Handwerkgroep
Op	dinsdagen	(in	april)	van	10.00	uur	tot	12.00	wordt	weer	gestart	met	een	
handwerkgroep.	Of	dit	nu	breien,	haken,	naaien	of	borduren	is,	alles	mag.	
Er	is	een	handige	vrijwilligster	aanwezig	om	u	eventueel	op	weg	te	helpen.	
Ga	met	u	handwerk	naar	de	inloop	in	buurthuis	‘t	Hoekie.	Gezellig	samen	
handwerken	 met	 een	 kopje	 koffie	 erbij.	 U	 kunt	 gebruik	 maken	 van	 de	
naaimachines	aldaar.	De	kosten	bedragen	1	euro	inclusief	een	kopje	koffie.

60 jaar getrouwd
Tinus	(85)	leerde	zijn	Joke	(84)	kennen	tijdens	het	bevrijdingsfeest	in	1945.	
Het	was	 liefde	op	het	eerste	gezicht	vertelde	Tinus.	 In	1951	 trouwde	het	
echtpaar	pas.	Dit	kwam	omdat	Tinus	eerst	bijna	4	jaar	in	Indonesië	verbleef.	
Tinus	werkte	 vroeger	 in	 een	 zuivelfabriek	 en	 Joke	 zorgde	 thuis	 voor	 het	
huishouden	en	de	kinderen.	De	beide	echtlieden	hebben	op	verschillende	
plaatsen	 gewoond,	 zoals	 Meedem	 en	 Winschoten,	 maar	 nu	 wonen	 ze	 al	
weer	een	tijdje	naar	volle	tevredenheid	in	Bosch	en	Duin	in	de	Wijngaard.	
Dinsdag	vierden	zij	met	hun	twee	kinderen,	acht	kleinkinderen	en	vrienden	
het	60	jarig	huwelijksfeest.	

Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig van de gemeente De Bilt feliciteerde 
29 maart het echtpaar Munneke-Mooibroek met hun 60 jarig huwelijksju-
bileum. [Foto Reyn Schuurman]



Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar 
vanaf € 850,00
Nederlands fabricaat
Bezoek onze winkel en showroom 
met ruim show 100 modellen  

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

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

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

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

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT 
2002, 96.000 KM, GRIJS MET, 

HALF LEDER, CLIMATE C, ER, 

CV, SB, ESP, CRUISE C, LMV, 

PARKEERH, RAD/CD

€ 8.250,- 

Type auto jaar km omschrijving  bedrag 

PEUGEOT & VOLVO

206 XT 1.4 3DRS 1999 197.000 D BLAUW MET, ER, CV, SB, LMV, MLV,  € 2.450,00 

206 1.4 XR 5DRS 2001 140.000 GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CASS, MLV  € 4.250,00 

206 CC 2.0 16V 2003 61.000 GRIS ICELAND, RAD/CD, ER, CV, SB, LMV, AIRBAGS,  € 8.250,00 

BOORD COMP, AIRBAGS, WINDREK, ALARM, ESP

307 2.0 SW 2002 126.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD, ESP,  € 6.750,00 

STOEL VERW, LMV, PARKEERH, TREKH, 

407 SW 2.0 HDI 136PK 2007 120.000 ZILV GRIJS MET, RAD/CD/NAV, ER, CV, SB, ABS, PARKEERH,  € 13.950,00 

CLIMATE C, CRUISE C, AIRBAGS, REGENS

VOLVO XC70 2001 180.000 BLAUW MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ASR, ER, RAD/CD,  € 10.950,00 

CV, SB.LMV, TREKH, ESP

CITROEN & RENAULT

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2002 68.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,  € 5.950,00 

ESP, ABS, RAD/CD

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET, CLIMATE C,  ER, CV, SB, RAD.CD, ABS  € 5.950,00 

HYUNDAI TRAJET CRDI 7 PERS 2001 230.000 ZILV/BLAUW MET, AIRCO  € 2.950,00 

BUDGET CARS

PEUGEOT 205 1.4 GENERATION 1997 66.000 BLAUW MET, APK t/m DEC 2011  € 2.250,00

AUTO VAN DE WEEK

U bent van harte welkom!

zondag   17 april van 12.00 - 17.00 uur 
zaterdag 16 april van 11.00 - 17.00 uur 

Holle Bilt 25, 3732 HM De Bilt

Bezoek de
Biltse
Buiten
Beleving

toegang gratis 
met voorjaars

 aanbiedingen 

zonwering        wijnproeven        tuinontwerp        buitenmeubelen        buitenkeukens        hapjes

SAMEN WERKEN AAN JE GEZONDHEID 

EN (OVER)GEWICHT?

Doe dan mee aan het programma:

‘Stoppen met lijnen – gezond afvallen’

Wat kun je o.a. verwachten:

-  Zes intensieve workshops op de woensdagavonden in De Bilt onder 

leiding van een gediplomeerd voedings- en gewichtsconsulent 

-  In 25 stappen word je begeleid naar een gezondere leefstijl. 

-  Samen met maximaal 14 medecursisten relevante informatie 

krijgen maar ook samen bespreken.

-  Geen opgelegde diëten maar bezig zijn met GEDRAGSVERANDERING.

-  Zelf leren variëren met behulp van een voorbeeld dagmenu en het 

maken van thuisopdrachten.

Kosten: € 215,00* voor 6 workshops inclusief informatiemap, 

lesmateriaal, gecorrigeerde thuisopdrachten, kof� e en thee.

* Steeds meer ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van 

de tarieven voor individuele en groepsbegeleiding door een BGN-

gewichtsconsulent!

Voor informatie en eventuele inschrijving: 

Kom naar de (gratis) informatie avond op 20 april tussen 

20.00 tot 21.30 uur in de vergaderruimte van Curves op de 

Hessenweg 9 in De Bilt.

Of neem contact op met Els van der Lans-van Croonenburg 

van La Couronne Gewicht- en Huidverbetering:

Telefoon: 030-2213820

E-mail: lacouronne@planet.nl

website: www.gewichtenhuid.nl

Hehenkamp
HERENMODE

Hessenweg 194b - 3731 JN De Bilt  
030 2210007

Paul & Shark, Eduard Dressler, 
Ferkinghoff, Philipp, Arrow, 

Stonecast, Bugatti, Gardeur, M.E.N.S, Alan 
Paine, Dalmine, Wolsey, Leyva, Schiesser, 

Slater, Doré Doré.

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

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

Automobie lbedr i j f

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

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

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

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

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

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

kijk op 

www.larrypeters.nl
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Vijf	 jaar	 geleden	 ging	 hij	 van	 start	
met	zijn	bedrijf	in	groenvoorziening,	
tuinaanleg	en	grondwerk.	Daar	kwam	
ondertussen	nog	het	nodige	bij	zoals	
het	 plaatsen	 van	 hekwerken	 en,	 het	
meest	opvallend,	houten	speelhuisjes	
voor	de	jeugd,	 trampolines,	 trapskel-
ters	 en	 andere	 buitenspeeltoestellen.	
Op	16	april	is	er	een	open	dag	waarop	
men	kennis	kan	maken	met	alles	wat	
van	Oostrum	op	dit	gebied	te	bieden	
heeft.

Natuurlijk spelen
Je	 ziet	 ze	 vanaf	 de	 weg	 meteen	 al	
staan:	de	prachtige	houten	speelhuis-
jes	in	verschillende	formaten.	Achter	
die	 huisjes	 zit	 een	 hele	 filosofie,	 zo	
vertelt	Henk	van	Oostrum.	Niet	alleen	
is	het	natuurlijk	altijd	goed	voor	een	
kind	 om	 in	 de	 buitenlucht	 te	 spelen.	
Een	 houten	 huisje	 of	 boomhut	 waar	
het	 in	kan	klimmen	en	spelen	stimu-
leert	 de	 fantasie	 en	 de	 ontwikkeling	
van	het	kind.	Het	‘natuurlijke	spelen’	
en	het	op	deze	manier	beleven	van	de	
natuur	 is	 heel	 belangrijk.	 Ook	 leert	
het	kind	zo	om	met	 andere	kinderen	
samen	te	spelen.	De	Twaalf	Gaarden	
heeft	 het	 certificaat	 van	de	 Inspectie	
van	Speelgelegenheden.	Van	Oostrum	
heeft	er	bewust	naar	toe	gewerkt	om	
dat	certificaat	te	verwerven.

Natuurlijke producten
De	 huisjes	 zijn	 natuurproducten	 en	
gebouwd	 van	 onbewerkt	 hout.	 Ze	
voldoen	 aan	 de	 hoogste	 eisen	 qua	
veiligheid	 en	 duurzaamheid.	 Ze	 zijn	
afkomstig	van	de	firma’s	Halewijn	en	
Boedha	Nature.	Vooral	de	huisjes	van	
de	 laatste,	 die	onder	de	 titel	 ‘Boom-
hut’	 op	 de	 markt	 komen,	 zien	 er	

prachtig	uit.	De	daken	zijn	bedekt	met	
pinabladeren	die	hiervoor	speciaal	uit	
Suriname	worden	geïmporteerd.	

Het	 is	 een	 doordacht	 concept.	 Zo	
kunnen	 kinderen	 door	 goed	 gedrag	
punten	 sparen	 waarmee	 ze	 een	 uit-
breiding	kunnen	‘verdienen’	voor	hun	
hut.	Doen	ze	dingen	verkeerd	dan	 is	
er	het	houten	‘nadenkbankje’	waarop	
ze	kunnen	nadenken	over	hun	gedrag.	
Dat	 helpt	 beter	 dan	 opsluiten	 op	 de	
kamer	 of	 voor	 straf	 naar	 bed	 sturen	
weet	 van	 Oostrum.	 Hij	 voegt	 er	 aan	
toe	dat	prinses	Máxima	voor	de	jonge	
prinsesjes	ook	zo’n	‘nadenkbankje’	in	
de	tuin	van	de	koninklijke	bungalow	
heeft	staan.

Uitgebreid assortiment
De	 Twaalf	 Gaarden	 levert	 aan	 par-
ticulieren	 maar	 ook	 aan	 gemeentes	
en	kinderdagverblijven.	Daarbij	staan	
kwaliteit	 en	 goede	 service	 voorop.	
Wij	nemen	de	tijd	voor	onze	klanten,	
verzekert	 Henk	 van	 Oostrum.	 Het-
zelfde	geldt	ook	voor	de	trampolines,	
skelters	en	andere	buitenspeeltoestel-
len	die	worden	geleverd.	Dat	gebeurt	
dan	 weer	 onder	 de	 naam	 De	 Speel	
Gaarden.	Er	is	een	uitgebreid	assorti-
ment.	Alles	is	van	tevoren	uit	te	pro-
beren	 door	 de	 jeugdige	 klanten.	 De	
ervaring	 is	 vaak	 dat	 de	 vaders	 vaak	
als	 eerste	 zo’n	 mooie	 en	 robuuste	
trapskelter	willen	uitproberen.

Open dag
Op	 16	 april	 is	 er	 een	 open	 dag	 in	
samenwerking	met	Boedha	Nature.	Er	
is	 een	 uitgebreid	 programma.	 Vanaf	
10.30	uur	zijn	de	bezoekers	welkom.	
Een	 animatieteam	 zorgt	 voor	 ver-

maak.	 Kinderen	 kunnen	 behalve	 dat	
ze	de	hutten	en	speeltoestellen	uitpro-
beren	ook	geschminkt	worden.	

Wethouder	 Herman	 Mittendorff	
opent	 om	 12.00	 uur	 het	 evenement.	
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 dan	 taart	 en	
kinderchampagne	maar	ook	de	ouders	
zullen	dan	niet	worden	vergeten.	Een	
fotograaf	 en	 een	 TV	 ploeg	 maken	
opnames	 op	 deze	 dag.	 Een	 speciale	
skelterbaan	zal	er	voor	deze	dag	wor-
den	aangelegd	waarop	 jeugdige	cou-
reurs	hun	stuurkunsten	kunnen	tonen.	
Er	 is	 ook	 een	 prijsvraag.	 De	 eerste	
prijs	bestaat	uit	 twee	overnachtingen	
in	 een	 boomhut	 tussen	 de	 schapen	
ergens	 in	 Brabant	 maar	 er	 zijn	 ook	
andere	prijzen	te	verdienen.	

Op	deze	open	dag	hoopt	van	Oostrum	
vele	 belangstellenden	 te	 mogen	
begroeten.	 Maar	 ook	 zakelijke	 rela-
ties	 zijn	 welkom,	 laat	 hij	 weten.	 De	
open	dag	duurt	tot	17.00	uur.

Ontwikkeling
De	handel	en	installatie	van	speeltoe-
stellen	en	boomhutten	is	in	ontwikke-
ling.	 Van	 Oostrum	 ziet	 weer	 kansen	
na	een	wat	moeilijke	periode	door	de	
financiële	crisis.	Hij	richt	zich	ook	op	
het	buitenland.	Via	de	website	(www.
detwaalfgaarden.nl)	 komt	 er	 steeds	
meer	internationale	interesse.	De	eer-
ste	 order	 uit	 Moskou	 kwam	 onlangs	
al	binnen.	Toch	blijven	we	voorzich-
tig,	vertelt	van	Oostrum.	Groei	heeft	
ook	 consequenties.	 Hij	 wil	 aan	 de	
voorzichtige	 kant	 blijven.	 Maar	 dat	
er	 van	 alles	 te	 gebeuren	 staat	 met	
zijn	bedrijf	 is	voor	hem	geen	enkele	
vraag.

Op 16 april de boomhut in bij De Twaalf Gaarden
door Martijn Nekkers

Aan de Achterweteringseweg 70a, precies op de grens tussen Maartensdijk en Westbroek vinden we het 
bedrijf De Twaalf Gaarden van Henk van Oostrum. Op deze plek was de boerderij van grootvader  

Van Bemmel. Nu woont kleinzoon Henk er met zijn gezin.

Tijdens de open dag op 16 april valt er genoeg te ontdekken bij de  
De Twaalf Gaarden.

Gemeente	 Zeist	 gaat,	 als	 enige	
gemeente	 in	 Nederland,	 haar	 woon-
wagencentrum	 niet	 alleen	 groot-
scheeps	 renoveren	maar	 ook	 uitbrei-
den.	 De	 bewoners	 van	 woonwagen-
centrum	 Beukbergen	 en	 gemeente	
Zeist	 staan	 aan	 de	 vooravond	 van	
een	grootse	herinrichting.	Ze	trekken	
gezamenlijk	 op	 om	 van	 Beukbergen	
een	 mooie	 wijk	 te	 maken	 met	 een	
bijzondere	woonvorm.

Geschiedenis
Vanaf	de	 jaren	zestig	veranderde	het	
woonwagenleven.	 Industrialisatie	
maakte	 veel	 van	 de	 oude	 beroepen	
overbodig,	en	de	overheid	probeerde	
voortaan	 niet	 langer	 met	 politie	 en	
straf	de	reizigers	binnen	de	rooilijnen	
van	 de	 gevestigde	 orde	 te	 houden,	
maar	 door	 middel	 van	 grote	 kam-
pen	 voorzien	 van	 kerk,	 school	 en	
welzijnswerk.	 Steeds	 vaker	 stonden	
woonwagenbewoners	al	dan	niet	vrij-
willig	 op	 een	 vaste	 standplaats,	 al	
bleven	velen	met	een	caravan	 reizen	
om	de	kost	te	verdienen.	

Beukbergen	groeide	tegen	de	klippen	
op,	zelfs	toen	de	overheid	in	de	jaren	
zeventig	 moest	 inzien	 dat	 het	 grote-
kampenbeleid	 jammerlijk	 was	 mis-
lukt	en	weer	opsplitsing	voorschreef.	
De	Beukbergers	 verzetten	 zich	 daar-
tegen.	Hun	familie-	en	groepsbanden,	
de	basis	van	hun	leven	en	overleven,	
wilden	ze	niet	opgeven.	Ze	zijn	tot	de	
dag	van	vandaag	bij	elkaar	gebleven.	

Journalist	en	fotograaf	Liesbeth	Slui-
ter	 sprak	 met	 woonwagenbewoners,	
omwonenden	en	beleidsmakers,	nam	
deel	 aan	 Beukbergse	 activiteiten	 en	
deed	 archiefonderzoek.	 Ze	 knapte	
oude	foto’s	op	en	maakte	zelf	nieuwe.	

Het	 resulterende,	 ruimhartig	 geïllu-
streerde	 boek	 geeft	 een	 openhartige	
en	unieke	inkijk	in	dagelijks	leven	en	
geschiedenis	 van	 een	 groep	 Neder-
landers	die	zich	ondanks	ontberingen,	
uitsluiting	 en	 stigmatisering	 heeft	
weten	te	handhaven	en	zijn	trots	heeft	
behouden.

Historicus	 Leddie	 Valstar	 (Bosch	 en	
Duin)	 zal	 Sluiter	 interviewen	 aan	
de	hand	van	getoond	beeldmateriaal.	
De	 avond	 wordt	 opgeluisterd	 door	
muziek	van	‘Beukbergen’.

Vrijdagavond	8	april.	Aanvang	20.00	
uur.	Vrij	entree.	Kaarten	vooraf	reser-
veren	info@bilthovenseboekhandel.nl		
www.bilthovense	boekhandel.nl

Beukbergen - een openhartige 
woonwagengeschiedenis 

Op vrijdagavond 8 april vindt in de Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20 een presentatie plaats van het 
boek ‘Beukbergen’ dat de geschiedenis van de gelijknamige woonwagengemeenschap  

bij Soesterberg behandelt.
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Beukbergen

een geschiedenis van
woonwagenbewoners

Liesbeth Sluiter 

Beukbergen. Een geschiedenis van woonwagenbewoners

Gratis huidecho bij 
Apotheek Maertensplein

In de regel maakt de zon ons vrolijk en zorgt het voor de aanmaak 
van vitamine D in ons lichaam. Echter veelvuldig, en vooral 

onbeschermd, zonnen kan ook leiden tot zonschade, vroegtijdige 
huidveroudering, verbranding en soms nog erger. 

Ook	 dagelijks	 daglicht	 bestaat	 uit	 ultraviolette	 straling	 en	 met	 name	 de	
zogenoemde	langgolvige	straling	dringt	soms	diep	door	in	de	huid.	En	dit	
is	niet	altijd	zonder	gevolgen.	Door	een	verandering	van	het	DNA	kunnen	
pigmentvlekken	 en	 een	 verlies	 van	 elasticiteit	 en	 uitdroging	 van	 de	 huid	
ontstaan.	

In	samenwerking	met	Beauté	Pacifique	kunt	u	op	vrijdag	15	april	in	Apo-
theek	Maertensplein	een	gratis	huidecho	 scan	krijgen.Met	een	ultrasound	
echo	apparaat,	bekend	uit	de	verloskundepraktijk,	wordt	gekeken	naar	de	
gezondheid	 van	 de	 diepere	 lagen	 van	 uw	 huid.	 Met	 de	 echo	 worden	 de	
gevolgen	 van	 eerder	 gebruikte	 huidproducten,	 UV	 licht	 en	 veroudering	
zichtbaar.

De	huidecho	specialiste	kan	u	adviseren	hoe	u	uw	huid	kunt	herstellen	en	
beschermen.	 U	 krijgt	 vrijblijvend	 advies	 over	 de	 producten	 van	 Beauté	
Pacifique	die	bij	uw	huid	passen.	De	door	Deense	dermatologen	ontwik-
kelde	producten	van	Beauté	Pacifique	 zijn	nu	ook	beschikbaar	 in	Neder-
land.	Ze	herstellen	de	ouder	wordende,	zonbeschadigde	of	geïrriteerde	huid	
en	helpen	bij	acné,	rosacea,	psoriasis	en	eczeem.	

Aangezien eerdere huidecho dagen druk bezocht zijn adviseren wij u van 
tevoren een tijd te reserveren op het nummer 0346 210605 (apotheek 
Maertensplein). 

advertentie

Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrijk.nl

AANSTAANDE
ZONDAG OPEN!

VAN 10-17 UUR



De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 
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Op 28 maart organiseerde de Dorpsraad van Groene-
kan, voor een goed gevulde zaal in dorpshuis de Groe-
ne Daan, haar eerste thema-avond onder het motto 
‘Samenleven in Groenekan, voor jong en oud(er)’. De 
gedachte achter het thema is dat er in Groenekan wel-
iswaar veel sociale verbanden zijn maar dat met name 
de contacten tussen de diverse leeftijdscategorieën 
versterkt zouden kunnen worden. Ook leefde bij de 
dorpsraad het idee dat de woningsituatie voor starters 
en ouderen te wensen overliet.

Erik Ypema, vanuit de provincie al negen jaar betrokken 
bij de problematiek van de kleine kernen in Utrecht, 
schetste een overzicht van de problemen waar kleine 
kernen zoal mee kampen. Refererend aan de titel van 
het bekende boek van Geert Mak, ‘Hoe God verdween 
uit Jorwerd’, schetste hij een parallel met het verdwij-
nen uit de Utrechtse kleine kernen van voorzieningen 
(de middenstand), dorpshuizen in verval, gebrek aan 
woningen voor starters en ouderen. ‘Daardoor vallen 
veel natuurlijke ontmoetingsplaatsen weg en komt de 
leefbaarheid in de knel’. Een groot aantal leefbaar-
heidprojecten in kleine kernen in Utrecht hebben hem 
geleerd dat essentieel voor het welslagen is dat zowel 
het probleem als de mogelijke oplossing breed gedra-
gen worden en dat er gekozen wordt voor een bottom-
up benadering. 

Ontmoetingen
Een forum van Groenekanners, samen goed voor meer 
dan 100 jaar brede én diepe Groenekanse dorpserva-
ring, signaleerde vervolgens de zaken die in dit dorp 
waardevol zijn en waar men bij nieuwe activiteiten/
projecten zuinig mee om moet springen. Er is een sterk 
nabuurschap onder de ouderen in Groenekan, men 
kijkt naar elkaar om en springt bij ziekte en verlies bij. 
Daarbij vervult ook de gepensioneerdenclub, Probus, 
een hele nuttige rol. De hockeyclub en de school blij-
ken sterk bindende elementen in het dorp en allebei 
goed voor veel ‘ontmoetingen’ over een breed scala van 
leeftijdscategorieën. Maar ook Bistro ‘Naast de Buren’ 
blijkt een belangrijke sociale functie te vervullen. De 
aanschuiftafel brengt veel Groenekanners laagdrem-
pelig (ook financieel) en ongedwongen met elkaar in 
contact en met zijn maaltijd- en cateringservice kijkt 
Ted van der Ham, eigenaar van de bistro, nadrukkelijk 
ook om naar dié Groenekanners die door verlies van 
partner of  anderszins, er alleen voor staan. De Fysio 
Fitness van Niek Visser blijkt niet alleen een plaats 
voor fysieke inspanning en therapie maar beschikt ook 
over een levendige stamtafel waar veel Groenekanners 

elkaar voor/na therapie en/of  training bij een kopje 
koffie ontmoeten. Dorpshuis de Groene Daan - nog 
steeds gerund door vrijwilligers(!) – biedt iedere week, 
middels de activiteiten van een scala aan organisaties 
(Vrouwen van Nu, SWO en yoga, sport, dans en kunst-
zinnige activiteiten), gelegenheid tot ‘ontmoeten’ voor 
veel Groenekanners. In het gebouw van de Boskapel is 
een dagopvang voor ouderen gevestigd, Beth Shamar. 
Ook daar vinden waardevolle ontmoetingen plaats tus-
sen met name zorgbehoevende ouderen onderling en 
vrijwilligers en krijgen mantelzorgers weer wat lucht. 
En last but not least worden in dit verband de kerken 
genoemd. In Groenekan zijn dat er drie en ook daar 
ontmoeten veel Groenekanners elkaar en wordt nadruk-
kelijk een sociaal vangnet gespannen onder zieken en 
vereenzamende ouderen. 

Problemen
Er worden toch ook nog enkele problemen gesigna-
leerd. Het contact tussen ouderen en jongere gezin-
nen is wat moeilijker tot stand te brengen. De drukte 
van banen en van een jong gezin maken dat ook wel 
begrijpelijk. Ouderen ondervinden in Groenekan ver-
voersproblemen, met name op de dwarsverbindingen. 
Er is - nog steeds - geen openbaar vervoer naar De 
Bilt, nota bene de gemeente waar Groenekan tien jaar 
geleden zo nodig deel van uit moest gaan maken! Voor 
transport naar De Bilt, voor b.v. boodschappen, of  naar 
fysiotherapie (bij Visscher) op de Ruigenhoeksedijk 
is men dan al snel aangewezen op familie/burenhulp 
of  regiotaxi. Nico Jansen, raadslid CU, brengt in dit 
verband de boodschappenplusbus van SWO onder 
de aandacht. Daarmee zou die vervoersproblematiek 
deels te ondervangen zijn. Met enige nostalgie roepen 
Groenekanners de boodschappenservice van firma Van 
der Neut in herinnering. Helaas is die supermarkt het 
dorp enkele jaren geleden ontvallen maar gelukkig doet 
de rijdende winkel van Erik Springer het dorp nog aan! 
Ook een positieve noot in dit verband is de medicijnen-
bezorgservice die de apotheken in Maartensdijk en De 
Bilt verzorgen. 

Woningen voor starters en ouderen
De aanwezige Groenekanners ondersteunden de idee 
dat de woningen in Groenekan (te) duur zijn en daar-
door onbereikbaar voor starters. Ook zijn er geen of  
weinig betaalbare op ouderen toegesneden woonvoor-
zieningen. Op de vraag of  men de rode contouren zou 
willen oprekken om extra woonvoorzieningen voor deze 
groepen mogelijk te maken was de zaal in meerderheid 
echter tegen! Het creëren van woonvoorzieningen voor 
deze groepen zou dus gevonden moeten worden in aan-
passing/herbouw/herbestemming van de bestaande 
woningvoorraad.

Rol van sociale media
Een drietal vertegenwoordigers van diverse organisaties 
schetsten daarna de mogelijkheden van sociale media 
bij het creëren van ontmoetingen. Pascal van Wanrooij, 
van adviesbureau Alleato, kondigde een gemeentelijk 
pilotproject aan rond het Skypesysteem. Skype is een 
goedkoop en breed verspreid spraak- en beeldcommu-
nicatiesysteem. In dat project leren scholieren (in het 
kader van hun maatschappelijke stage) aan ouderen 
(55+) hoe via de PC met spraak en beeld te commu-
niceren met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden, 
kennissen en dorpsgenoten. De beeldcommunicatie is 

daarbij volgens de spreker - van origine bioloog - echt 
een essentiële aanvulling op de spraakcommunicatie. 
Ouderen die mee willen doen aan het project kunnen 
zich aanmelden op miriam.stolten@alleato.nl of  tlf. 
030-2313833. Ook in het cursusprogramma van SWO 
blijkt trouwens een skypecursus voorhanden.

Andrea Nijhuis, projectleider Aveant, demonstreerde 
het PAL4 systeem. Dit is afkomstig uit de zorgwereld en 
maakt het mogelijk als aanvulling op fysiek zorgcontact 
zorg op afstand te leveren. Het systeem is qua inter-
face gebruiksvriendelijk en maakt consequent gebruik 
van een aanraakscherm. De doelgroep van Pal 4 is 
met name de ouderen van 70+ en men meldt zelfs al 
positieve ervaringen met beginnend dementerende. In 
aanvulling op de zorgapplicatie zijn ook tal van andere 
voorzieningen via PAL 4 voor de gebruiker ontsloten, 
waaronder ook beeldcommunicatie met familie/vrien-
den en lokale diensten als bibliotheek en midden-
stand. Men heeft veel aandacht besteed aan geheel op 
de doelgroep toegesneden helpdeskondersteuning en 
gebruikersopleiding. Meer informatie is beschikbaar 
op www.pal4.nl. en via het MENS-project van gemeente 
De Bilt.

Dorpsplein
Hekkensluiter was Dorpsplein Groenekan dat aankon-
digde zich in de richting van web 2.0 te ontwikkelen 
door meer interactievere diensten te gaan leveren. 
Men streeft een complete dorpsagenda na die door 
de aanbieders van activiteiten zelf  onderhouden kan 
worden. Een andere ontwikkeling, waar men zich sterk 
voor maakt, is de opzet van een digitaal prikbord. Daar 
kunnen dorpsgenoten hun vraag en aanbod ‘opprikken’ 
en kunnen bijvoorbeeld de eerder gesignaleerde bood-
schappen- en vervoersbehoeften en het aanbod ter 
zake op elkaar afgestemd worden. Maar ook vraag en 
aanbod voor computerhulp e.d. kunnen op dat prikbord 
natuurlijk prima gefaciliteerd worden En, ja, ook het 
Dorpsplein gaat, in samenwerking met de Bilbiotheek 
De Bilt, een computercursus organiseren.

Hoe nu verder?
In haar afsluiting concludeert themavoorzitter, Trudie 
Siegerink, dat er op sociaal-maatschappelijk vlak veel 
goed gaat in Groenekan. De dorpsraad zal zich nu 
verder moeten buigen over de vraag hoe de toch ook 
genoemde verbeterpunten aangepakt kunnen worden. 
Met name het prikbord op het dorpsplein lijkt op het 
eerste gezicht ‘laaghangend fruit’ dat zich wellicht op 
korte termijn al leent voor een concrete projectaanpak 
met zo mogelijk assistentie van een gebruikersgroep 
uit het dorp. Wordt vervolgd!

Dorpsraad Groenekan
www.dorpsraadgroenekan.nl

Hoe toekomstbestendig is Groenekan?

Forumleden met elkaar in gesprek.

Themavoorzitter Trudie Siegerink.

Eerste ZZP bijeenkomst 

op vrijdag 8 april
in de Mathildazaal van het gemeentehuis

van 17.00 -20.00 uur  Toegang gratis

kijk voor meer info op www.zzpdebilt.nl

ondersteund	door:
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Bij	 de	 laatste	 ledenvergadering	
namen	 de	 leden	 van	 de	 voormalige	
Oranjevereniging	 unaniem	 het	 voor-
stel	van	het	bestuur	over	om	de	ver-
eniging	om	te	zetten	in	een	stichting.	
Maas	 van	Apeldoorn,	 voorzitter	 van	
het	bestuur,	licht	toe:	‘Dat	is	om	een	
aantal	 redenen	 gebeurd.	 Zo	 kwamen	
de	 laatste	 jaren	 te	 weinig	 mensen	
naar	de	ledenvergadering.	Een	nieuw	
bestuurslid	kon	pas	 in	 functie	 treden	
als	 de	 ledenvergadering	 haar	 goed-
keuring	had	verleend.	Die	vergaderin-
gen	vonden	begin	van	het	jaar	plaats,	
maar	 in	 feite	 moesten	 we	 direct	 na	

1	 mei	 al	 weer	 bepaalde	 onderdelen	
boeken	voor	het	 programma	van	het	
jaar	daarna,	want	als	we	dat	later	pas	
deden,	hadden	we	kans	dat	we	achter	
het	 net	 visten.’	 Een	 stichting	 werkt	
met	 een	 bestuur	 dat	 zichzelf	 weer	
aanvult	 als	 er	 iemand	 opstapt.	 Van	
Apeldoorn	is	vol	lof	over	het	nieuwe	
Oranjecomité,	 dat	 uit	 negen	 mannen	
en	 twee	vrouwen	bestaat	van	allerlei	
leeftijden.	 ‘Het	 is	 een	 enthousiaste	
club	en	we	kunnen	van	elkaar	op	aan.’

Programma
Sommige	programmaonderdelen	blij-
ven	jaar	in	jaar	uit	hetzelfde.	‘Omdat	
ze	aanslaan,	legt	de	voorzitter	uit.	‘De	
invulling	 varieer	 je.’	 Het	 spellenfes-
tival,	 het	 klokkenluiden,	 de	 kinder-
vrijmarkt,	de	bingo	en	de	bridgedrive	
zijn	 jaarlijks	 vaste	 prik.	 Alleen	 zat	
het	 comité	 dit	 jaar	 met	 een	 klein	
probleem:	 ‘Koninginnedag	 valt	 dit	
jaar	 in	 de	 week	 na	 Pasen.	 Normaal	
beginnen	 we	 ons	 programma	 altijd	
op	 de	 vrijdag	 voorafgaand	 aan	 30	
april,	 maar	 dat	 is	 dit	 jaar	 Goede	
Vrijdag.	 Daarom	 beginnen	 we	 dit	
jaar	pas	op	woensdag	27	april	met	de	

feestavond	 in	 de	 Opstandingskerk.’	
Die	 avond	 treden	 Volksdansgroep	
Oriënt	 uit	 Culemborg	 met	 livemu-
ziek	van	folkloreorkest	Vranje	en	het	
Spakenburgs	Visserskoor	op.	Vrijdag	
29	 april	 wordt	 de	 Oranjebridgedrive	
gehouden	 in	 het	 gebouw	 van	 De	
Schakel	en	de	Oranjebingo	 in	buurt-
huis	’t	Hoekie.	Op	30	april	beginnen	
de	 feestelijkheden	 met	 het	 wakker	
blazen	 vanaf	 de	 torentrans	 van	 de	
Dorpskerk	door	koperblazers	van	De	
Koninklijke	 Biltse	 Harmonie.	 Langs	
de	 Hessenweg	 vindt	 ’s	 ochtends	 de	
kindervrijmarkt	plaats,	 in	 samenwer-
king	 met	 de	 winkeliersvereniging	
Hessenweg/Looydijk.	’s	Middags	zijn	
er	kinderspellen	op	het	grasveld	voor	
het	gemeentehuis	 en	een	poppenkast	
op	 het	 bordes.	 Ook	 is	 er	 die	 mid-
dag	het	bekende	Oranjeconcours,	dat	
georganiseerd	 wordt	 door	 de	 Stich-
ting	 Oranjeconcours	 De	 Bilt	 op	 het	
Overveld,	het	terrein	aan	de	overkant	
van	de	Soestdijkseweg	Zuid	ter	hoog-
te	 van	 het	 gemeentehuis.	 ‘Met	 deze	
stichting	 hebben	 we	 een	 samenwer-
kingsverband’,	meldt	Van	Apeldoorn.	
Van	 Apeldoorn	 heeft	 al	 een	 aantal	

vrijwilligers	 bereid	 gevonden	 om	op	
de	Hessenweg	als	verkeersregelaar	op	
te	 treden	 tijdens	de	Kindervrijmarkt,	
maar	 zou	 graag	 nog	 meer	 mensen	
voor	 deze	 functie	willen	 aantrekken.	
Dat	 deze	 mensen	 er	 zijn,	 is	 heel	
belangrijk:	 ‘De	 gemeente	 heeft	 de	
aanwezigheid	 van	 verkeersregelaars	
als	voorwaarde	gesteld	bij	de	vergun-
ning	die	we	hebben	gekregen.’	

Website
Het	Oranjecomité	kijkt	ook	al	vooruit	
naar	 de	 toekomst.	 ‘In	 2013,	 als	 De	
Bilt	 haar	 negenhonderdjarig	 bestaan	
viert.	 ‘Daar	 zullen	we	zijdelings	 aan	
meedoen’,	 belooft	 Van	 Apeldoorn.	

Ook	 staat	 ons	 binnen	 een	 jaar	 of	
vijf,	 schat	 hij,	 een	 troonswisseling	
te	 wachten.	 Dan	 zal	 het	 Comité	 een	
extra	 feestelijk	 programma	 presen-
teren.	 Wie	 als	 donateur	 de	 stichting	
Oranjecomité	 De	 Bilt-Bilthoven	 wil	
steunen,	zich	aan	wil	melden	als	ver-
keersregelaar	 of	 informatie	 wil	 vra-
gen	 over	 Koninginnedag	 2011,	 kan	
zich	 aanmelden	 via	 info@oranjeco-
mite-debilt-bilthoven.nl.	
Op	 de	 website	 www.oranjecomite-
debilt-bilthoven.nl	staat	alle	informa-
tie	over	de	activiteiten,	zoals	locaties	
en	aanvangstijden,	wat	deelname	kost	
en	hoe	deelnemers	zich	voor	bepaalde	
activiteiten	kunnen	aanmelden.	

Oranjecomité staat in de startblokken 
door Lilian van Dijk

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven gaat zorgen dat er in de aanloop naar en op Koninginnedag zelf 
allerlei leuke activiteiten in de twee dorpskernen plaatsvinden. Met een feestavond in 

de Opstandingskerk, Oranjebingo, Oranjebridgedrive, een muzikale aubade, Kindervrijmarkt 
en Spellenmiddag is een gevarieerd programma gewaarborgd.

Penningmeester	Hilko	Kraamer:	‘Wij	
vragen	alle	oude	en	nieuwe	donateurs	
onderstaande	bon	en	deze	samen	met	
de	 10	 euro	 donateursgeld	 bij	 kapper	
Hans	Stevens	op	het	Maertensplein	in	
Maartensdijk	in	de	bus	te	deponeren.	
We	 vragen	 ook	 hiermee	 niet	 tot	 de	
laatste	dag	te	wachten,	want	er	zijn	al	

kosten	gemaakt	 in	 de	voorbereiding,	
die	ook	betaald	moeten	worden’.		

Programma in vogelvlucht
De	 dag	 wordt	 begonnen	 met	 een	
kindervrijmarkt	op	het	Maertensplein	
en	 het	 uitdelen	 van	 (oranje)	 ballon-
nen	voor	de	ballonnenwedstrijd.	Bur-

gemeester	 Arjen	 Gerritsen	 komt,	 de	
vlag	wordt	door	Agger	Martini	gehe-
sen	en	Kunst	en	Genoegen	levert	een	
muzikale	 bijdrage.	 Voor	 de	 kleintjes	
is	 er	 een	 poppenkastvoorstelling.	 In	
de	 middag	 is	 er	 dan	 de	 Autocross	
met	 als	 slot	 de	 daarbij	 behorende	
autokraak.

Oranjecomité Maartensdijk gaat er weer voor
Het Oranjecomité Maartensdijk komt in 2011 met een gedurfd programma. Steven Brons, 
Hilko Kraamer, Frank Nauta, Hans Stevens en Peter de Wilde zijn trots op het programma 

maar hebben dringend hulp nodig, want er is een krappe kas.

Oranjecomité	Maartensdijk

Naam:……………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………..	 Postcode:…………………..

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………….

Bestaande	/	nieuwe	donateur	(doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is)

Handtekening:………………………………………………….

Het oranjecomité De Bilt-Bilthoven slooft zich weer uit om er mooie dag van 
te maken.

Inschrijving Autocross 
Koninginnedag Maartensdijk 

door Kees Pijpers

Vrijdagavond	18	maart	kwamen	ze	bijeen	 in	de	grote	zaal	van	 restaurant	
Hilko	 in	Bilthoven.	Een	grote	groep	 stoere	gasten	uit	 alle	 kernen	van	de	
gemeente	en	van	verder	weg.	Je	zag	het	gelijk.	Er	waren	erbij	met	ervaring	
en	er	waren	nieuwelingen,	maar	allemaal	zouden	ze	het	liefst	al	de	volgende	
dag	ronkend	van	start	gaan.	Het	waren	niet	allemaal	rijders.	De	echte	durf-
als	hadden	hun	monteurs	en	hulpverleners	al	meegebracht.	Op	het	podium	
zat	het	presidium	bestaande	uit	Jan	van	Noort,	Cor	Timmermans,	Jaap	de	
Vries,	Cees	van	Dijk	en	Hans	Stevens	verheugd	naar	de	opkomst	te	kijken.	
Toen	nam	Jaap	de	Vries	het	woord	en	gaf	streng	en	met	kennis	van	zaken	
uitleg	over	de	cross	en	de	kraak.	

Hij	vertelde	over	technische	voorwaarden	en	over	wat	wel	en	niet	is	toege-
staan.	Over	de	remmen,	de	kooi,	de	hoofdsteunen,	de	gordels,	de	nekband	
en	de	kleding.	Er	wordt	nog	gezocht	naar	juryleden,	want	voor	die	serieuze	
taak	zijn	er	acht	nodig.	Er	wordt	ook	nog	gezocht	naar	een	aanhangwagen	
voor	 de	 jury	 en	 natuurlijk	 naar	 sponsors.	 Na	 de	 duidelijke	 uiteenzetting	
volgde	de	 inschrijving	van	46	coureurs	en	dat	 is	nu	al	heel	mooi.	Er	zijn	
vier	meisjes	bij	waaronder	één	uit	Soest	met	wedstrijdervaring.	Het	wordt	
een	middag	echt	genieten	want	er	komt	ook	een	klasse-demonstratie	met	4	
x	4	aangedreven	wagens.	

Donateurs
De	andere	programmaonderdelen	van	Koninginnedag	2011,	waaronder	de	
markt	en	 jeugdmarkt,	ballonnenwedstrijd,	poppenkast	en	goochelaar	voor	
de	kinderen	en	de	demonstraties	van	Its	Sport	en	Kunst	en	Genoegen	voor	
iedereen,	zijn	in	gang	gezet.	Hans	Stevens	wees	nog	op	de	noodzaak	van	
sponsering.	Hij	hoopt	dat	heel	veel	mensen	het	organiserende	team	finan-
cieel	willen	steunen	en	vooral	op	spontane	aanmelding	van	donateurs.	Het	
complete	programma	komt	er	aan.

Na de uiteenzetting volgde de inschrijving van 46 coureurs.

Veel peuters, ouders en grootouders 
kwamen afgelopen zaterdag kijken bij 
de Kindermarkt georganiseerd door 
de peuterspeelzaal ’t Bruggetje in 
Maartensdijk. Dit jaar was er ook 
veel mooie kinderkleding, naast het 
speelgoed, de poffertjes en de spel-
letjes. 
De opbrengst bedraagt 609 euro, veel 
meer dan vorig jaar. Versleten speel-
goed kan nu vernieuwd worden. De 
niet verkochte kleding en speelgoed 
is bestemd voor een Kindertehuis in 
Polen. [MD]

Hoge opbrengst Kindermarkt
Voorzitter Maas van Apeldoorn



06 - 53 14 67 33

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

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

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

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

a
a
a 
a
a

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

Ook verzorgen wij voor u:

Wegens vertrek van onze huidige office manager, zoeken wij, 

het theaterbureau van HANS LIBERG, m.i.v. 1 mei a.s.

Een kei van een secretaresse / of� ce manager

Het werk:

•  spil en aanspreekpunt

•  opzetten tourschema’s, indelen tourmedewerkers, 

boeken van reizen

•  administratie, archivering, bijhouden databestanden

•  traffic van allerlei (publiciteits)materiaal, inkoop van 

kantoorbenodigdheden

•  postbehandeling, diverse dagelijkse huishoudelijke taken

Wij bieden:

•  mogelijkheden voor initiatief in een creatieve- en speelse-, 

veeleisende organisatie van ca. 10 mensen

•  salaris: afhankelijk van ervaring

Wij vragen:

•  affiniteit met en ervaring in het werken voor theaters of 

artiesten

•  ervaring als secretaresse, office manager of management-

assistent

•  mondeling en schriftelijk goed in Nederlands, Engels, Duits 

(Hans Liberg treedt veelvuldig op in Duitsland en Engeland) 

•  ervaring met Word, Excel, Outlook, een kantoornetwerk, 

databases, Apple (gewenst)

•  accuratesse, zelfstandigheid, flexibiliteit en pro-actief 

handelen

•  rots in de branding  bij seizoensstress

•  bij voorkeur wonend in omgeving Hilversum/Utrecht

•  in het bezit van rijbewijs

Uw schriftelijke reactie met CV en foto graag vóór 15 april 

per email sturen aan Elsita Liberg, elsita@hansliberg.com

Berg Berg Produkties

Maliesingel 14, 3581 BC Utrecht

www.hansliberg.com

(Per half mei a.s. verhuizen wij van Utrecht naar Maartensdijk)

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
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Joke Struik
Anne Versteyne
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T 0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw • brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp • print- en drukwerk

Lamcon,

Constructie & Montage BV
Lamcon, Constructie & Montage is een jong en dynamisch bedrijf dat voor 

opdrachtgevers uit diverse branches uiteenlopende metaalwerken uit staal, 

aluminium en roestvrijstaal produceert en monteert. 

Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid staan daarbij hoog in het vaandel.

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en betrouwbare

CONSTRUCTIEBANKWERKER/

MONTAGEMEDEWERKER

(fulltime)

De functie is gericht op het (zelfstandig) samenstellen van 

(staal)constructies en allround montagewerkzaamheden.

Wij bieden u:

 -   Een afwisselende functie met ruimte voor eigen 

 ideeën en inbreng

 -  Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf

 -  Uitstekende doorgroeimogelijkheden

 -  Goede arbeidsvoorwaarden

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je Curriculum Vitae (CV) naar 

info@lamcon.nl, of neem contact op met Willem Lam 0346 - 28 06 65.

Dr Wel� erweg 11C, 3615 AK Westbroek
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

HERENKAPSALON

JURRIËN WOLF

Geopend op:
maandag
dinsdag

donderdag
en vrijdag

van 09.00 - 17.30 uur

v.a. € 12,-

Planetenbaan 685, Bilthoven
Telefoon 030 - 2213292
wijnwolf@hetnet.nl
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Leerlingen	 in	 de	 gemeente	 De	 Bilt	
doen	mee	aan	dit	Kunstmenu	en	Cul-
tuurprogramma.	 De	 leerlingen	 van	
de	groepen	7	en	8	van	de	basisscho-
len	 uit	 gemeente	 De	 Bilt	 bezochten	
de	 Nederlands	 Hervormde	 Kerk	 in	
Westbroek.	De	kerk	is	een	historische	
locatie	 in	 de	 gemeente	 en	 nu	 het	
decor	 van	 een	 rechtszaal.	 Voor	 het	
project	verplaatsen	de	leerlingen	zich	
in	een	personage	uit	 een	andere	 tijd.	
Ze	krijgen	informatie	over	een	histo-
rische	 rechtszaak	 en	 spelen	 de	 zaak	
met	 eigen	 argumenten	 na.	 Een	 lid	
van	 Jeugdtheatergroep	 Masquerade	
vervult	de	rol	van	rechter.	

Lessen
Het	 project	 bestaat	 uit	 vier	 lessen.	
Les	 1	 en	 4	 doet	 de	 school	 zelf.	 Les	
2	 speelt	 zich	 af	 op	 de	 locatie	 van	
Jeugdtheaterschool	 Masquerade.	 Les	
3	(de	rechtszaak)	is	in	een	bijgebouw	
van	 de	 Nederlands-hervormde	 kerk	
in	Westbroek:	Het	Kerkelijk	Centrum	
Rehoboth.	ln	les	1	krijgen	de	leerlin-
gen	 informatie	 over	 een	 rechtspraak	
uit	 de	 lokale	 geschiedenis.	 Vervol-
gens	 worden	 ze	 in	 les	 2	 door	 een	
docent	 van	 Masquerade	 voorbereid.	
Daarna	 worden	 ze	 in	 les	 3	 verwel-
komd	 op	 een	 locatie	 die	 met	 recht-
spraak	te	maken	had.	Daar	spelen	zij	
al	 improviserend,	 begeleid	 door	 een	
rechter	(acteur),	met	op	school	voor-
bereide	argumenten	de	rechtszaak.	
Terug	 op	 school	 geven	 ze	 in	 les	 4	
hun	 mening	 over	 de	 uitspraak	 in	 de	
vorm	van	 een	krantenartikel	 over	 de	
rechtszaak.	 Tijdens	 dit	 project	 krijgt	
de	 leerkracht	voor	het	 rollenspel	een	
echte	zaak	uit	de	geschiedenis.	Ook	al	
is	de	zaak	al	vele	jaren	oud,	er	kunnen	
nog	steeds	parallellen	naar	het	heden	
getrokken	worden.	

Kast
Er	 is	 voor	 de	 locatie	 Westbroek	
gekozen	mede	omdat	 in	de	kerk	een	
gerechtskast	 staat.	 De	 gerechtskast	
van	 Westbroek,	 die	 in	 het	 koor	 van	

de	kerk	staat,	 is	gemaakt	door	Gerrit	
de	Groot.	Deze	kast	werd	in	1958	aan	
de	 kerk	 geschonken	 toen	 de	Burger-
lijke	 Gemeente	 van	Westbroek	 werd	
opgeheven.	

Recht spreken in Westbroek 
door Henk van de Bunt 

Donderdag 7 april brengen leerlingen van groep 7-8 van de Theresiaschool uit Bilthoven een bezoek aan de 
Nederlands Hervormde Kerk in Westbroek. Zij doen dat in het kader van het project ‘Vandaag wordt er 
recht gesproken’, ontwikkeld door Kunst Centraal. Tijdens dit bezoek spelen de leerlingen een historische 
rechtszaak na. Wethouder Kamminga en beleidsmedewerkers Schuler en Zeekaf van de gemeente De Bilt 

zullen ook bij dit bezoek aanwezig zijn. 

Op deze gerechtskast in het ‘koor’ van de Hervormde kerk in Westbroek, staat 
te lezen: ‘De Gerechskast van Westbroeck, Anno 1764’. 

Open dag Biltse Muziekschool 
en Werkschuit

Sinds oktober 2010 is de Biltse Muziekschool gevestigd aan 
de Henrica van Erpweg 3 te De Bilt én gefuseerd met de Werkschuit  
De Bilt/Zeist. Beide instellingen houden op 16 april een Open Dag: 

de muziekschool van 13.00 tot 16.00 uur, de Werkschuit aansluitend 
van 16.00-19.00 uur. Leerlingen en publiek zullen rond 15.45 uur in  

een muzikale optocht over de Hessenweg richting Beatrixlaan 
wandelen, alwaar de Biltse vestiging van de Werkschuit zit.

De	dag	staat	in	beide	huizen	bol	van	activiteiten.	Er	zijn	diverse	presentaties	
op	alle	muzikale	en	kunstzinnige	vlakken.	Bij	de	muziekschool	staan	alle	
leskamers	open	en	kunnen	alle	instrumenten	worden	uitgeprobeerd.	In	de	
zaal	en	kamer	4	zijn	presentaties	van	verschillende	cursussen	en	ensembles.	

Speciale	aandacht	voor	het	Open	Podium,	waarin	jonge	leerlingen	spelen	
voor	een	goed	doel.	Geef	blijk	van	uw	waardering	en	 laat	de	vioolkoffer	
volstromen.	De	 opbrengst	 gaat	 naar	War	Child.	De	 koffie	 in	 de	muziek-
school	wordt	verzorgd	door	de	Wereldwinkel.

Werkschuit
Bij	 de	 Werkschuit	 zijn	 er	 verschillende	 exposities	 en	 presentaties	 dans	
en	 zullen	 ook	 bijdragen	 van	 de	 Muziekschool	 te	 verwachten	 zijn.	 Meer	
informatie	vindt	men	 in	de	Open	Dagkrant,	die	binnenkort	huis	aan	huis	
wordt	 bezorgd	 en	 op	 de	 website	 van	 beide	 instellingen,	 te	 bereiken	 via		
www.kunstenhuis.nl

Veel	 kinderen	 uit	 Groenekan	 en	
omgeving	 zijn	 opgegroeid	 met	 het	
volksdansen	in	de	Groene	Daan.	Toen	
Mathilde	 Brugman	 hoorde	 dat	 het	
volksdansen	niet	meer	gegeven	werd,	
ontstond	 bij	 haar	 het	 idee	 de	 kinde-
ren	 te	 laten	 kennismaken	 met	 een	
andere	 dansvorm:	 de	 flamenco.	 Bij	
haarzelf	ontstond	al	op	jonge	leeftijd	
de	interesse	voor	de	flamenco:	‘Mijn	
belangstelling	 voor	 flamenco	 begon	
als	 kind	 al.	 De	 mooie	 gitaarmuziek,	
de	 zang,	 de	 sierlijke	 bewegingen	 en	
de	 kleding	 spraken	 mij	 gelijk	 aan.	
Ik	 ben	 toen	 gelijk	 op	 les	 gegaan	 in	
een	 kindergroep’.	 Na	 de	 middelbare	
school	 heeft	 ze	 twee	 jaar	 gespaard	
om	een	driejarige	opleiding	in	Sevilla	
te	gaan	volgen.	De	opleiding	heeft	ze	
inmiddels	 afgerond	 en	 nu	 woont	 ze	
in	Nederland	waar	ze	lessen	en	korte	
workshops	geeft	aan	kinderen	en	vol-
wassenen.

Sierlijke jurken
Het	is	moeilijk	te	omschrijven	wat	dé	
flamenco	is.	Zeker	is	dat	het	een	ver-
zamelnaam	 is	 voor	 de	 muziek,	 zang	
en	dans	zoals	die	in	de	afgelopen	eeu-
wen	 ontstaan	 is	 in	 het	 Zuidspaanse	
Andalusië.	Tijdens	de	lessen	gebruikt	
Mathilde	soms	muziek	en	beginnende	
flamencodansers	 leert	 ze	 de	 tangos,	
een	dans	die	4	tellen	in	de	maat	heeft.	
Mathilde:	‘Flamenco	heeft	veel	inge-
wikkelde	ritmes	en	tangos	is	een	van	
de	makkelijkste.

De	 kinderen	 die	 ik	 lesgeef	 vinden	
de	 verschillende	 ritmes	 vaak	 leuk,	
het	 is	 een	 uitdaging	 voor	 ze	 om	 de	
pasjes	en	het	ritme	te	onthouden’.	De	
vrolijk	gekleurde	en	sierlijke	kleding	
spreekt	 de	 meeste	 kinderen	 erg	 aan.	
Dat	merkt	Mathilde	als	ze	een	work-
shop	 tijdens	 een	 kinderfeestje	 geeft.	
De	kinderen	geven	dan	in	feestelijke	

jurken	na	afloop	van	de	workshop	een	
optreden	voor	de	ouders.

Kennismaken
De	 kennismakingscursus	 flamen-
codansen	 bestaat	 uit	 tien	 lessen	 en	
kost	 zestig	 euro.	 De	 lessen	 vinden	
plaats	 in	 dorpshuis	 de	 Groene	 Daan	
in	 Groenekan	 van	 16.30	 tot	 17.30	
uur.	 Na	 afloop	 van	 de	 cursus	 wil	
Mathilde	met	de	groep	kinderen	 een	
klein	 optreden	 in	Groenekan	 verzor-
gen	 en	 bij	 voldoende	 belangstelling	
gaat	ze	na	de	zomervakantie	door	met	
de	lessen.	

Informatie	 is	 te	 verkrijgen	 via	 de	
mail:	 mebrugman@hotmail.com	 of	
telefonisch:	 06-14673936.	 Op	 de	
website,	mathildeflamenco.myartson-
line.com,	 staat	 beschreven	 hoe	 de	
flamenco	als	een	rode	draad	door	het	
leven	van	Mathilde	Brugman	loopt.

Flamenco in de Groene Daan in Groenekan
door Sylvia van der Laan

Donderdag 7 april begint een kennismakingscursus met flamencodansen onder leiding van 
Mathilde Brugman. Een cursus voor alle kinderen vanaf zes jaar, jongens en meisjes, 

die van dansen, muziek en mooie kleren houden!

Johannes Passion 
in Noorderkerk

Het	Cantatekoor	Bilthoven	onder	leiding	van	Herman	Schimmel	voert	op	
zondag	10	april	 in	de	Noorderkerk,	Laurillardlaan	6,	de	weinig	gehoorde	
versie	 uit	 van	 Bach’s	 Johannes	 Passion	 uit	 1725.	 In	 deze	 uitvoering	 is	
ruimte	voor	deelname	van	de	kindercantorij	van	de	Julianaschool;	daaraan	
doen	10	kinderen	mee	in	de	leeftijd	van	8	tot	11	jaar.	Het	concert	begint	om	
15.30	uur,	de	kerk	is	open	om	15.00	uur.	De	entree	bedraagt	in	de	voorver-
koop	€	12,50	en	€	15,00	bij	aanvang	van	het	concert.	Reserveren	via	email	
ck.bilthoven@gmail.com	Zie	ook:	www.cantatekoorbilthoven.nl

Kinderen van de Julianaschool werken mee (foto Reyn Schuurman).
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Verleende bouwvergunning 2e fase
•   Bilthoven, Nicolaïlaan naast 15, oprichten nieuwe woning (24-03-

2011)
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 9, kappen 32 bomen (23-03-

2011)
•  Bilthoven, Parklaan 72, vergroten badkamer (17-03-2011)
•  Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 10, veranderen gebouw en sloop 

asbest (17-03-2011)
•  Bilthoven, Tureluurlaan 6, oprichten dakkapel (16-03-2011)
•  Bilthoven, van Ostadeplein 5, kappen 1 conifeer (16-03-2011)
•  Bilthoven, Vermeerlaan 19, plaatsen erfafscheiding (21-03-2011)
•  De Bilt, Akker 50, plaatsen erker (17-03-2011)
•  De Bilt, Park Arenberg 3, kappen 7 coniferen (18-03-2011)
•  De Bilt, Utrechtseweg 127, renovatie en uitbreiden groencentrum 

(15-03-2011)

•  Groenekan, Veldlaan 22, veranderen kap en uitbreiden woning (17-
03-2011)

•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 5, uitbreiden woning (14-03-2011)
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 75, kappen 1 spar en 4 berken (16-

03-2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 146, plaatsen kozijnen en schuiframen (15-03-

2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 44, herstel brandschade boerderij (18-03-2011)
Aanvraag uitgebreide procedure
•  Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 6, gebruiksvergunning t.b.v. Leen-

dert Meeshuis (21-03-2011)

Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Julianalaan 207, wijzigen pannendak in rieten dak en 

wijzigen voorgevel (17-03-2011)
•  Bilthoven, Meyenhagen 2, plaatsen schutting (18-03-2011)
•  Bilthoven, Prins Hendriklaan 37, plaatsen dakkapel (17-03-2011)
•  De Bilt, Dorpsstraat 33, renoveren gemeentelijk monument (22-03-

2011)

[BRON: www.debilt.nl]

Vergunningen 30-03-2011

its sport

Meld je aan of kom kijken bij:
Its sport
Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00
3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

NIEUW           NIEUW           NIEUW 
ist sport start met sh,bam, nieuwste rage uit america.

hele maand april kan je op dinsdag en donderdag, ter introductie, 
gratis meedoen aan sh,bam en salsa. kom gezellig meedoen en 

laat je meevoeren op de wervelende dans en muziek.
 

NIEUW           NIEUW           NIEUW 
60 plussers, kom uit je stoel en doe mee aan onze groeps fi tness 

en cardio training. voor 20euro per maand kan je trainen op 
maandag, woensdag en vrijdag ochtend.

het zijn, buiten dat het voor iedereen goed is, 
heel gezellige trainingen.

Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor jubileumkaarten

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
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Sebasteaan	 (21)	 is	 weliswaar	 gebo-
ren	 in	Westbroek	 maar	 verhuisde	 op	
éénjarige	 leeftijd	 met	 zijn	 ouders	 en	
zuster	naar	Groenekan.	Hij	groeide	op	
bij	 de	 grens	 van	 Bilthoven	 en	 Groe-
nekan	in	het	bosrijke	Landgoed	Beu-
kenburg.	Hij	woont	in	een	fraai	eigen	
optrek	op	het	terrein	van	zijn	ouders,	
dat	bekend	is	als	Dierenpension	Beu-
kenhove.	 Sebasteaan	 is	 een	 open	 en	
vrolijke	jonge	gast	met	tal	van	bezig-
heden.	 Het	 schaatsen	 is	 al	 begonnen	
toen	hij	nog	jong	was	en	gestimuleerd	
door	zijn	ouders.	Hij	werkt	nu	in	deel-
tijd	 op	 een	 sportschool	 in	 Bilthoven	
en	helpt	op	het	bedrijf	van	zijn	ouders	
zowel	op	kantoor	als	al	van	 jongs	af	
bij	het	schoonmaken.	‘Ik	ben	ook	gek	
op	reizen’,	zegt	hij.	‘Ik	spaar	nu	voor	
een	 nieuwe	 motor	 want	 ik	 wil	 een	
wereldreis	gaan	maken.’

Beroemd
Sebasteaan	 studeert	 aan	 De	 TIO	
Utrecht,	 de	 Hogeschool	 voor	 Tou-
risme	en	vertelt:	‘De	driejarige	oplei-

ding	 wil	 ik	 in	 één	 jaar	 afmaken	 en	
dat	 is	 flink	 aanpakken.	 Daarna	 wil	
ik	 gaan	 werken	 in	 de	 reiswereld,	
zowel	 op	 een	 reisbureau	 het	 orga-
niseren	 en	 boeken	 van	 reizen	 voor		
bedrijfs-	 en	 andere	 groepen	 als	 het	
zoeken	 in	 buitenland	 naar	 locaties.	
Daarmee	hoop	ik	veel	van	de	wereld	
te	 zien.’	 In	 zijn	 optrek	 staat	 een	 fors	
drumstel	 met	 ernaast	 een	 gitaar.	 ‘Ja,	

muziek	is	ook	een	hobby	van	mij’,	zegt	
hij.	‘Ik	speel	af	en	toe	in	een	bandje.	
Dat	heb	ik	ook	altijd	al	gewild.’	Dan	
volgt	er	een	spontane	opmerking	van	
de	jongeman	met	veel	bezigheden	die	
ook	 een	 vriendin	 heeft:	 ‘Ik	 zou	 best	
beroemd	willen	worden	in	de	sport	of	
de	muziek	of	door	de	reisavonturen’,	
lacht	 hij.	 De	 Vierklank	 geeft	 alvast	
een	zetje	in	de	goede	richting.

De plannen van een schaatskampioen 
uit Groenekan

door Kees Pijpers

Sebasteaan van Arnhem uit Groenekan werd eerder dit jaar 8ste van Nederland op de Nederlandse 
Kampioenschappen Supersprint. Begin maart won hij op de Vechtsebanen in Utrechtse de Baankampioenschappen 

Supersprint 2 x 100 en 2 x 300 meter. Daarmee werd hij eerste van het gewest Utrecht- Noord-Holland. 

Sebasteaan vertelt in zijn optrek over zijn hobby’s.

Salvo 1
De	dames	begonnen	erg	zwak,	waar-
door	al	snel	de	eerste	set	werd	verlo-
ren	met	25-15.	Het	vervolg	in	set	twee	
en	 drie	 was	 niet	 veel	 beter	 ondanks	
wat	wissels	 kwam	de	ploeg	niet	 aan	
scoren	 toe.	 De	 service-	 en	 aanvals-
kracht	 was	 niet	 op	 het	 gebruikelijke	
niveau.	De	setstanden	25-14	en	25-16	
gaven	duidelijk	weer	dat	hert	niet	de	
avond	van	Salvo	was.	Gelukkig	her-
stelde	de	dames	zich.	In	deze	set	ging	
de	score	lang	gelijk	op.	Aan	het	einde	
van	de	set	konden	de	dames	toch	het	
verschil	 maken,	 setwinst	 met	 22-25	
wat	alsnog	een	puntje	opleverde.	Om	
voor	promotiewedstrijden	in	aanmer-
king	te	komen	moeten	er	nog	4	pun-

ten	worden	gehaald	in	de	laatste	twee	
wedstrijden.	De	komende	wedstrijd	is	
zaterdag	om	15.15	uur	in	De	Vierstee	
tegen	Xenon.

Salvo 2
Het	 salvobeloftenteam	 heeft	 vrijdag	
met	 3-1	 gewonnen	 van	 Oberon	 in	
Weesp.	 Om	 nog	 een	 minieme	 kans	
te	maken	op	het	halen	van	promotie-
wedstrijden	had	de	tegenstander	geen	
set	mogen	winnen.	De	eerste	drie	sets	
was	Salvo	duidelijk	het	betere	team.	

Op	alle	posities	werd	goed	aangeval-
len.	Anique	Diepeveen	 speelde	 sterk	
op	 rechtsvoorpositie	 en	 maakte	 het	
met	een	snoeiharde	service	de	tegen-

stander	erg	lastig.	Salvo	speelde	heel	
degelijk	 volleybal	 waarmee	 het	 de	
tegenstander	voortdurend	onder	con-
trole	 kon	 houden.	 Ook	 blokkerend	
kon	de	aanval	van	Oberon	aardig	ont-
regeld	 worden	 waardoor	 Salvo	 veel	
tweede	kansen	op	scoren	kreeg.	In	de	
vierde	set	gaf	Oberon	gas	en	speelde	
het	 veel	 venijniger	 dan	 voorgaande	
sets.	 Salvo	 kon	 niet	 meer	 de	 beno-
digde	 scherpte	 in	 het	 spel	 leggen.	
Het	 scoreverloop	 ging	 tot	 20	 gelijk	
op.	Door	een	aantal	stopfouten	op	rij	
verloor	Salvo	de	set	met	25-21.	

Zaterdag	 spelen	 de	 dames	 de	 laat-
ste	 wedstrijd	 van	 het	 seizoen	 tegen	
Lovoc	uit	Loosdrecht.

Salvodames niet scherp genoeg
De dames van Salvo 1 speelden een slechte wedstrijd tegen Keizer Otto, de nummer vier van de ranglijst. 

Bij volle winst konden de dames promotiewedstrijden afdwingen. Helaas verliep de wedstrijd 
niet in het voordeel van Salvo. Er werd met 3-1 verloren. Het beloftenteam deed het beter 

en won zijn wedstrijd met 3-1 van Oberon in Weesp. 

Aanstaande	 vrijdag	 8	 april	 vindt	 in	
de	 kantine	 van	 van	 SVM	 een	 verlo-
ting	plaats	waar	je	bij	moet	zijn.	Van	
19.00	uur	 tot	20.00	uur	zijn	er	 leuke	
prijzen	te	winnen.	

De	opbrengst	komt	ten	goede	aan	de	
jeugdactiviteitencommissie.	 Zorg	 er	
dus	 vooral	 voor	 om	 op	 tijd	 aanwe-
zig	 te	 zijn,	 want	 naast	 veel	 plezier	
zijn	 er	 echt	 mooie	 prijzen.	 De	 1ste	
prijs	is	een	verrukkelijke	maaltijd	bij	
restaurant	Zilt	en	Zoet	aan	de	Dorps-
weg.	Maar	er	is	nog	veel	meer,	zoals	
concertkaartjes	 voor	 ‘Back	 to	 the	
Eighties’	 en	 de	 vele	 prijzen	waar	 de	
plaatselijke	 winkeliers	 voor	 hebben	
gezorgd.	De	spanning	en	de	vreugde	
zullen	dus	hoog	oplopen	[KP].	

De jeugd van D1 wilde samen met commissielid Marcel Temme graag voor 
het goede doel poseren.

Bridgeclub Kwinkslag
Op	24	maart	heeft	De	Rookvrije	Bridgeclub	De	Kwinkslag	in	De	Bilt	zijn	
vierde	 parencompetitie	 afgesloten.	 De	 winnaars	 waren	 dit	 keer	 de	 routi-
niers	Martin	van	Tol	 en	Han	Kreuning	 in	de	A-lijn,	met	 een	gemiddelde	
van	55,99%	.	Runners	up	was	de	aanstormende	jonge	garde,	Ad	en	Nienke	
Franzen,	met	54,78%	maar	een	neuslengte	van	de	overwinning	verwijderd.		
In	de	B-lijn	kwamen	Gerda	en	Joop	Steenbakkers	(58,76%)	en	Pauline	en	
Bernard	van	Maanen	(54,95%)	aan	top.
De	club	doet	een	oproep	aan	jonge	mensen:	‘kom	bridgen	bij	ons’.	In	het	
nieuwe	seizoen	is	er	nog	plaats	voor	nieuwe	leden.	Natuurlijk	blijft	er	plaats	
voor	iedereen	die	jong	van	geest	is.	Je	kunt	je	aanmelden	bij	Ria	van	Tol,	
tel.	030	2202661.	De	clubavond	is	op	donderdag.

Salvo geeft volleyballes op 
Martin Luther Kingschool

	
Om	 de	 jeugd	 van	 de	 basisschool	 kennis	 te	 laten	 maken	 met	 volleybal	
organiseert	 volleybalvereniging	 Salvo	 kennismakings-trainingen	 tijdens	
de	gymlessen	van	de	Martin	Luther	Kingschool	 in	Maartensdijk	voor	de	
groepen	vijf	t/m	acht.	

Om	de	kinderen	zoveel	mogelijk	facetten	van	het	spel	aan	te	bieden	wordt	
een	tweede	training	in	de	aansluitende	week	gegeven	voor	dezelfde	groe-
pen.	 De	 eerste	 training	 is	 door	 trainers	 van	 Salvo	 gegeven.	 De	 tweede	
training	wordt	gegeven	door	een	bondstrainer	van	de	Nederlandse	Volley-
balbond.	Wanneer	de	kinderen	enthousiast	zijn	kunnen	zij	de	rest	van	het	
seizoen	gratis	bij	Salvo	meetrainen.	Bij	de	tweede	training	wordt	informatie	
daarover	meegegeven.	De	jeugd	was	erg	enthousiast.	Vooral	het	onderdeel	
smashen	vanaf	de	kast	was	favoriet.	[HvdB]

Tijdens de gymles maken kinderen van de MLK-school kennis met  
volleybal.

DOS zoekt spullen  
voor rommelmarkt

Op	11	juni	a.s.	organiseert	korfbalvereniging	DOS	uit	Westbroek	weer	een	
rommelmarkt	op	haar	velden	achter	het	Dorpshuis.	Hiervoor	hebben	zij	nog	
spullen	nodig.	Heeft	u	spullen	staan	die	de	korfbalvereniging	nog	goed	zou	
kunnen	gebruiken,	neem	dan	contact	met	tel.	0346	282059	of	0346	281167;	
dan	worden	de	spullen	opgehaald.

Een loterij waar je bij moet zijn Speciale dansgroep voor 
jongens

Bijna	iedereen	houdt	wel	van	dansen	en	bewegen,	maar	veel	jongens	vinden	
het	niet	 cool	om	 in	een	groep	met	meiden	 te	dansen.	Speciaal	voor	deze	
groep	wil	Gymma	lessen	in	breakdance,	hiphop	en	streetdance	opstarten	in	
het	(nieuwe)	verenigingsjaar	2011/2012.

Speciaal	voor	Gymma	wordt	er	een	clinic	van	5	 lessen	op	vrijdagmiddag	
gegeven.	Het	tijdstip	is	nog	niet	bekend,	maar	het	is	na	schooltijd.	Iedereen	
is	welkom!	Je	betaalt	voor	deze	lessen	5	euro	per	les;	alle	5	lessen	kosten	
20	euro.	

De	 lessen	 worden	 gegeven	 in	 De	Vierstee	 onder	 deskundige	 begeleiding	
in	de	maanden	april	en	mei	a.s.	Bij	voldoende	belangstelling	zal	Gymma	
dit	nieuwe	onderdeel	opnemen	 in	het	cursusaanbod	van	het	 seizoen	2011	
-	2012.
Het	is	wel	gewenst	om	je	vantevoren	aan	te	melden	bij	Lieneke	Geurtsen,	
tel:	0346	214382	of	e-mail:	geurtsen83@zonnet.nl	.	Doe	het	zo	snel	moge-
lijk,	want	vol	is	vol.
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Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

T.e.a.b.	 CARAVAN	 chateau	
364,	 oudje	 wel	 compleet	 met	
z.g.a.n.	 airco,	 koelkast	 en	 dis-
selbak.	Tel.	0346-281247

VOUWWAGEN	 Camplet	
Concorde	 tk	 incl.	 luifel	 +	 alle	
toebehoren	 z.g.a.n.	 voor	 €	
1975,-	 incl.	 stalling.	 Tel.	 035-
5772565	na	18.00	uur

Eigen	 WONING	 Hollandsche	
Rading	 (3	 kamers)	 365	 dagen	
per	 jaar,	 eigen	 grond.	 €	
109.000,-	k.k.	Uitgebreide	info:	
jgvegter@hotmail.com

Kinderzitje	voor	 aan	het	 stuur,	
met	 scherm	 (Nijntje),	 €	 10,-.	
Tel.	030-2290245.

Triatlonstuur	 voor	 op	 de	 fiets.	
In	goede	 staat.	€	5,-.	Tel.	030-
2290245.

Kandelaars	 voor	 aan	de	piano.	
Met	 certificaat	 van	 echtheid.	
€	35,-.	Tel.	030-2290245

Inkt	 cartridge	 merk	 Hema,	
kleur:	 zwart,	 vervangt	 HP	 45	
voor	 veel	 HP	 inktjetprinters	
Gratis.	 Inkt	 cartrigde	 merk	
Wecare,	 kleur	 zwart,	 vervangt	
HP	45	voor	veel	HP	inktjetprin-
ters.	Gratis.	Tel.:	0346-212529

solina	 elec.orgel	 m.ritmebox.	
Gratis	 ophalen.	 Tel.	 030-
2290691

Gratis	af	te	halen,	grenen	hang-	
legkast,	 afm.	 180x100x55	 cm.	
Tel.	0346-281247

Gratis	af	te	halen,	bagagewagen	
150x100x45	cm.	IJzer:	opknap-
pertje.	Tel.	0346-281247

Capitool	 reisgids	 niet	 gebruikt	
van	 Oostenrijk.	 €	 20,-.	 Tel.	
0346-282392	rond	18.00	uur

Boek	Verwording	en	ondergang	
premieboek	 ncrv	 1935.	 €	 5,-.	
Des	 Heeren	 heirscharen	 idem.	
Tel.	0346-211386

Boerenbontservies,	 4	 kleine	
soepkommen,	 4	 grote	 soep-
kommen,	 1	 kleine	 soepkom	
met	oren	+	schotel.	€	50,-.	Tel.	
0346-212492

Boerenbontservies,	 5	 eetbor-
den,	 3	 soepborden,	 1	 platte	
schaal.	 €	 50,-.	 Tel.	 0346-
212492

2	 Bureautafels	 z.g.a.n.	 maat	
140x75	 cm.	 Kleur:	 blank	 ber-
ken.	 €	 25,-	 per	 stuk.	 Samen	 €	
40,-.	Tel.	030-2284327

Voor	de	vrijmarkt	2	grote	dozen	
nieuw	 klein	 gereedschap.	 €	
40,-.	Tel.	030-2284527

Betonmolen.	 €	 25,-	 Gardena	
slanghaspel.	 €	 10,-.	 Dubbele	
wandelwagen.	 €	 10,-.	 Tel.	
06-29320877

Kleding	scootmobiel	1x	gedra-
gen.	 Nieuwprijs	 €	 113,-.	 Nu	 €	
50,-.	Tel.	030-2285072

Nieuwe	 keukenweegschaal	
van	 Soehnle	 max.	 2	 kg.	 Wit	
‘Culina’	 van	 €	 13,99	 voor	 €	
5,-.	 6	 Gekleurde	 handvaardig-
heidscharen.	 €	 5,-.	 Tel.	 030-
2202996

10	 nieuwe	 (streek)romans	 van	
bekende	schrijvers.	€	25,-.	Los	
€	4,-.	Grote	zak	(6	kg.)	knikkers	
in	alle	soorten	en	maten.	€	5,-.	
Tel.	030-2202996

Fleece	 jack	 zacht-geel	
maat	 40-44.	 €	 10,-.	 2	
Handwerkboeken	 ‘Ondori’.	
Lappen	 en	 poppen	 en	 knuf-
feldieren.	 €	 5,-	 per	 stuk.	 Tel.	
030-2202996

Nieuwe	 gebreide	 pakjes	 voor	
o.a.	 baby-born	 (10	 stuks).	 €	
5,-	 per	 stuk.	 Luxe	 rond	 salon-
tafeltje,	 licht	 essen	 Ø	 60	 cm.	
van	 €	 90,-	 voor	 €	 20,-.	 Tel.	
030-2202996

TE	KOOP	GEVRAAGD

Te	 koop	 gevraagd:	 De	 wand	
koffie	 molen,	 Emaille	 keu-
kengerij,	 boerenbond	 servies-
goed,	KLM	JENEVER	huisjes	
enz.	 enz.	 Opa	 Rein,	 tel.	 030-
2627348

Wie	 heeft	 er	 voor	 mij	 een	
bureautje	 of	 kleine	 TAFEL.	
Tegen	 vergoeding.	 Tel.	 0346-
213591

FIETSEN/BROMMERS

Gazelle	 Elektrische	
DAMESFIETS	 277	 KM.	
Nieuwprijs	 €	 2.195,-	 tegen	
een	 goed	 bod.	 Bilthoven	 030-
2290390

Damesfiets	 in	 goede	 staat,	
terugtraprem.	 €	 50,-.	 Tel.	
06-23559401

PERSONEEL	GEVRAAGD

Huishoudelijk	 HULP	 gezocht,	
Westbroek,	4	uur	per	2	weken!	
Tel.	0346-280377

Berg	Berg	Produkties,	Utrecht/
Maartensdijk	zoekt	een	kei	van	
een	secretaresse	 /	office	mana-
ger.	Zie	pag.	14

Lamcon,	 Constructie	 &	
Montage	 BV,	Westbroek	 zoekt	
een	 constructiebankwerker/	
Montagemedewerker	 (full-
time).	Zie	pag.	14

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Zelfstandig	 werkend	

kok	 /	 aankomend	 Souschef.	
Kijk	 op	 www.lokalebedrijven-
debilt.nl

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	Kijk	op	www.

lokalebedrijvendebilt.nl

PERSONEEL	AANGEBODEN

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

Fietsen/Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

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

DIVERSEN

Boerderij	 ‘FORTZICHT’.	 De	
locatie	 voor	 een;	 vergadering,	
workshop,	 familiebijeenkomst	
of	 cursus!	 Voordorpsedijk	 35,	
G’kan.	Tel.:	030-2710913.
BETTY’S	CORNER!	Een	vast	
adres	 voor	 een	 goede	 coupe!	
Gezellig	en	constant!	Bel	voor	
een	 afspraak:	 06-33722022	
Zorg	voor	uw	haar!
Grote	GARAGEVERKOOP	op	
zat.	9	april	van	10.00-14.00	uur.	
Molenweg	 18,	 Maartensdijk.	
Mooie	spullen!

Te koop gevraagd

Diversen

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

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

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

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296.	Elke	vrijdag	en	
zaterdag	verkoop:Nw.	Weteringseweg	34,	Groenekan.	Groente-,	
vaste-,	 tuinplanten/laan-,	 sier-,	 fruitbomen	 en	 kleinfruit.	
Coniferen,	Taxus,	Buxus	etc.	etc.	Nu	o.a.	Beukenhaag	±	80	cm.	à	
€	0,75	Buxus	±	25	cm.	à	€	0,90.	Thuja	Brabant		±	1,75	à	€	10,-.	
Taxus	60/80	à	€	8,50.	Mestkorrels	25	kg	à	€	15,-.	Zand,	grond,	
stalmest,	houtsnippers,	grind	los	gestort	of	in	zakjes.	

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

De	Biltse Bewonersvereniging WOONSPRAAK	 nodigt	 u	 uit	
voor	haar	Algemene	Ledenvergadering	op	donderdag,	14	april,	
aanvang	19.30	uur,	 in	gebouw	WVT,	Talinglaan	10,	Bilthoven.	
Om	20.30	uur	spreekt	Ir.	J.	van	Leeuwen	van	de	Woonbond	over	
“Energie	en	Duurzaamheid”.	Gelegenheid	tot	het	stellen	van	vra-
gen.	Iedere	belangstellende	is	hartelijk	welkom.	Na	afloop	wordt	
nagepraat	bij	een	drankje	en	een	hapje

CURSUSSEN

Spaans voor beginners,	mensen	met		basiskennis	en	gevorder-
den.	Met	name	mensen	die	naar	Spanje	of	Latijns	Amerika	op	
vakantie	gaan	of	werken,	zullen	hun	voordeel	kunnen	doen	met	
deze	 cursussen.	De	 cursus	 bestaat	 uit	 lessen	 van	 anderhalf	 uur	
per	 week.	 Eerste	 lessen	 beginnen	 op	 woensdag	 20	 april.	 Voor	
meer	 info:	Stichting	Casa	Latina	030-8781582	/	06-22627767	/	
spaansopmaat@casalatina.nl	/	www.casalatina.nl

Nieuwe Cursus Pilates en Yoga!	De	Pilates	cursus	start	op	woe	
13	april	 van	10.30-11.30	en	do	van	19.00-20.00	en	van	20.00-
21.00u.	Pilates	oefeningen	zijn	gericht	op	de	training	van	onder
rug,buik,bekken,bilspieren.	Yoga	start	op	maandag	11	april	van	
09.15-10.15	en	10.30-11.30	en	op	woensdag	van	09.30-10.30u.	
Opgave:Mascha	 Beausar,tel.06-28962890	 of	 beausar@zonnet.
nl	 Locatie:Buurthuis	 ,’t	 Hoekie,	 Prof.Dr.Asserweg	 2,De	 Bilt.	
Kosten	10	lessen	€	80,-

Cursus intuïtieve ontwikkeling.	 Je	maakt	kennis	met	energie,	
aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gronden,	 aanwezig	
zijn.	Wat	zijn	invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	deze?	Ook	
het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	het	stromen	van	je	levensenergie.	
Op	 10	 maandagen	 van	 19.30	 -	 22.00	 uur.	 Start	 11	 april.	Open	
Dag	 9	 april	 met	 gratis	 proefles.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	 voor	
Inspiratie	 &	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	 of	
06-46736993

Cursussen

Isislezing

Op	 11	 april	 organiseert	 Spirituele	
Kring	 Isis	 de	 lezing	 ‘Wordt	 wie	 je	
bent’.	 Gastspreker	 Sander	 Videler	
behandelt	 de	 verschillende	 stadia	
van	de	weg	naar	 het	Zelf.	Daarnaast	
worden	 symbolen	 en	 metaforen	 uit	
mythen	 en	 sprookjes	 behandeld	 die	
duiden	 op	 gevaren	 op	 de	 weg	 naar	
het	Zelf.		
De	 lezing	 met	 boekentafel	 is	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur	 in	 De	 Schakel,	
Soestdijkseweg	Zuid	 49b	 te	De	Bilt.	
Entree	 is	 7	 euro	 (incl.	 kopje	 koffie	
c.q.	 thee).	 Voor	 reserveren	 of	 infor-
matie	zie		www.hier.is/isis	of	bel	030	
2290317.

PvdA en de BRU

Het	Bestuur	Regio	Utrecht	 (BRU)	 is	
weinig	bekend	bij	de	meeste	mensen.	
Een	van	de	BRU	bestuursleden	Karel	
de	 Roy	 is	 bereid	 gevonden	 daarover	
informatie	 te	 geven	 en	 vragen	 te	
beantwoorden	 op	 de	 PvdA	 overdag-
bijeenkomst	 op	 dinsdag	 12	 april	 om	
9.45	uur	bij	Fam.	Koning,	Utrechtse-
weg	 363	 (ventweg)	 te	 De	 Bilt.	 Ook	
niet-leden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	
Informatie:	 Tel.:	 030	 2286903,	 030	
2282813	of	030	2201295.	

Schrijfcafé voor vrouwen

Het	 Schrijfcafé	 voor	 vrouwen	 is	 op	
dinsdag	 12	 april	 a.s.	 van	 11.00	 tot	
13.00	 uur	 in	 Café	 van	 Miltenburg,	
Oude	 Brandenburgerweg	 32	 te	 Bilt-
hoven.
I.v.m.	 een	 op	 handen	 zijnde	 verbou-
wing	van	Café	van	Miltenburg	wordt	
het	 schrijfcafé	 op	 dinsdag	 3	 mei	 en	

dinsdag	 21	 juni	 in	 het	 gebouw	 van	
W.V.T.,	 Talinglaan	 10	 te	 Bilthoven	
van	10.00	tot	12.00	uur	gehouden.	De	
kosten	zijn	dan	€12,50	p.p.

Internetcafé Dijckstate 

Internetcafé	 organiseert	 weer	 een	
voorjaarsinloopmiddag	 in	 Dijckstate	
aan	 het	 Maertensplein	 te	 Maartens-
dijk	op	dinsdag	12	april	a.s.	van	14.30	
tot	16.00	uur.	Iedereen	die	van	plan	is	
om	de	eerste	stappen	op	het	PC-pad	te	
zetten	is	dan	van	harte	welkom.	Vrij-
willigers	 van	 het	 Internetcafe	 staan	
klaar	om	u	te	laten	zien	wat	mogelijk	
is	 met	 emailen	 en	 internetten.	 Ook	
meer	ervaren	PC-gebruikers	zijn	van	
harte	welkom	om	hun	eventuele	pro-
blemen	voor	te	leggen.

Energie en Duurzaamheid

De	Biltse	Bewonersvereniging	Woon-
spraak	 houdt	 op	 donderdagavond	 14	
april	 om	 19.30	 uur	 haar	 Algemene	
Ledenvergadering	in	het	gebouw	van	
WVT	 aan	 de	 Talinglaan	 10	 te	 Bilt-
hoven.	 Na	 de	 pauze	 om	 20.30	 uur	
spreekt	 ir	 J.	 van	 Leeuwen	 van	 de	
Woonbond	 over	 ‘Energie	 en	 Duur-
zaamheid’.	 Er	 is	 ruimschoots	 gele-
genheid	 voor	 het	 stellen	 van	 vragen.	
Na	afloop	wordt	er	nagepraat	bij	een	
drankje	 en	 een	 hapje.	 Belangstellen-
den,	ook	niet-leden	van	Woonspraak,	
zijn	van	harte	welkom.



SVM geeft winst weg (3-3)
SVM verspeelde afgelopen zaterdag een uitgelezen kans om een 

stevige positie in de middenmoot in te nemen en daarmee afstand 
te nemen van degradatievoetbal. In de laatste minuut kwam 

tegenstander Hees uit Soest langszij door een omstreden penalty.

SVM speelde zaterdag tegen Hees. De ploeg uit Soest is één van de degra-
datiekandidaten, maar haalde de afgelopen wedstrijden een aantal punten. 
Daardoor bestond bij die ploeg nog de hoop om rechtstreekse degradatie te 
ontlopen. Daarvoor was winst op SVM noodzakelijk. SVM echter is ook 
nog niet helemaal veilig en dus was voor de geel-blauwen uit Maartensdijk 
winst evenzeer noodzaak. 

Het begin van de wedstrijd was voor Hees. Hees probeerde SVM van meet 
af aan onder druk te zetten. Dat lukte slechts kort, want SVM herstelde het 
evenwicht snel waardoor een gelijk opgaande strijd ontspon. In de 10de 
minuut nam SVM de voorsprong. Een corner van Djoey Engel werd door 
Jörgen Straalman onderkant lat gekopt. Verdediger Robbie van Vulpen was 
attent en schoot de van de lat terugkomende bal prima in (1-0). De vreugde 
was voor SVM van korte duur. In de 12e minuut kreeg Hees op de rand van 
het SVM-strafschopgebied een vrije trap. D ie werd prima over de opge-
stelde SVM-muur in de hoek van het doel van keeper Richard de Groot 
geschoten (1-1). De 1-2 voor Hees ontstond in de 40ste minuut uit het niets. 
Een lange trap van Hees kwam via het hoofd van linksback Rick Lith bij 
keeper De Groot terecht. Die had de bal voor het oprapen, maar verdediger 
Michel Kemp raakte de bal nog aan met zijn voet. Van het ongelukkige 
misverstand tussen Kemp en De Groot profiteerde een Hees-spits en kon 
eenvoudig de 1-2 intikken.

Gelijkspel terecht
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld. De belangen die op het spel ston-
den waren niet van de wedstrijd af te lezen. De wedstrijd eindigde terecht in 
een bloedeloos gelijkspel. In de 60ste minuut maakte Jorgen Straalman de 
gelijkmaker (2-2). Vijf minuten later leek het erop, dat SVM toch de volle 
winst ging pakken. Uit een snelle korte corner van Eric Röling gaf Djoey 
Engel een strakke voorzet. Het was opnieuw Robbie van Vulpen die met 
een schitterende volley de bal in het Hees-doel schoot (3-2). Uiteindelijk 
kreeg Hees in de laatste minuut 
een omstreden penalty die voor 
keeper Richard de Groot niet te 
houden was (3-3). Een gelijkspel 
was de terechte uitslag. A.s. zater-
dag wacht een zware thuiswed-
strijd tegen de Valleivogels. De 
nummer 3 van de ranglijst, die nog 
zicht heeft op het kampioenschap.  
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Volleybalvereniging Salvo organi-
seert op dinsdag 12 april een open 
trainingsavond in sporthal de Vier-
stee. De gehele avond staat in het 
teken van kennismaking met vol-
leybal en ervaren hoe leuk deze sport 
is. Jong en oud wordt hierbij van 
harte uitgenodigd om sportschoenen 
en sportkleding mee te nemen en 
een balletje te komen spelen bij deze 
gezellige verenging. Dit alles onder 
deskundige begeleiding van trainers 
en leden die ook graag hun steentje 
hieraan bijdragen. Nieuwe maatjes 
zijn van harte welkom.

Salvo biedt nog meer
Elk nieuw jeugdlid krijgt een gra-
tis tas met leuke cadeaus. Zowel 
voor nieuwe jeugdleden als volwas-
sen leden ligt er een hele aantrek-

kelijke aanbieding voor het lidmaat-
schap klaar. Alle volwassenen die 
deze avond mee trainen, spelen mee 
met een lot in een Salvoloterij voor 
prijzen zoals een volleybal en een 
sporttas. 

Trainingstijden jeugd
*  jeugd van 7 t/m 13 jaar van 18.30 

tot 19.30 uur
*  jeugd van 14 t/m 17 jaar van 19.15 

tot 20.30 uur

Trainingstijden volwassenen
*  recreatief volleybal van 20.00 tot 

21.15 uur. Voor mensen die 1 x per 
week gezellig een balletje slaan 
voldoende vinden.

* competitievolleybal vanaf 20.45 
uur. Voor iedereen die wel eens een 
balletje mee wil slaan met de compe-
titiespelers 

Salvo is een hele gezellige vereniging 
waar presteren en gezelligheid hand 
in hand gaan. En op deze avond zijn 
na de training (sport)drankjes en hap-
jes voor rekening van Salvo.

Mail naar opentraining@salvo.nl om 
je op te geven Voor meer informatie 
over Salvo kijk op de website www.
salvo67.nl   

Hoe hoog kun jij springen? 
Open trainingsavond bij Salvo op 12 april

In de zaal werd definitieve handha-
ving pas in de laatste competitieronde 
bereikt, maar zover willen de Maar-
tensdijkers het op het veld niet laten 
komen. Dus alle reden om de eerste 
wedstrijd tegen IJsselvogels, waar-
van in Moordrecht nog kansloos met 
23-12 werd verloren, met een positief 
resultaat te willen afsluiten. In tegen-
stelling tot de weersomstandigheden 
die optimaal waren, was de wedstrijd 
van minder kaliber. In de slotfase wist 
Tweemaal Zes uiteindelijk definitief 
afstand te nemen en daarmee de winst 
(14-10) veilig te stellen.

Klokslag 15.30 uur startte deze wed-
strijd en met 2 doelpunten van Maar-
ten van Brenk binnen 2 minuten gaf 
de thuisploeg aan waar men voor 
ging. Helaas duurde het daarna tot de 
16e minuut voordat de 2e aanval via 
een afstandschot van Nawal Legouit 

de 3-0 kon laten aantekenen. Met 
een toegekende strafworp wist IJs-
selvogels daarna snel met de 3-1 de 
eerste treffer te maken. De 2 minuten 
daarna waren identiek aan de eerste 2 
minuten van de wedstrijd. Weer was 
het Maarten van Brenk die snel de 4-1 
en 5-1 liet aantekenen.

De tegenstander liet het daar niet bij 
en wist met 2 treffers op rij de schade 
beperkt te houden (5-3). Daarna werd 
er om en om gescoord (6-4), (7-5) 
tot Maik van Kouterik vlak voor rust 
de thuisploeg toch weer op 3 punten 
voorsprong (8-5) wist te brengen.

Na rust leek IJsselvogels terug in de 
wedstrijd te komen, na 2 scores op rij 
(8-7) was het Miranda Burger die van 
afstand het verschil weer op 2 bracht. 
Helaas was het spel van de Maar-
tensdijkers in die fase niet bijster en 

mede daardoor kon de tegenstander 
met nog 20 minuten te gaan zelfs de 
gelijkmaker (9-9) laten aantekenen. 
Tim Meijers, ingebracht voor Ard-
jan Drost, verhoogde de effectiviteit 
van het 2e aanvalsvak door met 2 
doelpunten op rij (11-9) te scoren en 
hiermee Tweemaal Zes opnieuw 10 
minuten voor tijd op voorsprong te 
zetten. 
Verder dan nog met een strafworp de 
aansluitingstreffer (11-10) te maken 
kwam IJsselvogels niet. Met 3 doel-
punten op rij van respectievelijk 
Maarten van Brenk, Nawal Legouit 
en Bart Drost werd uiteindelijk de 
winst (14-10) veilig gesteld.

Met deze uitslag heeft Tweemaal Zes 
zich voorlopig genesteld op een vei-
lige 4e plek. Komende zaterdag 9 
april speelt Tweemaal Zes om 15.30 
uur tegen HKC Utrecht.

Tweemaal Zes hervat veldcompetitie 
met winst

Alhoewel de strijd om het kampioenschap van Nederland in de zaal deze weken nog volop gaande is 
en uiteindelijk op 16 april a.s. in Ahoy de winnaar daarvan bekend zal worden, zijn de korfballers 

van Tweemaal Zes inmiddels al weer aan de 2e helft van de veldcompetitie begonnen. 
Ook dit laatste deel van de veldcompetitie zal er sprake zijn van interim coaching 

en daarvoor zitten Marcel Bos en Paul Meerstadt jr op de bank.

Annemiek van de Bunt speelde op de 
plaats van Fieke van Klaren die een 
knieblessure heeft opgelopen. Fieke 
is al de derde dame dit seizoen met 
een knieblessure. De wind speelde 
een belangrijke rol in deze wedstrijd. 
Beide ploegen hadden veel moeite 
met de wind, die soms onstuimig over 
het DOS veld ging. Er werden meer 
plaatsfouten gemaakt dan normaal en 
met het afstandschot was het moeilijk 
de korf te vinden. DOS stond voor-
laatste in de poule, terwijl Tiel mee-
doet in de titelstrijd. Het begin van de 
wedstrijd was Tiel qua spel ook iets 
sterker dan DOS, maar kon dit door 
doelpunten niet tot uiting brengen. De 
0-1 was wel voor Tiel, maar Rik Nap 

scoorde snel met een doorloopbal 
1-1. Via Michael van Bemmel kwam 
DOS hierna op voorsprong, maar 
Tiel kon gelijkmaken en wederom op 
voorsprong komen. Robin de Rooij 
bracht DOS weer op voorsprong en 
met nog een doelpunt van Robin en 
een afstandschot van Jeroen Groot 
ging DOS met een 5-4 stand rusten. 

De tweede helft was vooral spannend. 
DOS had een klein veldoverwicht, 
maar kon niet tot scoren komen. Ver-
dedigend hadden de Westbroekers de 
zaakjes goed voor elkaar en gaven 
niets weg. Doordat doelpunten uit-
bleven, zakte het niveau ook iets in en 
was het uiteindelijk Tiel dat als eerste 

de korf wist te vinden. Jeroen Groot 
werd vijf minuten voor tijd onre-
glementair afgestopt na een goede 
doorbraakactie. 
Aanvoerder Michael van Bemmel 
had geen moeite DOS weer op voor-
sprong te brengen. De resterende 
minuten speelde DOS de wedstrijd 
goed uit en had met een magere eind-
stand van 6-5 wel twee belangrijke 
punten binnen. 

Door de overwinning is DOS geste-
gen naar de 6e plek en RDZ uit Zeist 
gepasseerd op de ranglijst. Volgende 
week staat de uitwedstrijd in Zeist 
tegen RDZ om 15.30 uur op het pro-
gramma; een vierpuntenduel dus.

DOS hervat veldcompetitie met overwinning
DOS is het tweede deel van de veldcompetitie goed begonnen. In een zeer winderig Westbroek werd een 

belangrijke overwinning geboekt tegen het hoog geklasseerde Tiel.

FC De Bilt kampioen in de zaal
Vrijdag 25 maart jl. stond er voor het 1ste zaalvoetbalteam van FC De Bilt 
de belangrijke wedstrijd tegen Firtina  op het programma. Bij winst kon 
de concurrentie alleen nog maar op doelpuntensaldo langszij komen en het 
feest in De Bilt verstoren. Maar zo ver wilden de mannen van coach Ed 
Huussen het toch eigenlijk niet laten komen. Echter het laag geklasseerde 
Firtina was niet naar De Bilt gekomen om weer met dubbele cijfers op de 
broek te krijgen en gaven direct vanaf het begin vol gas. 
Het in grote getale toegestroomde publiek werd echter wel even stil toen 
Firtina een 1-4 voorsprong op de borden zette. Het werd voor FC de Bilt 
tijd om even een tandje bij te schakelen. En dat gelukte. De rust kwam terug 
in de ploeg en binnen enkele ogenblikken was de stand gelijk getrokken. 
FC de Bilt liet zich vervolgens niet meer verrassen en kwamen vervolgens 
niet meer in de problemen. Bij een 9-4 stand konden de bloemen gehaald 
worden naast mooie rode kampioensbadjassen. Ondertussen werd er nog  
eenmaal gescoord waardoor de eindstand op 10-4 kwam. 
Daar de concurrentie dezelfde avond dure punten verspeelde kon het kam-
pioenschap en de promotie na de 1ste klasse worden gevierd. Afgelopen 
woensdag werd er vervolgens ook nog met 1-6 van het Baarnse All  Stars 
gewonnen.

Bloemen voor de FC De Bilt zaalkampioenen. (foto Henk Willemsen) 

advertentie
30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl



	De	Vierklank	 20	 6	april	2011

‘April	doet	wat	het	wil’	betekent	o.a.	
dat	het	weer	in	deze	vierde	kalender-
maand	 vaak	 instabiel	 is,	 maar	 ook	
wordt	 dit	 gezegde	 vaak	 gebruikt	 bij	
het	 onderbouwen	 van	 bepaalde	 acti-
viteiten	 in	deze	maand.	Het	was	dan	
ook	niet	ongewoon,	dat	juist	op	deze	
eerste	 dag	 van	 april	 de	 opening	 van	
deze	 Maartensdijkse	 aanwinst	 stond	
gepland.

Zichtbaar
Jan	den	Ouden	heette	de	aanwezigen	
welkom	 en	 nodigde	 Jan	 en	 Gerda	
Nagel	als	eersten	uit	de	bij	het	muse-
um	 behorende	 etalage	 ‘zichtbaar’	 te	
maken,	 waarna	 hij	 Koos	 Kolenbran-
der	 de	 gelegenheid	 gaf	 iets	 over	 de	
geschiedenis	 van	 de	 manufactuur	 in	
het	 Maartensdijkse	 te	 vertellen.	 De	
winnaar	 van	 de	 Mathildeprijs	 2011	
vertelde	o.a.	dat	hij	vereerd	was	met	
de	belangstelling	voor	deze	opening:	
‘Het	is	bijzonder	om	in	Maartensdijk	

weer	 een	 echt	 museum	 te	 hebben.	
In	 een	 inmiddels	 alweer	 ver	 verle-
den	 zagen	 we	 dat	 het	 Barometer-
museum	 aan	 de	 Dorpsweg	 en	 het	
Boschboerderijtje	 aan	 de	 Eikensteeg	
hun	 deuren	 definitief	 sloten.	 Met	 de	
beëindiging	 van	 beide	 musea	 waren	
er	geen	gebouwen	meer	in	Maartens-
dijk	om	het	verleden	in	ere	te	kunnen	
houden’.

Arbeidzaam
Kolenbrander:	 ‘Dit	 spontane	 initi-
atief	 van	 Jan	 en	 Gerda	 Nagel	 om	
na	 hun	 zeer	 arbeidzaam	 leven	 zich	
belangeloos	 voor	 de	 gemeenschap	
in	 te	 willen	 zetten	 met	 een	 museum	
gewijd	 aan	 naald	 en	 draad,	 verdient	
daarom	een	pluim.	Dit	pand	kent	een	
nijvere	 en	 rijke	 geschiedenis.	 Begin	
september	 1953	 begon	 ik	 hier	 aan	
de	 overkant	 als	 zesjarig	 broekie	 bij	
Tesca	van	Leeuwen	in	de	eerste	klas	
van	de	School	met	den	Bijbel.	In	dit	

pand	waar	 in	vandaag	het	Nagelmu-
seum	haar	deuren	opent,	was	in	1953	
de	kruidenierswinkel	van	Veldhuizen	
gevestigd.	 Aan	 de	 Dorpsweg	 waren	
toen	 twee	 manufacturenwinkeltjes	
actief:	 Van	 Sientje	 Bos	 tegenover	
de	 Hervormde	 kerk	 en	 van	 Reuvers	
rechts	 naast	 het	 voormalig	 postkan-
toor,	schuin	tegenover	de	ingang	van	
het	 huidige	 Willem-Alexanderplant-
soen.	 En	 achter	 in	 het	 dorp	 was	 er	
de	 neepjesmutsenwasserij	 van	 Mar-
retje	Pul.	 In	1953	bestond	er	minder	
welvaart	 dan	 thans	 waardoor	 men	
dikwijls	gedwongen	werd	om	kleding	
zelf	 te	maken	 en	 te	 herstellen.	Hier-
door	was	een	manufacturenwinkeltje	
verzekerd	 van	 een	 goede	 klandizie.	
Mary	 Servaas,	 de	 Zangeres	 zonder	
Naam,	 verwoordde	 destijds	 die	 tijd	
prachtig	met	haar	liedje	‘Het	broekje	
van	 Jantje’;	 waarin	 een	 moeder	 van	
haar	laatste	rok	een	broekje	voor	haar	
zoontje	maakte.	Ook	het	oude	geintje	

van	het	 jochie	dat	 steeds	naar	boven	
bleef	 kijken	 en	 als	 reden	 hiervoor	
opgaf,	dat	zijn	moeder	van	haar	oude	
directoire	 een	 blouse	 voor	 hem	 had	
gemaakt,	geeft	die	 financieel	minder	
welvarende	tijd	uitstekend	weer.	
Nadat	 Veldhuizen	 stopte	 met	 zijn	
kruidenierszaak,	 begon	 Van	 Rooijen	
uit	Kockengen	een	manufacturenwin-
kel	in	dit	pand.	De	familie	Nagel	nam	
een	aantal	jaren	daarna	het	stokje	van	
Van	Rooijen	over.	Met	de	sluiting	van	
de	winkel	van	Nagel	is	er	geen	ouder-
wetse	 manufacturenwinkel	 meer	 in	
het	dorp	aanwezig.	Daarom	is	het	een	
geweldig	 initiatief	 van	 Jan	 en	Gerda	
Nagel	 om	 de	 herinnering	 aan	 dit	
inmiddels	 afgesloten	 tijdvak,	 waarin	

velen	 dikwijls	 moesten	 sappelen	 om	
hun	hoofd	boven	water	te	houden	met	
hun	museum	in	ere	te	houden.

Bord
Vervolgens	 trok	 Kolenbrander,	
gesteund	door	Jan	Nagel	de	bescher-
ming	van	het	voormalig	‘Paspartout’-
bord	 weg	 en	 was	 en	 werd	 het	 de	
belangstellenden	 duidelijk,	 dat	 de	
start	 van	dit	museum	op	1	 april	was	
begonnen.	 Dit	 heuglijke	 feit	 werd	
vervolgens	nog	binnen	‘afgedronken’	
met	 koffie	 en	 de	 bij	 afscheidsgele-
genheden	passende	cake.	Er	werd	ook	
nog	ruim	tijd	gevonden	in	fotoboeken	
de	geschiedenis	van	‘Nagel	manufac-
turiers’	door	te	nemen.

‘Vaak	 is	 er	 geen	 sprake	 van	 bewust	
asociaal	 rijgedrag’,	 aldus	 Roos	 Ter-
horst	 namens	 de	 be-woners.	 ‘Auto-
mobilisten	zijn	zich	er	gewoon	onvol-
doende	 van	 bewust	 dat	 de	 Looydijk	
een	30	km	zone	is	en	dat	er	een	snel-
heidsbeperking	 geldt.	 De	 inrichting	
van	 de	 straat	 schept	 niet	 het	 beeld	
van	een	30km	zone	en	dus	willen	de	
bewoners	 iedereen	 tijdens	deze	 actie	

op	de	maximumsnelheid	wijzen’.	

Hulp
De	bewoners	krijgen	hulp	van	Veilig	
Verkeer	 Nederland,	 de	 gemeente	 en	
Albert	Heijn.	De	straat	wordt	op	deze	
dagen	aangekleed	met	spandoeken	en	
posters	 waardoor	 het	 voor	 iedereen	
duidelijk	 zal	 zijn	 dat	 het	 een	 30	 km	
zone	 is.	 Overal	 zullen	 de	 bekende	

30	km	posters	en	stickers	te	zien	zijn.	
Er	 worden	 flyers	 uitgedeeld	 aan	 het	
winkelend	 publiek	 en	 er	 komt	 een	
informatiestand.	 Voor	 de	 kinderen	
is	 daar	 limo	 en	 snoep,	 een	 poster-
ontwerp	wedstrijd	en	er	wordt	er	een	
speurtocht	 uitgezet.	 Terhorst:	 ‘Wij	
hopen	 met	 deze	 actie	 te	 realiseren	
dat	 automobilisten	 bij	 een	 volgend	
bezoek	aan	de	Looydijk	zich	realise-
ren	dat	 ze	 in	een	30km	zone	zijn	en	
hun	voet	van	het	gaspedaal	halen’.

Nagelmuseum op 1 april geopend
door Henk van de Bunt

’t Zou overdreven zijn te zeggen, dat er drommen mensen op de opening van het Nagelmuseum 
in het voormalig winkelpand aan de Maartensdijkse Molenweg waren afgekomen, maar een twintigtal 
inwoners waren er toch op de eerste van de grasmaand present, toen spreekstalmeester Jan den Ouden 

kond deed van deze noviteit. Dorpshistoricus Koos Kolenbrander vertelde daarbij 
over de naaigeschiedenis van Maartensdijk

Koos en Jan onthullen (op) ‘1 april’.

Voorlichtingsactie 30km zone Looydijk
Aanstaande vrijdag 15 en zaterdag 16 april staat de Looydijk in het teken van voorlichting over de 30 km 

zone. Er wordt frequent veel te hard gereden in deze kinderrijke straat. Veel auto’s en ook zwaar 
vrachtverkeer rijden harder dan 40km per uur.

Opening Museum Nagel, Maartensdijk

Eerste ZZP bijeenkomst 
in Mathildezaal

Op	vrijdag	8	april	organiseert	ZZP	de	Bilt	tijdens	de	openingsbijeenkomst	
haar	eerste	ZZP-Café.	De	Gemeente	heeft	de	Mathildezaal	op	het	gemeen-
tehuis	ter	beschikking	gesteld.	Er	is	een	informatiemarkt	en	er	zijn	interes-
sante	 sprekers.	 Daarnaast	 is	 er	 uitgebreid	 de	 gelegenheid	 om	 onderling	
kennis	te	maken	en	informatie	uit	te	wisselen.	De	aanvang	is	om	16.30	en	
eindigt	om	20.00	uur.	
Naast	de	gemeente	is	ook	de	Kamer	van	Koophandel	betrokken	bij	de	orga-
nisatie.	Via	de	website	(www.zzpdebilt.nl)	kunt	u	zich	aanmelden	en	treft	u	
meer	informatie	aan.	De	deelname	is	kosteloos.

Daar	stonden	wij	bij	Nagel	klaar.
Voor	de	opening	van	het	museum	aldaar.

Jan	den	Ouden	opende	het	festijn.
Koos	Kolenbrander	moest	de	onthuller	zijn.

“Maartensdijk	is	een	museum	rijker”
Stonden	wij	even	in	de	kijker.

Op	het	uithangbord	stond	:	1	April!
Te	lezen	zonder	bril.	

Wat	een	grap.
Echt	heel	knap.

Wij	zijn	bij	de	neus	genomen.
Maar	wel	op	de	koffie	met	cake	gekomen.

Ina Natzijl

Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig reikte donderdag 31 maart de Cha-
peau-penning uit aan mevrouw J. Leeuwehoek-Tijssen, vrijwilligster bij de 
Opstandingskerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. Mevrouw 
Leeuwehoek-Tijssen ontving de penning voor haar vrijwillige activiteiten 
gedurende 25 jaar voor onder meer de Opstandingskerk en de daaraan ver-
bonden handwerkgroep. Zij heeft zich hiermee verdienstelijk gemaakt voor de 
Blitse samenleving. [Foto Reyn Schuurman]

Chapeau-penning

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
14-04

Woe.
13-04

Vrij.
15-04

Do.
07-04

Vrij.
08-04

11,00

11,00

Woe.
06-04

Kabeljouwfilet met kruidensaus
en aardappelsalade

of
Saltimbocca van varkenshaas 

met madeirasaus

Beenham met cumberlandsaus 
en aspergesalade

of
Tilapiafilet 

met mexicaanse salsa en salade

advertentie

Baas en hond op excursie 
Op zondag 10 april organiseert Staatsbosbeheer in samenwerking met 
Actief Met Inzicht een excursie door het Gagelbos met aansluitend een 
lunch op Fort Ruigenhoek. Dit arrangement is speciaal samengesteld 
voor de hondenbezitter. Onder begeleiding van de boswachter kunnen 

baas en hond het Gagelbos optimaal beleven. 

De	excursie	start	met	een	kop	koffie	of	thee	om	9.30	uur	op	Fort	Ruigenhoek,	
Ruigenhoeksedijk	125a	te	Groenekan.	Boswachter	Corien	Koreman	neemt	u	
om	10.00	uur	mee	door	het	Gagelbos.	Zij	vertelt	u	tijdens	de	wandeling	over	
dit	bijzondere	natuurgebied	en	de	Hollandse	Waterlinie	waarvan	nog	vele	res-
tanten	zichtbaar	zijn.	

Honden los
Naast	 natuurbeleving	 staat	 de	 hond	 in	 combinatie	 met	 de	 natuur	 centraal.	
Actief	Met	Inzicht	informeert	u	over	het	effect	van	de	hond	op	de	natuur	en	
de	rol	die	de	baas	daarin	heeft.	Tijdens	de	wandeling	zijn	de	honden	aange-
lijnd.	Onderweg	zijn	er	diverse	gelegenheden	om	uw	hond	los	te	laten	lopen	
en	hem	even	lekker	te	laten	rennen.	Rond	12.30	uur	eindigt	de	excursie	weer	
op	Fort	Ruigenhoek.	U	kunt	deze	bijzondere	ochtend	afsluiten	met	een	heer-
lijke	lunch.	U	kunt	zich	aanmelden	via	www.actiefmetinzicht.nl.	Max.	aantal	
deelnemers:	20	personen.


