
De structuurvisie is de ruimtelijke 
vertaling van het Bilts Manifest. 
Hierin werden vorig jaar, samen met 
gedreven en enthousiaste bewoners, 
de ambities van de gemeente tot 2030 
op hoofdlijnen beschreven. In ken-

nisateliers, debatten en via een digi-
taal forum gaven zij antwoord op de 
vraag waar de kwaliteiten van onze 
gemeente liggen en hoe die kwalitei-
ten te benutten om in 2030 nog steeds 
een prachtige gemeente te zijn. 

Vier fasen
De structuurvisie wordt in vier fasen 
gerealiseerd: inventariseren, inte-
greren, concretiseren en finaliseren. 
Naast het Bilts Manifest vormen 
onder meer ook de dorpsvisies Groe-
nekan en Westbroek onderleggers 
voor de structuurvisie. 

Daarnaast is gesproken met zoge-
naamde sleutelfiguren uit de gemeen-
te die vanuit hun expertise aangeven 
wat de toekomstige wensen en uit-
dagingen zijn op ruimtelijk gebied. 
Er zijn twee klankbordgroepen inge-
steld waarmee op een aantal momen-
ten in het proces de resultaten wor-

den besproken. Een groep vanuit de 
gemeenteraad en een maatschappelijk 
klankbordgroep met diverse verte-
genwoordigers uit de gemeente en uit 
de verschillende kernen.

Inloop
Vlak voor/ of direct na de zomer 
komt er een inloopavond voor alle 
inwoners, maatschappelijke instel-
lingen en bedrijven om de concept- 
structuurvisie te becommentariëren. 
Inwoners zullen tijdig via de media 
hierover worden geïnformeerd. 

De concept structuurvisie wordt met 
die input bijgesteld en aangevuld tot 
een ontwerp-structuurvisie. Geduren-
de zes weken ligt die dan voor ieder-
een ter inzage en is de gebruikelijke 
inspraakprocedure mogelijk. Uitein-
delijk hoopt de gemeente nog dit 
jaar een breed gedragen definitieve 
structuurvisie vast te kunnen stellen.
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Tijdens deze avond wilde de gemeen-
te een goed beeld schetsen van de pro-
ducten en diensten die de gemeente 
en andere organisaties hebben te bie-
den. Verder was de avond bedoeld om 
met inwoners van gedachten wisselen 
over de kwaliteit van de dienstver-
lening. De gemeente was benieuwd 
naar ieders mening en ervaringen, 
zodat de dienstverlening nog meer 
vraaggericht kan worden ingericht. 

Goede opkomst
Enkele honderden inwoners, beho-
rend tot de doelgroep, hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging en waren 
op de bijeenkomst afgekomen. Bur-
gemeester Arjen Gerritsen verwel-

komde namens het Biltse gemeen-
tebestuur de aanwezigen. Daarna 
werd een film over de gemeente De 
Bilt vertoond. Vervolgens was er een 
informeel gedeelte met presentaties 
en een informatiemarkt waar goede 
belangstelling voor was.

Aantallen
Het aantal inwoners van De Bilt 
was tijdens de laatste jaarwisseling 
42.052, waarvan 10 de leeftijd van 
100 of meer jaar had bereikt en er 

189 jongens en 186 meisjes in 2010 
waren geboren. In de nota Econo-
misch beleid 2020 ‘Dynamiek bin-
nen groene kaders’ wordt over een 
teruglopende bevolking gesproken en 
volgens het CBS zal deze daling zich 
de komende jaren verder voortzetten. 

Naar verwachting zal de totale bevol-
king van De Bilt in 2020 zo’n 38.450 
inwoners bedragen. In 2007 vestig-
den 575 personen zich in De Bilt, 
maar werden er 828 uitgeschreven.

Bijeenkomst inwoners 
over dienstverlening gemeente

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan en heeft zich in de 
afgelopen periode op verschillende manieren ingespannen om die kwaliteit verder te verbeteren.

Deze maand wordt extra aandacht aan het thema dienstverlening besteed en daarvoor organiseerde de 
gemeente op woensdag 20 april een bijeenkomst in het gemeentehuis in De Bilt, 

speciaal voor inwoners die in 2010 in De Bilt zijn komen wonen. 

Een deel van de honderden inwoners, behorend tot de doelgroep, had gehoor 
gegeven aan de uitnodiging en was op de bijeenkomst afgekomen.

De gemeentebestuur van De Bilt (hier vertegenwoordigd door v.l.n.r. gemeente-
secretaris Ron Huijbregts, burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder 
Arie-Jan Ditewig) heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het 
vaandel staan.

Gemeente De Bilt 
stelt structuurvisie 2030 op

door Frank Klok

Gemeenten hebben de wettelijke plicht een ruimtelijk kader voor toekomstige (gemeentelijke) projecten 
en ontwikkelingen op te stellen. Gemeente De Bilt noemt haar kader Structuurvisie 2030, 

een inspirerend kompas en aanjager voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Arie-Jan Ditewig en projectleider Trudy Maas 
met de Maatschappelijke Klankbordgroep.

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 9



Dansen van Universele Vrede 

De dansen van Universele Vrede 
hebben hun wortels in het werk 
van Samuel L Lewis, zen- en soe-
fimeester uit San Francisco. Deze 
eenvoudige, meditatieve, vreugde-
volle kringdansen en de teksten en 
bewegingen zijn makkelijk te leren. 
In De Woudkapel op1 mei 2011 
van 14.00 tot 17.00 uur. Na afloop 
is er een eenvoudige maaltijd. De 
kosten bedragen 12 tot 15 euro naar 
vermogen. Aanmelding en informa-
tie: Dagmar en Aad Arjuna tel. 020 
6881448 of 06 15830720. Zie ook 
www.woudkapel.nl

Eten voor de Voedselbank

Zondag 1 mei a.s. is er de maaltijd 
waarvan de opbrengst bestemd is 
voor ‘De Voedselbank’ in De Bilt. 
Deze uitgebreide maaltijd wordt 
Indiaas en Afghaans. De kosten zijn 
10 euro per maaltijd, vanaf 17.30 
uur bent u welkom in ’t Hoekie aan 
de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in 
De Bilt. Graag vooraf aanmelden 
via tel. 030 2201702 of e-mail 
info@animowerkt.nl 

Jaarvergadering 
Historische Vereniging 

Op de jaarvergadering van de Maar-
tensdijkse Historische Vereniging 
op 3 mei a.s. zullen voor de pauze 
de jaarstukken behandeld worden 
en daarna volgt er een lezing van 
de heer G. Beugelink, eerste loco 
dijkgraaf van de Stichtse Rijnlan-
den, onder de titel ‘Werken aan 
water’. Gasten zijn van harte wel-
kom. Aanvang: 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Maartensdijk. 
Tevens kan men zich aanmelden 
voor de excursie naar Brielle en de 
Tweede Maasvlakte op 13 mei a.s.

Tuinmarkt en Brocante

Op zaterdag 7 mei a.s. wordt van 
10.00 tot 16.00 uur weer de jaar-
lijkse tuinmarkt gehouden aan de 
Groenekanseweg 60 te Groenekan. 
Zoals altijd zijn er planten en stek-
ken, honing, buxus, verse boeket-
ten, brocante, porselein, woon- en 
tuindecoraties, oud tuinmeubilair 
etc. Een gedeelte van de opbrengst 
gaat naar het Wereld Natuur Fonds 
en naar Razem (uitwisseling Mies-
cisko-Polen en Bilthoven). Zowel 
Het Wereld Natuur Fonds als 
Razem staan met een stand op de 
markt. Koffie met lekkernijen zijn 
verkrijgbaar; de toegang is gratis.

Fair Traide voor Moederdag

Wereldwinkel De Bilt verkoopt 
speciaal voor Moederdag kleine tot 
grote cadeaupakketten. Geschikt 
voor de spaarpot van de allerklein-
sten en de wat ruimer gevulde 
spaarpot of portemonnee. Alles 
fairtrade en prachtig verpakt. Daar-
naast zijn er prachtige sieraden en 
mooie woonaccessoires in prach-
tige kleuren te vinden Cadeautjes 
met extra waarde als je weet hoe 
ze zijn gemaakt. Met de verkoop 
van fairtrade producten investeert 
de Wereldwinkel in een leefbare 
wereld voor iedereen. Elk product 
uit het assortiment is met zorg en 
volgens fairtrade criteria geprodu-
ceerd en ingekocht. 
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Dagje uit met PCOB

Woensdag 25 mei a.s. maakt de 
PCOB afdeling De Bilt weer 
een dagtocht. Om 8.30 uur is het 
vertrek vanaf de Amandelboom, 
Noord Houdringenlaan te Biltho-
ven en om 9.00 uur is het instappen 
bij Dijckstate in Maartensdijk aan 
de Nachtegaallaan. 

De boot gaat vanaf Leerdam en 
ondertussen is er koffie met gebak. 
Daarna een drie-gangen-diner en 
dan naar Ridderkerk. Daar wordt 
een demonstratie bonbon-maken 
gegeven. Koffie of thee met bon-
bon hoort daar natuurlijk bij. 

De kosten bij deelname zijn € 48,95. 
Aanmelden kan tot 20 mei a.s. bij 
Bep Franken, tel.0346 282002.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

1/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
1/5 • 9.00u en 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/5 • 10.30u - Mw. M. Visch-De Bruin, 

Apeldoorn

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

1/5 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
1/5 • 10.00 en 11.30u - Eucharistieviering

Voorganger: pastoor A. Huitink 

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

1/5 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
1/5 • 16.30 - Ds. O.W. Bouwsma, Houten 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
1/5 • 10.00u - Ds. L. Westland, Elburg
1/5 • 19.00u - Ds. M. Verduin, Zeist

Pr. Gem. Immanuelkerk
1/5 • 10.00u - Ds. J. Spoor, Utrecht

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/5 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

R.K. St. Michaelkerk
28/4 • 10.00u - Eucharistieviering
29/4 • 10.00u - Eucharistieviering
30/4 • 19.30u - Eucharistieviering

1/5 • 10.00u en 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
1/5 • 10.00u - Dhr. John Karsten

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

1/5 • 10.30u - Ds. G. Mulder, Baambrugge

PKN - Herv. Kerk
1/5 • 10.00u - Kand. K.M. Teeuw, 

Alblasserdam
1/5 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij, 

Bilthoven

Herst. Herv. Kerk
1/5 • 10.30  en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
1/5 • 9.30 en 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/5 • 11.00 uur - Ds. J.A.H. Brok, Zeist

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

1/5 • 10.00u - Ds. G.C. Klok, Putten
1/5 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt, 

Nunspeet

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

1/5 • 9.30u - Ds. J.A.H. Brok, Zeist

St. Maartenskerk
30/4 • geen viering

1/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

1/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
1/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
1/5 • 18.30u - Ds. J. Plomp, Putten

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd stil dragend,

Moedig ging je door, steeds weer,
Tot op het laatste moment,

Het wilde niet meer.

Op de vroege Paasmorgen is onverwachts overleden
mijn dierbare, liefhebbende en zorgzame echtgenoot,

vader, schoonvader en opa

Gerardus Hendrikus van Brenk

30 maart 1925                                                                      24 april 2011

 M.A. van Brenk-Hoek
 Trudy en Hans
 Henk en Sally
 Marian en Evert
 Peter en Petra
 Gerardine en Bert
 en kleinkinderen

 Ruigenhoeksedijk 85
 3737 MR  Groenekan

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard.
Gelegenheid tot condoleren aldaar op woensdag 27 april van 19.00 tot 20.30 uur.

De dankdienst, welke geleid zal worden door ds. P. Pannekoek, zal gehouden 
worden op vrijdag 29 april om 11.00 uur in De Boskapel, 

Grothelaan 1A te Groenekan.

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Groenekanseweg te Groenekan.

Na afl oop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in het 
Dorpshuis de Groene Daan, ingang Grothelaan te Groenekan.

Geen bloemen – Geen toespraken

Oud Papier
Papierinzameling in mei
Op de afvalkalender staat voor 
Maartensdijk en Groenekan abu-
sievelijk 7 mei vermeld voor 
het ophalen van het Oud Papier. 
Gebruikelijk in deze twee kernen 
is, om het Oud Papier op de tweede 
zaterdag van de maand op te halen. 

Maartensdijk en Groenekan
De inzamelende verenigingen ver-
zoeken de bewoners dringend om 
het Oud Papier niet op 7 mei bui-
ten te zetten. Dus let op! De Oud 
Papier-inzameling in Maartensdijk 
en Groenekan wordt gehouden op 
zaterdag 14 mei. 

Westbroek
Op donderdag 28 april zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

GeborenGeboren
19 april 2011

Tessa
Dochter van 

Erik en Emerentia Oudhof
Dorpsweg 58
Maartensdijk

18 april 2011

Fleur
Dochter van Raimond Stomphorst 

en Chantal van Zuidam
Pr. Marijkelaan 3

Maartensdijk

Opbrengst collecte Hartstichting
In week 14 werd in Maartensdijk gecollecteerd voor de Hartstichting. In 
deze kern werd totaal 2170 euro ingezameld. Alle collectanten en gevers 
wordt hartelijk dank gezegd.
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Het was in dat licht bezien dan ook 
niet verwonderlijk dat het onder-
zoeksteam onder meer te rade moest 
gaan in archieven in Engeland om de 
ware toedracht te achterhalen. Het 
bleek dat de Nederlandse kust op het 
moment van de aanval zo goed als 
onverdedigd was omdat de vloot van 
De Ruiter in Zeeland lag voor ingrij-
pende reparaties, na flinke klop van 
de Engelsen. Voor Vlieland, in die tijd 
een belangrijk steunpunt voor in- en 
uitvarende koop- en walvisvaarders, 
hadden zich geleidelijk een groot 
aantal Nederlandse koopvaardijsche-
pen verzameld, met name voor de 
handel met het Oostzeegebied. Hoe-
wel de admiraliteit had opgeroepen 
die positie te verlaten, en er zelfs een 

boete van 8 gulden per dag op had 
gezet, bleven reders daar liggen van-
wege de handige uitgangspositie voor 
de lucratieve Oostzeehandel. Men 
genoot weliswaar geen bescherming 
van de oorlogsvloot maar waande 
zich veilig in het door vele ondiepten 
voor vreemden ontoegankelijke wad-
dengebied.

Overloper
Men had echter buiten een overlopen-
de vlootkapitein gerekend. Hij was 
wegens vaandelvlucht in een eerdere 
zeeslag gestraft en hij had zich veron-
gelijkt - met zijn kennis over Neder-
landse vlootbewegingen en wateren 
- gewend tot de grote vijand, de 
Engelsen. Met zijn informatie slaagde 

de Engelse vloot erin de eilanden te 
blokkeren en met een kleine formatie 
schepen met weinig diepgang langs 
Oost-Vlieland de verzamelde koop-
vaarders op 19 en 20 augustus 1666 
te verrassen. Volgens vriend en vijand 
een knap stukje zeemanschap. Het 
resultaat was desastreus: 160 vernie-
tigde Nederlandse koopvaardijsche-
pen en twee in brand gestoken dorpen 
op Terschelling en Vlieland. Het was 
zeker een grote gevoelige nederlaag, 
maar enigszins ter relativering: over 
het hele jaar 1666 gingen ruim 500 
Nederlandse schepen verloren!

Brand
Twee weken later, 2-3 september 
1666, werd Londen getroffen door 

een zeer grote brand. De Engelsen 
zagen daar de wraak van de Hollan-
ders in. De Hollanders zelf zagen daar 
natuurlijk de hand van de wrakende 
God in. 
De echte revanche kwam pas in juni 
1667 toen Michiel de Ruiter de roof-
tocht naar Chatham maakten en met 
de trots van de Engelse marine, de 
HMS Royal Charles, terugkeerde. 

Daar hoeven we hier natuurlijk niet 
verder over uit te wijden want dát was 
een Hollandse heldendaad en dus in 
geuren en kleuren terug te vinden in 
de vaderlandse geschiedenisboekjes.
In de loop van dit jaar worden de 
resultaten van het onderzoek door 
Anne Doedens en Jan Houter gepu-
bliceerd in een rijk geïllustreerde 
boekuitgave.

Vlieland, even het oog van de Wereld
door Frank Klok

Historicus Anne Doedens presenteerde 19 april in de Bilthovense Boekhandel samen met eilander Jan Houter 
de resultaten van hun onderzoek naar de vernietiging van 160 Nederlandse koopvaardijschepen op de rede 

van Vlieland door de Engelse vloot in 1666 (Het jaar van het Beest). Deze nederlaag is in de vaderlandse 
geschiedenis altijd een beetje weggemoffeld. Men was toch vooral geïnteresseerd in heroïsche daden 

door zeehelden van eigen bodem.

Anne Doedens’ onstuitbaar enthousiasme voor het vak geschiedenis spat eraf.

Alle verkeersbewegingen van onze 
inwoners moeten in goede banen 
geleid worden. Voor de veiligheid, 
maar ook voor het gemak en comfort. 

Dit gaat niet vanzelf. De gemeente 
vervult hier een belangrijke rol. Om 
deze rol goed in te vullen, is het 
nodig om de ambitie vast te leggen 
en uit te werken. Dit wordt gedaan in 
een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan. In dit plan wordt voor-

uit gekeken naar 2020. Wethouder 
Ditewig: ‘Het gaat dan om verkeers-
stromen, maar ook om verkeersvei-
ligheid. Iedere inwoner neemt deel 
aan het verkeer in onze gemeente. 
Daarom willen we ook alle inwoners 
betrekken bij het Verkeer- en Ver-
voerplan.’

Het Verkeer- en Vervoerplan is dus 
niet alleen een plan voor inwoners 
van De Bilt, maar juist ook van inwo-

ners. Als ervaringsdeskundige in uw 
wijk of dorp hoort de gemeente graag 
hoe u over verkeer en vervoer denkt. 
Daarom wordt u uitgenodigd om uw 
mening te geven op www.watbe-
weegtdebilt.nl

Via deze site kunt u op de hoogte blij-
ven van de voortgang van het plan, 
lezen hoe belanghebbenden betrok-
ken worden en meer achtergrond 
informatie vinden. 

Wat beweegt De Bilt?
Geef uw mening over verkeer en vervoer!

Wat beweegt u? Dagelijks vinden in de gemeente veel verkeersbewegingen plaats. U gaat met de auto naar 
het werk, brengt de  kinderen naar school, even op de fiets naar de sportclub of een boodschap doen in 

het centrum. U kunt nu uw mening geven over verkeer en vervoer in de gemeente. Deze informatie wordt 
gebruikt bij het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. 

Op 12 april 2011 antwoordde het 
College het vragen stellende gemeen-
teraadslid, dat van rijkswege zeer 
recent was bericht, dat BOA’s bij ver-
keersovertredingen in combinatie met 
verstoringen van de openbare orde 

handhavend mogen optreden. Met 
andere woorden: de Biltse bijzon-
dere opsporingsambtenaren mogen 
bekeuren als men het sluipverkeer-
verbod overtreedt! In het eerste kwar-
taal 2011 vonden reeds enkele hand-

havingsacties plaats en het College 
zegde tevens toe de controles door 
de BOA’s in de loop van het jaar 
regelmatig te zullen herhalen. Een 
en ander is in de jaarplanning van de 
BOA’s verwerkt.

Het gospelkoor ‘Sparks of Joy’ uit 
Westbroek, onder leiding van dirigen-
te Carla van der Heijden, gaf vrijdag 
22 april een ‘Goede Vrijdag-‘concert 
in een overvolle recreatiezaal van 
Dijckstate in Maartensdijk. Het con-
cert werd geopend met het lezen van 
het Bijbelgedeelte, dat handelt over 
Goede Vrijdag en het Paasevangelie, 
beiden uit de Herziene Statenverta-
ling. Het repertoire was verder die 
avond toegespitst op Goede Vrijdag. 
Het sfeervolle optreden werd door 
een betrokken zaal terecht met een 
dankbaar applaus beloond. [HvdB]

Concert Sparks of Joy

Nieuw College GS

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht dat op 18 april 
werd geïnstalleerd. 

V.l.n.r. Remco van Lunteren (VVD), Bart Krol (CDA), Mariëtte Pennarts 
(GroenLinks) en uit Hollandsche Rading Ralph de Vries (D66).

Paaseieren zoeken bij 
KDV De Bosuiltjes

Zaterdag 16 april was het een bonte verzameling van kinderen en ouders 
bij Kinderdagverblijf De Bosuiltjes. De leden van de oudercommissie 
organiseerden ook dit jaar weer het Paaseieren zoeken. Terwijl de Paashaas 
rond huppelde in de mooie Bostuin zocht klein en groot naar de kleurige 
eitjes. Natuurlijk was er ook koffie en thee voor de ouders en sap voor 

de kinderen. Sonja had gelukkig 
hulp van een paar creatieve peuters, 
want de kinderen stonden in de 
rij om geschminkt te worden. Er 
werden mooie tekeningen gekleurd, 
waarvan ter plaatse een placemat 
gemaakt kon worden. Kinderdag 
verblijf De Bosuiltjes is één van de 
vestigingen van Kinderopvang De 
Bilt en gelegen op het terrein van 
Berg en Bosch.

De Paashaas genoot van alle 
belangstelling.

BOA’s in actie in Achttienhoven en Westbroek
 

Medio maart stelde gemeenteraadslid Hans Los (VVD) vragen aan het College van B&W over de 
inzetbaarheid van de Biltse BOA’s bij de handhaving van het sluipverkeerverbod Westbroek/Achttienhoven. 

Het was de inwoners en de Westbroekse dorpsraad een doorn in het oog, 
dat dit verbod onvoldoende werd gehandhaafd. 

advertentie

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



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Gemarineerde 
kipfilet klein

Spareribs 
voor de bbq

Magere 
runderlappen

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

GOUDSE EXTRA 
BELEGEN

500
gram 4.50

i Kg. 7.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

  DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 april
t/m woensdag 4 mei

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Runderrookvlees

Kipfilet met zongedroogde 
tomaatjes

Leverkaas

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

NIEUW!

Versgebrande 
pinda’s 250

gram 1.99

3x 100
gram 3.98

Denkt u aan onze gewijzigde openingstijden?
29 april  zijn we in verband met het huwelijk van onze zus en medewerkster open tot 17 uur.
30 april zijn we gesloten.

Speciáál voor de bbq

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

Varkens 
satévlees

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op

500
gram 3.98

Varkensschnitzels
Kipschnitzels
Runderschnitzels

5 halen / 
     4 betalen

ROOMBRIE

100
gram 1.-

Lekker!

De allerbeste

Asperges
Klasse AA                   Kilo

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

5,95

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Broccoli
500 gram

Tommies - Mozzarella

Salade ______________ 100 GRAM  0,99
vers gewassen

Spinazie ____________  300 GRAM 0,69
Alle Lasagnes
Spinazie, Bolognese, Asperge 

en vegetarisch 
___________________100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 2 MEI,  DINSDAG 3 MEI 

EN WOENSDAG 4 MEI

•  Ravioli gevuld met gehakt in 
tomatensaus ______ 100 GRAM  1,25

• Heerlijke Spaghetti
   met tomaten mozzarella
__________________ 100 GRAM  0,99

•  Salade Nicoise 
   met tonijn en ansjovis
___________________  BOWL   4,95

Volop Hollandse Aardbeien 

scherpe DAGPRIJZEN 

Zaterdag 30 april
zijn wij GESLOTEN
i.v.m. KONINGINNEDAG

Het grootste assortiment

Tomaatjes
van Europa  500 gram

1,98

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,79

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
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Steven	 Roskott	 	 is	 secretaris	 van	 de	
bewonerscommissie	 Grote-	 en	 Klei-
ne	 Beer:	 ‘Onlangs	 zijn	 er	 heel	 wat	
bomen	gekapt.		Volgens	de	gemeente	
waren	 de	 wortels	 van	 de	 monumen-
tale	kastanjebomen	slecht.	Daar	klopt	
niets	van.	Wij	hebben	de	bomen	zelf	
laten	onderzoeken	door	Boom	Totaal-
zorg	 uit	 Schalkwijk	 en	 die	 kwam	
tot	 de	 conclusie	 dat	 de	 bomen	 nog	
tamelijk	 gezond	 waren.	 De	 uitslag	
van	 het	 onderzoek	 hebben	 wij	 ook	
aan	 de	 gemeente	 doen	 toekomen.	 In	
oktober	2010	heeft	 de	gemeente	 een	
archeologisch	 onderzoek	 laten	 ver-
richten	en	toen	heeft	men	bij	de	wor-
tels	 van	 de	 bomen	 gegraven.	 Dat	 is	
volgens	 de	 bewoners	 bewust	 gedaan	
en	 de	 gemeente	 heeft	 waarschijnlijk	
de	wortels	beschadigd	onder	het	mom	
dat	 het	 een	 archeologisch	 onderzoek	
betrof.	 Het	 onderzoek	 duurde	 ook	
maar	 twee	 dagen	 en	 dat	 is	 voor	 een	
archeologisch	onderzoek	veel	te	kort’.

Sleuven
Projectleider	 Leon	 van	 Velzen:	 ‘In	
2010	is	archeologisch	onderzoek	uit-
gevoerd.	 Dit	 bestond	 uit	 een	 proef-
sleuvenonderzoek.	 Op	 een	 aantal	
plaatsen	 worden	 dan	 stroken	 grond	
afgegraven	 tot	 een	 beperkte	 diepte	

om	te	kijken	of	de	kans	op	archeolo-
gische	 vondsten	 aanwezig	 is.	 Dit	 is	
een	 eenvoudig	 onderzoek	 wat	 vaak	
maar	 een	 paar	 dagen	 duurt.	 Bij	 dit	
onderzoek	 zijn	 geen	 waardevolle	
archeologische	vondsten	gedaan.	Wel	
is	 in	 een	 deel	 van	 het	 gebied	 de	
oorspronkelijke	 bodem	 terug	 gevon-
den.	 Daarbij	 bleek	 dat	 het	 om	 een	
opgehoogde	 agrarische	 bodem	 ging.	
Omdat	 er	 geen	 waardevolle	 vonds-
ten	 zijn	 gedaan	 heeft	 dit	 niet	 geleid	
tot	 een	 uitgebreid	 archeologisch	
onderzoek.	Bij	dit	onderzoek	zijn	de	
wortels	 van	 de	 kastanjebomen	 niet	
beschadigd’.

Keuzes
Van	 Velzen	 vervolgt:	 ‘Als	 gemeente	
moeten	wij	keuzes	maken	bij	een	der-
gelijk	 ontwikkelingstraject	 en	 moe-
ten	 we	 bepaalde	 werkzaamheden	 al	
vooraf	 plannen	 om	 de	 realisatie	 van	
een	 project	 goed	 te	 laten	 verlopen.	
Eén	van	die	keuzes	 is	dat	de	kastan-
jebomen	 geen	 plaats	 kregen	 in	 het	
nieuwe	 plan	 omdat	 op	 die	 locatie	
het	 Cultureel	 en	 Educatief	 Centrum	
komt.	Uiteraard	hebben	wij	ons	daar-
omtrent	 aan	 alle	 formele	 procedures	
gehouden	 en	 de	 kapvergunning	 was	
onherroepelijk	op	het	moment	dat	de	

bomen	gekapt	werden.	We	begrijpen	
dat	omwonenden	het	 jammer	vinden	
dat	 er	 bomen	 verdwijnen,	 maar	 er	
komen	 ook	 weer	 bomen	 voor	 terug	
bij	de	realisatie	van	het	nieuwe	plan’.		

Coördinator
De	bewoners	noemen	vervolgens	een	
aantal	 andere	 zaken,	 die	 naar	 hun	
mening	 onterecht	 of	 op	 een	 onjuis-
te	 manier	 hebben	 plaatsgevonden,	
zoals	 het	 verdwijnen	 van	 vogels,	 de	
inspraakmogelijkheden	 van	 (poli-
tieke)	 partijen,	 bezwaartermijnen,	
betrokkenheid	 politieke	 partijen,	 de	
uitblijvende	 reactie	 van	 het	 College	
en	de	communicatie	in	het	algemeen.	
De	reactie	namens	de	gemeente	luidt:	
‘De	 gemeente	 houdt	 bewoners	 via	
verschillende	 kanalen	 op	 de	 hoogte	
over	 het	 project.	 Bij	 het	 ontwikke-
lingstraject	 waren	 er	 een	 klankbord-
groep	die	zich	boog	over	de	inrichting	
van	 de	 openbare	 ruimte,	 een	 werk-
groep	verkeer	en	werd	er	 regelmatig	
overlegd	met	de	Laurenskerk.	

Daarnaast	 kunnen	 belangstellenden	
veel	 informatie	 en	 nieuws	 vinden	
op	www.melkwegdebilt.nl	en	ontvan-
gen	 omwonenden	 een	 aantal	 keer	
per	jaar	een	nieuwsbrief.	Met	ingang	

van	 juni	2011	komt	er	 in	de	hal	van	
de	Laurensschool	een	informatiepunt	
over	 het	 plan	 Melkweg.	 Op	 woens-
dagen	 tussen	 16.00	 en	 18.00	 uur	 is	
een	 medewerker	 van	 woonstichting	
SSW	of	de	gemeente	aanwezig	voor	
het	 beantwoorden	 van	 vragen.	 De	
gemeente	 heeft	 Jan	 Dijkkamp	 als	

coördinator	 aangesteld	 voor	 alle	 uit-
voerende	 werkzaamheden.	 Vanaf	 de	
start	 van	 de	 voorbereidende	 werk-
zaamheden	kunnen	mensen	 	bij	hem	
terecht	met	vragen	over	de	sloop-	en	
bouwwerkzaamheden	 in	 het	 gebied	
Melkweg	 via:	 06	 10160542	 of	 via	
dijkkampj@debilt.nl.

Bewoners van de Grote- en de Kleine Beer, alsmede van de Planetenbaan 
op het gedeelte, waar volgens de bewoners een ware kaalslag heeft 
plaatsgevonden. In ieder geval kijkt iedereen nu op ‘niets’ meer uit.

Bewoners Grote en Kleine Beer  
nog steeds ontevreden

door Henk van de Bunt

De bewoners van de Grote- en de Kleine Beer te Bilthoven maken zich nog steeds sterk voor het behoud 
van het daar gelegen hertenpark. In een brief aan De Vierklank worden de argumenten nog eens opnieuw 

genoemd. De redactie legde deze brief voor aan de afdeling communicatie van de gemeente. 
Projectleider Leon van Velzen verduidelijkt het gemeentelijk beleid in deze. 

Naschrift van de redactie

In eerste instantie heeft de redactie de oorspronkelijke brief van de bewo-
ners in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de afdeling Com-
municatie. Vervolgens is met delen van de brief en van de gemeentelijke 
reactie bijgaand artikel samengesteld. 
In reactie op het toegezonden artikel werd door de bewoners achteraf 
gevraagd het gehele oorspronkelijke artikel (alsnog) te plaatsen. Beweerd 
werd, dat in het antwoord van de gemeente een aantal zaken niet klopten.
De redactie heeft daarvan afgezien. Met het plaatsen van bijgaand artikel 
is aandacht aan de nog steeds bestaande onvrede geschonken, is hoor en 
wederhoor toegepast en is het aan beide partijen om in onderling overleg 
e.e.a. uit te praten.
Henk van de Bunt, redacteur

De	 zaak	 die	 behandeld	 wordt	 gaat	
om	 een	 vrouw	 uit	 een	 dorpje	 dicht	
bij	Groningen	die	sinds	januari	2009	
is	 vermist.	 Haar	 echtgenoot	 is	 ver-
dachte.	Door	het	doen	van	een	recon-
structie	 wordt	 gehoopt	 dat	 het	 tips	
oplevert.	 Dat	 juist	 Maartensdijk	 is	
gekozen	heeft	 twee	redenen.	De	eer-
ste	 reden	 is	 dat	 woning	 Nassauhof	
10	 en	 de	 omgeving	 overeenkomen	
met	de	plek	waar	het	delict	 indertijd	
heeft	 plaatsgevonden.	 De	 gebruikte	
personen	 en	 woningen	 in	 Maartens-
dijk	 zijn	 dus	 niet	 bij	 het	 werkelijke	
delict	betrokken	geweest.	De	 tweede	

reden	 is	 dat	 bewoner	 Gerrit	 Floor	
(45)	 al	 jaren	 staat	 ingeschreven	 bij	
diverse	castingbureaus	en	vele	rollen	
heeft	 gespeeld.	 Hij	 heeft	 zijn	 woon-
adres	 opgegeven	 als	 opnamelocatie	
bij	 voorkomende	 gelegenheden.	 En	
dat	was	nu	de	reconstructie	van	deze	
moord.
	
Sneeuw
Bewoners	 rond	 het	 Nassauhof	 in	
Maartensdijk	 ontvingen	 onlangs	 een	
keurige	 brief	 met	 daarin	 de	 aankon-
diging	 en	 uitleg	 van	 de	 opnamen	 en	
alvast	excuses	voor	mogelijke	hinder,	

hoewel	 dat	 tot	 een	 minimum	 zou	
worden	beperkt.	Zo	stond	er:	 ‘Door-
dat	op	de	dag	van	vermissing	van	de	
vrouw	 een	 weeralarm	 is	 uitgegaan	
en	 een	 zware	 sneeuwstorm	over	 ons	
land	woedde,	zullen	wij	met	een	nep-
sneeuwmachine	 nepsneeuw	 op	 een	
deel	van	de	straat	en	de	woning	nr.10	
spuiten.	 Deze	 sneeuw	 is	 een	 soort	
schuim	 dat	 vanzelf	 weer	 oplost	 en	
geen	enkele	schade	aanricht.	‘	Door-
dat	 het	 Nassauhof	 geen	 doorgaand	
verkeer	 kent,	 kan	 de	 filmploeg	 die	
dag	 rustig	 werken.	 Weinig	 mensen	
hebben	de	activiteiten	gezien.	

Hoofdrol
Bij	aankomst	zien	we	hoe	de	sneeuw-
machine	het	huis	onderspuit	terwijl	de	
leden	van	het	 team	buiten	en	binnen	
geconcentreerd	de	scènes	overleggen.	
In	de	woonkamer	zitten	twee	acteurs,	
de	wijkagent	en	de	verdachte,	tegen-
over	 elkaar	 aan	 tafel	 voor	 verhoor.	
We	 mogen	 de	 plot	 niet	 verklappen	
dus	praten	we	nog	even	na	met	Ger-
rit	Floor	die	vertelt	dat	dit	de	tweede	
keer	is	dat	opnamen	voor	Peter	R.	de	
Vries	bij	hem	thuis	worden	gemaakt.	
Toen	 had	 hij	 een	 hoofdrol	 als	 arts.	
Nu	kijkt	hij	toe.	Gerrit	begon	15	jaar	
geleden	 als	 figurant	 en	 acteur	 via	
castingbureaus.	Hij	staat	bij	5	bureaus	

ingeschreven	 waarvoor	 hij	 soms	 25	
keer	per	jaar	heeft	gespeeld	als	acteur	
en	figurant	in	hoofd-	en	bijrollen.	Hij	
trad	op	in	Goede	tijden	slechte	tijden.	
Bij	 Gerard	 Joling	 als	 stand-in.	 Met	
Monique	van	de	Ven,	het	zal	je	maar	

gebeuren,	 en	 in	 een	 reeks	 reclame-
spotjes.	Hij	heeft	thuis	veel	opnames	
die	 hij	 kan	 laten	 zien.	Toch	blijft	 de	
vriendelijke	man	 gewoon	 in	 dag-	 en	
nachtdiensten	werken	bij	de	drukkerij	
van	De	Telegraaf.

Maartensdijkse woning in Peter R. de Vries
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag en woensdag 19 en 20 april zijn voor het televisieprogramma  
‘Peter R. de Vries misdaadverslaggever’, door de eigen opnameploeg een aantal opnamen gemaakt in  

een woning aan de Nassauhof 10 in Maartensdijk die model stond voor een misdrijf.  
De uitzending in het programma van Endemol is op zondagavond 8 mei. 

Het verhoor van de verdachte door de wijkagent. 

Tijdens de reconstructie werd de Nassauhof in een winterse setting omgeto-
verd. [foto: Jan den Ouden]

Koninginnedag  
en Tai Chi-dag

Zaterdag	30	april	a.s.	is	het	Wereld	Tai	Chi-dag.	Wil	je	eens	meemaken	wat	
tai	chi	is?	Dan	is	dit	een	goede	gelegenheid.	In	het	mooie	Van	Boetzelaer-
park	in	De	Bilt	kun	je	op	die	dag	tussen	10.00	en	11.00	uur	tai	chi	beoe-
fenen.	Emile	Weesie	(Yin	in	Yang)	en	Helen	IJsselmuiden	(Vol-ledig)	zijn	
beide	ervaren	docenten	en	begeleiden	de	oefeningen.	Deelname	is	gratis	en	
aanmelden	is	niet	nodig.

Wereld	 tai	 chi-dag	 vindt	 elk	 jaar	 op	 de	 laatste	 zaterdag	 van	 april	 plaats.	
Overal	 begint	 het	 om	 10.00	 uur.	 Zo	 ontstaat	 een	 taichi-golf	 die	 over	 de	
wereld	gaat.	Dit	jaar	valt	het	samen	met	Koninginnedag.



























































 






 







































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

Koninginnedag geopend 
van 8.00 – 13.00 uur 

met een volledig vers 
broodassortiment
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Op	 beide	 paasdagen	 van	 elf	 tot	 half	
vijf	 viel	 er	 van	 alles	 te	 beleven	 op	
het	 landgoed.	 Zo	 konden	 kinderen	
echte	kuikentjes	bekijken	en	een	puz-
zeltocht	 volgen	 over	 Jonge	 Dieren	
aan	de	hand	van	een	route	langs	acht	
borden	met	bijbehorende	meerkeuze-
vragen.	Verder	konden	kinderen	tegen	
betaling	 pony	 rijden	 of	 meerijden	
met	de	zogeheten	‘Groene	Koets’	op	
een	korte	rit	door	het	bos.	De	Eerste	
Paasdag	 kwamen	 er	 ongeveer	 twee-
honderd	 personen	 in	 het	 Paviljoen,	
vertelt	 vrijwilligster	 M.	 Berkel,	 die	
samen	met	haar	man	die	dag	aanwe-
zig	 was.	 ‘Het	 was	 heel	 geanimeerd.	
Ook	buiten	waren	 er	 heel	 veel	men-
sen	 die	 aan	 de	 activiteiten	 meede-
den.	 Voor	 de	 puzzeltocht	 was	 veel	
belangstelling.	Als	de	kinderen	klaar	
waren,	kregen	ze	paaseitjes.’	Voor	het	
broodjes	 bakken	 was	 een	 alternatief	
bedacht,	vertelt	haar	man:	‘De	kinde-
ren	kregen	gratis	broodjes	met	knak-
worst.’	 Verder	 was	 er	 koffie,	 thee,	
limonade	 en	 chocomel.	 Op	 Tweede	
Paasdag	 meldden	 Mattijn	 en	 Merel	
uit	 Utrecht	 zich	 al	 vroeg	 voor	 de	
kuikentjes	en	de	speurtocht.	‘Wij	zijn	
bijna	elke	zondag	met	twee	gezinnen	
op	Beerschoten’,	vertelt	hun	moeder.	
‘Dan	 gaan	 de	 mannen	 hardlopen	 en	
de	vrouwen	en	kinderen	gaan	buiten	
met	de	bal	spelen	en	binnen	kleuren,	
dat	 vinden	 ze	 helemaal	 geweldig.’	
Sinds	 kort	 zijn	 er	 speciale	 kinder-

routes	 uitgezet	 door	 Beerschoten	 en	
voor	 kinderfeestjes	 en	 schoolklassen	
organiseert	 Het	 Utrechts	 Landschap	
wandelexcursies.	Die	kosten	tien	euro	
voor	maximaal	tien	kinderen	en	voor	
elk	 volgend	 kind	 één	 euro.	 Begelei-
ders	gaan	gratis	mee.

Beerschoten
Het	landgoed	Beerschoten	omvat	een	
fraai	bosgebied,	bestaande	uit	mean-
derende	 vijvers,	 een	 beek,	 weidege-
bieden	 met	 boomgroepen	 en	 oude	
lanen.	 In	 de	 monumentale	 bomen	
broeden	 vogels	 als	 de	 bosuil	 en	 de	
kleine	bonte	specht.	Ook	de	vos,	ree,	
das,	boommarter	en	eekhoorn	houden	

zich	 in	 dit	 gebied	 op.	 Het	 parkbos	
van	 Beerschoten	 is	 in	 de	 negentien-
de	 eeuw	 in	 de	 Engelse	 landschaps-
stijl	 ontworpen	 door	 de	 beroemde	
Haarlemse	 tuinarchitect	 Jan	 David	
Zocher	 jr.	 (1791	 -1870).	 Samen	 met	
landgoed	 Houdringe	 en	 het	 Panbos	
vormt	Beerschoten	één	groot	natuur-
gebied	van	378	hectare.	 In	Paviljoen	
Beerschoten	 bevindt	 zich	 het	 infor-
matiecentrum	 over	 de	 Stichtse	 Lust-
warande,	 de	 unieke	 gordel	 van	 bui-
tenplaatsen	tussen	De	Bilt	en	Rhenen.	
Het	bezoekerscentrum	is	gevestigd	in	
het	 voormalige	 koetshuis	 van	 Huize	
Beerschoten.	 Daar	 is	 een	 gratis	 te	
bezichtigen	 tentoonstelling	 ingericht	

met	 een	 elf	 meter	 lange	 luchtfoto	
van	 de	 Lustwarande.	 Voor	 kinderen	
is	 er	 een	 'ontdekplek',	 waar	 ze	 op	
een	 speelse	 manier	 van	 alles	 over	
de	 natuur	 te	 weten	 kunnen	 komen.	

De	bovenverdieping	biedt	plaats	 aan	
wisselende	 tentoonstellingen.	 Op	 dit	
moment	huist	in	en	om	het	buitenhok	
in	de	tuin	van	het	Paviljoen	een	konij-
nengezin	met	jonkies.	

Vrijwilligster N. Westerhof, die samen met vrijwilliger Rick te Loo Tweede 
Paasdag de bar bemande, verraste Mattijn en Merel met paaseitjes.

Paasactiviteiten op Beerschoten 
door Lilian van Dijk

Op landgoed Beerschoten werden Eerste en Tweede Paasdag allerlei leuke activiteiten voor kinderen 
georganiseerd door stichting Het Utrechts Landschap. Het weer werkte volop mee, maar dat het zomerse weer 

al vele dagen was aangehouden, betekende ook dat het broodjes bakken verviel vanwege het brandgevaar. 

Op	 donderdag	 28	 april	 organiseert	 Het	 Utrechts	 Landschap	 een	 gratis	
natuur-	en	cultuurhistorische	excursie	door	Beerschoten,	die	om	14.00	van	
start	gaat	bij	Paviljoen	Beerschoten.	In	datzelfde	paviljoen	vindt	op	zater-
dag	30	april	van	20.00	tot	22.00	een	lezing	plaats	over	oude	eiken	in	het	
Utrechts	landschap	door	Simon	Klingen.	Beschermers	(donateurs)	van	Het	
Utrechts	Landschap	betalen	2	euro,	niet-Beschermers	3	euro,	inclusief	kof-
fie	of	thee.	Wie	deel	wil	nemen	aan	activiteiten	of	zich	wil	aanmelden	als	
Beschermer,	kan	de	website	www.utrechtslandschap.nl	bezoeken.

Het	was	Maartensdijker	Gerard	Mul-
der	 die	 zich	 zeer	 inzette	 voor	 deze	
reis.	 Het	 gemotiveerde	 gezelschap	
vertrok	 op	 donderdag	 21	 april	 om	
half	 acht	 vroeg	 voor	 een	 reis	 van	
12	uur	 richting	Moldau.	 In	het	hotel	
te	 Brehoun	 werd	 de	 volgende	 dag,	
Goede	 Vrijdag	 intensief	 geoefend,	
terwijl	 de	 niet	 zingende	 medereizi-
gers	zich	verdiepten	in	Boheems	kris-
tal.	 Diezelfde	 dag	 nog	 bezocht	 men	
de	 wereldberoemde	 Praagse	 Burg,	
toneel	 van	 een	 van	 de	 vele	 Praagse	

politieke	 afrekeningen	 waarbij	 men	
gewoon	 was	 de	 tegenstander	 uit	 het	
raam	 te	 werpen	 (‘defenestraties’).	 ’s	
Avonds	 vermaakte	 het	 gezelschap	
zich	 met	 goed	 Tsjechisch	 bier	 en	 -	
aangevoerd	door	ensemble	Sterk	Spul	
-	met	groepsgezang	van	Biltenaren	en	
Maartensdijkers	gezamenlijk.	Daarbij	
werd	 ook	 het	 Maartensdijkse	 Volks-
lied	 krachtig	 en	 met	 overtuiging	 ten	
gehore	 gebracht.	 Een	 ‘eye-opener’	
zo	 verklaarde	 Bilts	 raadslid	 Frans	
Poot,	 die	 beloofde	 zich	 nog	 meer	 in	

te	 spannen	voor	de	verspreiding	van	
de	 Biltse	 zangcultuur,	 waarvan	 dit	
lied	 zo	 eminent	 deel	 uitmaakt.	 Jean	
Rijksen,	bekende	inwoner,	voorvech-
ter	 van	 Bilts-Poolse	 samenwerking	
(Miescesko),	 meldde	 de	 heer	 Poot	
daaraan	 te	 zullen	 houden.	 Ook	 Bilt-
hovenaren	Jos	Sanders	en	zijn	vrouw	
Madelein	 droegen	 van	 harte	 aan	 de	
binnengemeentelijke	integratie	bij.

Stil
Op	 stille	 zaterdag	 vertrok	 het	 gezel-
schap	 naar	 Praag	 voor	 een	 volgende	
oefensessie	 (met	 uitzondering	 van	
een	 tweetal	 zangers	 die	 zich	 op	 de	
vertrektijd	 verkeken	 hadden).	 Want	
een	 optreden	 voor	 een	 grote	 groep	
Tsjechen	(waaronder	de	burgemeester	
van	Praag),	kerkelijke	leiders	(de	bis-
schop),	de	 ambassadeurs	van	Neder-
land	 en	 Australië	 is	 geen	 sinecure.	
Daar	moet	je	je	best	te	doen.	Nadien	
ging	een	aantal	groepsleden	op	zoek	
naar	andere	plaatsen	in	Praag	waar	de	
door	Anne	Doedens	 toegelichte	ven-
sterwerpingen	 zouden	 hebben	 plaats	
gevonden.	 De	 Maartensdijkers	 Nik	
Cardinaal	en	Wim	Brouwer	verklaar-
den	 te	 hopen,	 dat	 deze	 bijzondere	
politieke	methode	niet	in	De	Bilt	zou	

worden	ingevoerd.	Later	die	zaterdag	
werd	een	schitterende	vaartocht	over	
de	Moldau	gemaakt,	waarbij	voedsel	
en	 drank	 rijkelijk	 aanwezig	 waren	
voor	 het	 smeren	 der	 kelen.	 Tijdens	
de	gezellige	nazit	die	avond	kon	men	
bekende	Maartensdijkers	 en	Biltena-
ren	 zoals	 Ritty	 van	 Stuyvenberg	 en	
Ida	 Oostveen	 in	 druk	 gesprek	 met	
andere	gezelschapsleden	waarnemen.	
Hetzelfde	 gold	 voor	 Freddy	 Goed-
hart,	 een	 zangeres	 aan	 wie	 men	 niet	
afziet	 dat	 zij	 als	 oudste	 lid	 van	 het	
gezelschap	de	tachtig	is	gepasseerd.	

Oude Glorie
Tijdens	 de	 repetities	 van	 het	 koor	
verkent	 de	 aanhang	 van	 het	 koor	
op	 die	 prachtige	 24ste	 april,	 Eerste	
Paasdag,	 Praag.	 Na	 jaren	 van	 Stali-
nistische	 terreur	 en	verval	 is	 de	 stad	
in	haar	oude	glorie	hersteld.	Een	van	
de	 meest	 interessante	 gebouwen	 is	
het	gemeenschapscentrum	(stadhuis),	

een	 schitterend	 voorbeeld	 van	 art-
nouveau	 bouwkunst.	 In	 dit	 gebouw	
ziet	 men	 de	 Tsjechische	 geschiede-
nis,	ingebed	in	een	geheel	van	cafés,	
expositieruimten	 en	 een	 grote	 con-
certzaal,	 de	 Smetanazaal,	 een	 soort	
van	 Praags	 Concertgebouw.	 In	 deze	
historische	 zaal,	 genoemd	 naar	 de	
beroemde	 componist	 Smetana,	 vindt	
de	uitvoering	van	de	Jeruzalempassie	
plaats.	 Een	 uitvoering	 waarin	 AZM	
zo	 opvallend	meezingt.	Als	 de	 klan-
ken	 van	 het	 grote	 orgel	 opklinken,	
is	de	vibratie	in	de	zaal	voelbaar.	De	
Jerusalem	 Passion	 is	 een	 compositie	
van	 de	Australische	 componist	Wyl-
lie.	 De	 opbrengst	 is	 bestemd	 voor	
mensen	met	een	dubbele	beperking.	

Heel	even	stond	AZM	in	het	middel-
punt	 van	 de	 wereld,	 vertegenwoor-
digd	door	de	Nederlandse	en	Austra-
lische	 ambassadeur	 en	 de	 Praagse	
bisschop.	

‘Tientallen leden van ons eigen AZM stonden hier als onderdeel van in een 
koor van ruim 160 zangers de sterren van het plafond te zingen!’, zei een 
meegereisde luisteraar.

Afgelopen donderdag reisde het gezelschap ’s ochtends vroeg af. [foto Henk 
van de Bunt]

Belangrijke culturele injectie voor 
Tsjechisch muziekleven

Een grote groep zangers van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk en hun aanhang reisde vorige week af 
naar de Tsjechische Republiek voor de uitvoering van de Jeruzalempassie op Eerste Paasdag  
in de Smetanazaal van het oude Praagse stadhuis. Een optreden van meer dan 150 zangers,  

voor een derde deel uit De Bilt en Maartensdijk. Met een moderne variant van de Matthaeus-passie,  
die door de zangers al in 2010 met groot succes in de Rotterdamse Doelen werd vertolkt. 

Opnieuw fiets- en 
bustocht naar Coesfeld

De	 stichting	 Jumelage	 De	 Bilt-Coesfeld	 zet	 zich	 in	 voor	 meer	 contacten	
tussen	 burgers	 van	 De	 Bilt	 en	 Coesfeld.	 Het	 bestuur	 van	 deze	 stichting	
organiseert	elk	jaar,	in	nauw	contact	met	de	partnergemeente	Coesfeld,	een	
aantal	ontmoetingen	voor	de	inwoners	van	beide	gemeenten.

Men	komt	bij	 elkaar	voor	 activiteiten	als	 sport,	 cultuur	 en	onderwijs.	Zo	
wil	 de	 stichting	 Jumelage	 De	 Bilt-Coesfeld	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 het	
bevorderen	van	meer	onderling	begrip	en	waardering	bij	de	inwoners	van	
beide	gemeenten	voor	elkaars	leefwereld	en	cultuur.	In	2011	organiseert	het	
jumelagecomité	De	Bilt-Coesfeld,	 uiteraard	 in	 nauwe	 samenwerking	met	
het	comité	in	Coesfeld,	weer	een	fietstocht	en	een	bustocht	waarvoor	men	
zich	nu	kan	inschrijven.

Fietstocht
Op	zaterdag	14	mei	a.s.	is	er	een	fietstocht	in	Coesfeld.	Om	10.00	uur	ont-
vangst	met	ontbijt	in	de	Pulverturm	in	Coesfeld,	11.00	uur	vertrek	per	fiets	
naar	Farbwerke	Ostendorf	 (verffabriek)	waar	men	 een	 rondleiding	krijgt.	
Van	 daar	 fietst	 men	 naar	 Lette	 met	 tussendoor	 een	 rustmoment.	 Daarna	
terug	naar	Coesfeld	voor	de	barbecue	bij	de	Pulverturm.	Deze	dag	kost	10	
euro	en	men	reist	naar	Coesfeld	met	eigen	vervoer	of	samen	met	een	andere	
deelnemer	mee.	Het	is	mogelijk	om	in	Coesfeld	een	fiets	te	huren.	Dit	s.v.p.	
melden	bij	aanmelding.	

Inschrijven	kan	bij	Joke	Nederhof,	bij	voorkeur	via	e-mail	aan	nederhofj@
debilt.nl	of	telefonisch	op	maandag,	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	op	tel.	
030	228	91	48.



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

De WOW lingerie geeft je het ultiem vrouwelijke gevoel.

Wij adviseren graag bij het  kiezen van de juiste maat.

DE NIEUWE WOW COLLECTIE IS BINNEN

MET DE UNIEKE L-SHAPE® PADDING

- vormt je buste

- mooi decolleté

- luxueus

- goed zittend

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Leuke cadeaus 
voor 

moederdag!!!

Gratis 

make-up spiegel 

bij aankoop van 15 euro!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 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.

Alstroemeria bos 4,95
Chrysantenstekken 
                  10   voor    2,95
hele liter plantenvoeding 2,70
bemeste tuinaarde
5 zakken 6,50
Koninginnedag gesloten

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

Type auto jaar km omschrijving  bedrag 

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

206 1.4 SW X-DESIGN 2005 139.000 GRIJS MET,RAD/CD,AIRCO,ER,CV,SB,ABS  € 6.450,00 

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

LMV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,PANORAMADAK  € 10.950,00 

407 COUPE 2.7 V6 HDIF AUT 2006 195.000 ZILV GRIJS MET,RAD/CD/NAV,CRUISE C,LEDER,    

CLIMATE C,PARKEERH,LMV,ABS,REGENS,  € 13.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 10.500,00 

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

1.8 16V 7-PERSOONS LMV,TREKH,ABS,AIRBAGS,RAD/CD,ESP,  € 14.950,00 

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT 2002 96.000 GRIJS MET,HALF LEDER,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP

CRUISE C,LMV,PARKEERH,RAD/CD,  € 8.250,00 

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

LEDER INT,AIRCO,LMV,  € 4.950,00 

FORD FIESTA 1.3 FUTURA XL 2008 5.600 CLIMA,FORD AUDIO,ELEKTRICH PAKKET,ABS,

ABS,AIRBAGS,LMV,MLV,PARKEERHULP  € 8.400,00

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT
2005, D BLAUW MET,CRUISE C, 
ER, CV, SB, RAD/CD, CLIMATE 
C, PARKEERHULP, SCHUIFDAK, 
ABS,

€ 11.950,-

06 - 53 14 67 33

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

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

Volop Oranjegebak

30 april 

Maertensplein tot 

13.00 uur open 

met vers brood!
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Dorpsraad Groenekan vergaderde op 18 april

Vrienden van molen De Geesina
Restaureren is één ding maar het draaiend houden van een molen is 
een essentiële volgende stap. Voor het onderhoud van een molen is 
ruwweg 10.000 euro per jaar nodig. Deels is dat via een onderhouds-
subsidiepot van de het rijk te verkrijgen maar op die pot wordt al veel 
getrokken en het dekt nooit meer dan 50% van de benodigde gelden. 
Het is dus zaak als Groenekanse gemeenschap aanvullende middelen 
te verzamelen. In de Dorpsraad is gesuggereerd een Stichting Vrien-
den van De Geesina op te zetten waar donaties van particulieren en 
bedrijven worden ingezameld voor het beheer van de molen. Ook zou 
er een vrijwilligersclub rond De Geesina moeten worden opgezet die 
bijvoorbeeld een winkeltje met zelfgemalen producten e.d. gaat run-
nen. Belangstellende vrijwilligers en potentiële donoren kunnen zich 
alvast melden bij de secretaris van de Dorpsraad Groenekan, Nicolien 
Curiëre: nicoliencuriere@casema.nl.

Mobiliteit
De dorpsraad bespreekt verder nog de stand van zaken rond de verbreding van de A27 en de Utrecht-
se ring om de Noord. Het coalitieakkoord van de provinciale partijen VVD, D66, CDA en GroenLinks 
ziet er voor wat hun inspanning voor het beteugelen van de overlast van de A27 en de ring niet ongun-
stig uit. Ook ten aanzien van de overlast op de Koningin Wilhelminaweg biedt het coalitieakkoord 
een streepje licht. Men overweegt, na het uitbreiden van de capaciteit van de snelwegen, sommige 
onderdelen van provinciale wegen van karakter te wijzigen van gebieds- in erfontsluiting. Ten slotte is 
er ook voor de Openbaar Vervoer sympathisanten in het coalitieakkoord voldoende positiefs te lezen. 
Men maakt zich sterk voor de aanleg van de nieuwe railverbinding Breda-Utrecht-Almere en zet 
zich in op het bieden van keuzemogelijkheden voor de reiziger (ketenmobiliteit) door het versterken 
van mogelijkheden voor OV- en fietsreizigers. Tenslotte overweegt men het station van Hollandsche 
Rading te verplaatsen naar Maartensdijk waardoor het vanuit Groenekan natuurlijk beter bereikbaar 
wordt.

Samenleven in Groenekan, voor jong en oud(er)
De thema-avond Samenleven in Groenekan, voor jong en oud(er) is in de dorpsraad geëvalueerd en 
er zijn vervolgstappen afgesproken. In  zijn algemeenheid vond men het een gemiste kans dat de 
bar in het dorpshuis in de pauze en na afloop gesloten was. Daarmee werden een aantal waardevolle 
ontmoetingskansen in de kiem gesmoord. Dat zou voortaan anders moeten. Verder werd besloten 
om rond het Dorpsplein Groenekan een klankbordgroepje van betrokken dorpelingen te formeren 
om de overgang naar meer interactieve toepassingen te begeleiden. Een werkgroep moet het wonen 
voor starters en senioren inclusief  het onderwerp bereikbaarheid/mobiliteit – beiden een kwestie 
van lange adem - actief  gaan volgen, promoten en begeleiden. Men moet ervoor zorgen dat deze 
onderwerpen tussen de oren van alle betrokken partijen een prominente plaats gaan krijgen en dat 
visies, structuur- en bestemmingsplannen gaan sporen met de opvattingen ter zake. 

Recreatiegebied De Ruigenhoekse Polder
Tenslotte is er het nodige kritische commentaar geleverd op de ontwikkelingen rond het recreatie-
gebied in de Ruigenhoekse polder. Daarom probeert men voor de volgende dorpsraadvergadering, 
30 mei om 20.00 uur in dorpshuis De Groene Daan, dat onderwerp als thema te agenderen met als 
spreker een ter zake kundige van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Frank Klok
Groenekan

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

Molen De Geesina in volle 
glorie. Een prachtige aanwinst 
voor Groenekan. 

Bewoners Looydijk 

tevreden over 30 km actie

Wat begon met een klein actief  groepje groeide in korte tijd 
uit tot een breedgedragen actie onder de bewoners van de 
Looydijk. De bewoners zijn de drukte in hun straat behoorlijk 
zat. Vooral omdat er veel te hard wordt gereden en er dagelijks 
gevaarlijke situaties ontstaan. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 
april hebben ze extra aandacht besteed aan het feit dat de  
Looydijk een 30 km zone is. 

Zelfgemaakte borden werden geplaatst in tuinen bij de ingang 
van de Looydijk. Spandoeken werden opgehangen, posters 
geregeld met subsidie van het ROV-Utrecht hingen achter 
nagenoeg ieder raam. Krijttekeningen stonden op straat en 
kerstballen met 30 km hingen in de bomen. Het straatbeeld 
werd verder opgefleurd met een groot aantal ingepakte auto’s. 
Zo kon het niemand meer ontgaan.

Zaterdagochtend om 11 uur hield wethouder Ditewig een korte 
toespraak en deed hij mee aan de oversteekactie. Bij twee 
stands werden mensen aangesproken en ondervraagd over de 
30 km zone. Als ze wilden konden ze meedoen aan een ver-
keersquiz en kinderen konden een poster maken die bij Albert 
Heijn werden opgehangen of  een smurfen speurtocht lopen 
langs de Looydijk.

Er waren bijzonder veel positieve reacties. Heel veel mensen 
zeiden zich niet bewust te zijn van het feit dat er op de Looydijk 
maar 30 km gereden mag worden. Veel mensen deelden de 
mening dat er zich vaak gevaarlijke sitaties voordoen, vooral 
rond de kruispunten en de aansluiting met de Soestdijkseweg. 
Het was ook niet bij iedereen bekend dat rechts voorrang heeft. 
Opvallend was het grote aantal mensen dat van buiten De Bilt 
naar de Albert Heijn komt. 

De actie heeft in ieder geval als resultaat dat de 30 km zone 
goed onder de aandacht is gebracht. Er waren veel positieve 
geluiden over het soort actie en veel bijval van het publiek die 
zich wel herkende in de punten die de bewoners naar voren 
brachten. De meeste mensen gaven toch aan dat ze pas echt 
hun gedrag zullen veranderen als er meer gehandhaafd gaat 
worden.

Bewoners Looydijk

Start ontwerpfase dorps-

huis Hollandsche Rading

De realisatie van het nieuwe dorpshuis in Hol-
landsche Rading komt steeds een stap dich-
terbij. Nadat het college van burgemeester en 
wethouders in november 2010 het ruimtelijk 
en technisch programma van eisen vastge-
steld heeft, is nu een start gemaakt met de 
ontwerpfase. De gemeente geeft in deze fase 
samen met gebruikers en omwonenden vorm 
aan het dorpshuis.

De gemeente heeft een viertal architecten 
gevraagd offerte uit te brengen voor ontwerp 
van het dorpshuis en de openbare ruimte. 
Drie architectenbureaus hebben hierop gere-
ageerd. De selectiecommissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van gebruikers en omwo-
nenden en gemeenteambtenaren, heeft de 
voorstellen beoordeeld op de onderdelen 
prijs, ontwerp en plan van aanpak. Archi-
tectenbureau Mulders van den Berk scoorde 
zowel op ontwerp en plan van aanpak het 
hoogst. De selectiecommissie heeft unaniem 

de voorkeur voor dit bureau uitgesproken. 
Op 19 april 2011 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders ingestemd tot 
opdrachtverstrekking aan dit bureau. 
Na opdrachtverstrekking aan architectenbu-
reau Mulders van den Berk, starten we 
met het ontwerp van het gebouw en open-
bare ruimte. Tijdens verschillende workshops 
geven we hier samen met gebruikers en 
omwonenden vorm aan. De eerste workshops 
vinden begin mei plaats. Naar verwachting is 
het definitief  ontwerp in het najaar gereed. 

U kunt het hele proces volgen op de gemeen-
telijke website www.debilt.nl  Wonen en 
Leven  Projecten.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Marianne van Ammers, T (030) 228 
94 25 of  Mickel Kordelaar, T (030) 228 94 
43.



www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl

OPEN  DAG GEMIST?

Pro� teer nog tot 11 mei!

Gratis duostoel bij 

aankoop van een skelter

Na ruim Na ruim 4040 jaar een nieuwe eigenaar. jaar een nieuwe eigenaar. 
Albert en Bep Scharrenburg nemen afscheid op Koninginnedag.Albert en Bep Scharrenburg nemen afscheid op Koninginnedag.

Een hapje en een drankje staan voor u klaar!Een hapje en een drankje staan voor u klaar!
KoperwieklaanKoperwieklaan 1 Bilthoven1 Bilthoven

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Met frisse voeten het voorjaar in?
Maak een afspraak met onze pedicure, Lydia van Vliet,
in de George in der Maur beterlopenwinkel.0346-259459.
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advertentie

‘Kloezeman	 heeft	 ook	 een	 tuincen-
trum	 in	Garderen.	We	 hebben	 jaren-
lang	 samengewerkt	 met	 de	 inkoop	
van	planten	en	hadden	dus	ook	altijd	
dezelfde	 kwaliteit	 en	 prijsstelling’,	
vertelt	Albert	 Scharrenburg.	Voor	 de	
klant	is	er	dus	niet	veel	veranderd.	De	
naam	blijft	hetzelfde	en	alle	bekende	
gezichten	 blijven,	 alleen	 wij	 zijn	 er	
niet	meer.	Misschien	dat	ik	af	en	toe	
eens	 bijspring	 als	 het	 nodig	 is.	 Ze	
kunnen	 ook	 gebruikmaken	 van	 de	
faciliteiten	 bij	 mijn	 huis	 in	 Groene-
kan.’

Bijna veertig jaar
Tuinmarkt	 Bilthoven	 een	 begrip	 in	

het	centrum	van	Bilthoven.	Albert	en	
Bep	Scharrenburg	begonnen	de	zaak	
in	 1972	 op	 de	 huidige	 locatie	 aan	
de	Koperwieklaan,	op	een	steenworp	
afstand	van	de	Kwinkelier.	Na	enkele	
moeizame	 startjaren	groeide	de	 zaak	
uit	 tot	wat	 het	 nu	 is.	Een	 zaak	waar	
mensen	op	vakkundige	wijze	worden	
geholpen	en	waar	ze	goede	producten	
tegen	redelijke	prijzen	krijgen.	Albert	
Scharrenburg	zit	vanaf	zijn	achttiende	
jaar	in	de	planten.	Hij	is	eerst	nog	kok	
geweest.	Als	kok	had	hij	ochtend-	en	
avonddiensten	en	omdat	hij	daardoor	
overdag	 veel	 vrije	 tijd	 had	 ging	 hij	
wel	 eens	 in	 het	 oude	 tuincentrum	
van	Guliker	op	het	Jodendom	helpen.	

‘Ik	vond	het	een	veel	leuker	vak	dan	
kok’,	 vertelt	 Albert.	 ‘In	 1972	 vroeg	
Guliker	 of	 ik	 de	 buitenafdeling	 over	
wilde	nemen	en	zo	zijn	we	voor	ons-
zelf	begonnen.’	Bep	werkte	toen	nog	
bij	haar	vader	 in	de	handel.	Maar	na	
een	paar	jaar	kwam	ook	zij	in	de	tuin-
markt.	 De	 verkoopruimte	 in	 Biltho-
ven	is	ongeveer	500	vierkante	meter.

Moeilijke start
Albert	 Scharrenburg	 is	 in	 Bilthoven	
geboren.	Hij	komt	niet	uit	een	familie	
van	 bloemisten	 of	 tuinders.	Toen	 hij	
bij	 Guliker	 ging	 werken	 is	 hij	 naar	
de	 tuinbouwschool	 gegaan.	 Tot	 zijn	
negenentwintigste	 heeft	 hij	 diverse	

cursussen	 gevolgd	 en	 allerlei	 diplo-
ma’s	 gehaald.	 ‘Het	 is	 prachtig	 vak’,	
concludeert	 hij	 tevreden.	 De	 begin-
periode	was	zwaar.	‘Toen	we	de	tuin-
markt	overnamen	had	die	een	slechte	
naam.	Degene	die	er	op	zat	had	alles	
behoorlijk	 verwaarloosd	 waardoor	
het	slecht	liep.	Het	heeft	ons	de	eerste	
tien	 jaar	heel	veel	moeite	gekost	die	
slechte	 naam	 kwijt	 te	 raken.	 In	 de	
belevingssfeer	 van	 de	 mensen	 was	
Tuinmarkt	 Bilthoven	 nog	 lange	 tijd	
die	 verwaarloosde	 zaak.	 Begin	 jaren	
tachtig	kregen	we	de	naam	van	goede	
kwaliteit	 en	 prijs	 en	 gingen	 we	 met	
sprongen	 in	 omzet	 omhoog.	 Toen	
kregen	 we	 er	 ook	 steeds	 meer	 lol	
in.	 Maar	 die	 eerste	 tien	 jaar	 hebben	
we	 moeten	 vechten	 tegen	 iets	 wat	
er	 eigenlijk	 niet	 was.	 Met	 Margot	
en	 Kees	 kregen	 we	 ook	 heel	 leuk	
personeel.	 Kees	 werkt	 al	 meer	 dan	
vijfentwintig	jaar	bij	de	tuinmarkt	en	
Margot	ook	al	tien	jaar.’	

Veranderingen
‘In	 de	 loop	 der	 jaren	 is	 er	 heel	 veel	
veranderd.	Het	assortiment	was	vroe-
ger	 veel	 groter.	 De	 mensen	 kochten	
ook	 heel	 andere	 producten.	 Tegen-
woordig	 is	 het	 assortiment	 puur	
gericht	 op	 de	 wens	 van	 de	 consu-
ment.	Het	wordt	als	het	ware	panklaar	
gemaakt.	 Rozen	 koop	 je	 tegenwoor-
dig	 niet	 meer	 los,	 die	 koop	 je	 in	 de	
pot,	 dan	 zie	 je	 ze	 bloeien.	Dat	 geldt	
ook	 voor	 vaste	 planten	 en	 heesters.	
Ook	de	bestrijdingsmiddelen	zijn	heel	
anders	 geworden.	 Vroeger	 verkocht	
je	van	alles,	tegenwoordig	is	dat	heel	
beperkt	en	dat	is	maar	goed	ook.’	Mei	
en	 juni	 vonden	 ze	 altijd	 de	 fijnste	
tijd.	Dan	was	het	ook	het	drukst.	Bep	
en	Albert	kijken	 terug	op	een	mooie	
tijd.	 Ze	 wisten	 veel	 trouwe	 klanten	

aan	 te	 trekken	en	 te	behouden.	 ‘Ook	
als	 mensen	 verhuisden,	 bleven	 ze	
hier	komen.	Het	centrum	is	ook	heel	
uitnodigend	 met	 grote	 bomen	 in	 de	
buurt	en	de	tuinen	van	buren	ernaast.’

Inbraak
Er	 is	 een	 keer	 of	 vijf	 ingebroken	
bij	 de	 tuinmarkt.	 ‘Er	 werd	 onder	
andere	een	computer	gestolen	en	een	
kassa	gesloopt.	Dat	is	heel	vervelend	
en	 geeft	 een	 hoop	 schade.	 Wanneer	
je	 het	 ontdekt	 loop	 je	 met	 knik-
kende	 knieën	 rond,	 want	 het	 heeft	
wel	iedere	keer	weer	een	behoorlijke	
impact.	 Aan	 de	 andere	 kant	 ben	 ik	
wel	blij	dat	er	nooit	een	overval	heeft	
plaatsgevonden,	 want	 dat	 lijkt	 me	
vreselijk’,	 vertelt	 Bep.	 ‘Daar	 was	 ik	
de	 laatste	 jaren	 wel	 eens	 bang	 voor,	
maar	 dat	 is	 gelukkig	 nooit	 gebeurd.’	
Er	 is	 één	 inbraak	 waar	 ze	 achteraf	
ook	om	hebben	kunnen	 lachen.	 ‘Het	
was	 rond	de	 jaarwisseling	 en	dieven	
hadden	 de	 deuren	 zo	 geforceerd	 dat	
ze	 er	 net	 tussendoor	konden	kruipen	
om	 vuurwerk	 te	 bemachtigen.	 Maar	
we	 hadden	 alleen	 dummy’s	 hangen	
en	 die	 hebben	 ze	 meegenomen.	 Dat	
vond	ik	hilarisch.	We	zeiden,	die	wil-
len	 vanavond	 vuurwerk	 afsteken	 en	
dan	gebeurt	er	niets.’

Gelukkig	 komen	 de	 meeste	 mensen	
goedgeluimd	 naar	 het	 tuincentrum		
‘Planten	 kopen	 geeft	 ook	 een	 goed	
vooruitzicht,	 want	 je	 gaat	 je	 tuin	
opknappen.’	Albert	en	Bep	Scharren-
burg	 willen	 iedereen	 bedanken	 voor	
de	 plezierige	 samenwerking	 gedu-
rende	 vele	 jaren.	 Ze	 hopen	 dat	 veel	
mensen	 op	 Koninginnedag	 afscheid	
komen	nemen.	Iedereen	is	van	10.00	
tot	16.00	uur	in	Tuinmarkt	Bilthoven	
van	harte	welkom.

Afscheid van Albert en Bep Scharrenburg 
in Tuinmarkt Bilthoven

door Guus Geebel

In januari dit jaar droegen Albert en Bep Scharrenburg Tuinmarkt Bilthoven over aan Albert Kloezeman. 
De overdracht is toen vrij geruisloos gegaan, maar op Koninginnedag zijn Albert en Bep  

van 10.00 tot 16.00 uur in de tuinmarkt aanwezig om afscheid te nemen van de klantenkring  
die zij de afgelopen veertig jaar hebben opgebouwd.

Bep en Albert Scharrenburg in hun tuin in Groenekan.

Veel	 activiteiten	 worden	 er	 niet	
georganiseerd	 voor	 de	 mensen	 die	
behoren	 tot	 deze	 doelgroep.	 Naast	
de	activiteiten	die	Zideris,	De	Reiger	
en	Thomashuis	Baarn	en	Maartens-
dijk	zelf	organiseren	is	er	alleen	nog	
Sportstichting	 Samen	 Verder.	 Voor	
andere	 activiteiten	 die	 voor	 andere	
doelgroepen	 gebruikelijk	 zijn	 moe-
ten	ze	het	verder	weg	zoeken.	

Stralend 
De	34	gasten	zaten	aan	 tafeltjes	op	
het	terras.	Er	heerste	een	ongedwon-
gen	sfeer.	Een	aantal	bewoners	van	
Zideris	Maartensdijk	 en	de	Massis-
laan	 in	 Bilthoven	 waren	 aanwezig,	
evenals	 bewoners	 van	 Thomashuis	
Baarn	en	Thomashuis	Maartensdijk.	
Iedereen	had	extra	aandacht	besteed	
aan	 het	 uiterlijk,	 het	 zag	 er	 feeste-
lijk	 uit.	 Rob	 en	 Monica	 Beckers,	
eigenaars	 van	 Zilt	 &	 Zoet,	 vonden	
het	 grote	 applaus	 dat	 ze	 na	 afloop	

kregen	 zeer	 bijzonder.	 Dennis	 van	
Middelkoop,	 zorgondernemer	 van	
Thomashuis	 Maartensdijk	 en	 initi-
atiefnemer	 van	 deze	 middag,	 vond	
het	een	geslaagde	middag,	die	zeker	
eens	voor	herhaling	vatbaar	 is.	Els,	
een	 van	 de	 gasten,	 wilde	 nog	 wel	
even	 kwijt	 dat	 ze	 heerlijk	 gegeten	

had	maar	dat	er	verder	die	dag	niets	
meer	 bij	 zou	 kunnen.	 De	 eerste	
gasten	die	vertrokken,	werden	door	
de	 anderen	 op	 het	 terras	 uitbundig	
uitgezwaaid.	
Aan	 een	 mooi	 initiatief	 kwam	 een	
einde,	 er	 wordt	 vast	 nog	 lang	 over	
doorgepraat.

Prachtig weer, lekker eten en gezelligheid
Groot applaus voor de initiatiefnemers culinaire middag

door Marijke Drieenhuizen

Vierendertig mensen met een verstandelijke beperking hebben afgelopen zondag op het terras van 
Restaurant Zilt en Zoet in Maartensdijk genoten van het eten en het samenzijn.  

Op initiatief van Restaurant Zilt & Zoet en Thomashuis Maartensdijk konden zij tegen een gereduceerd 
tarief lekker eten en anderen ontmoeten zonder de aanwezigheid van de gebruikelijke begeleiders. 

Op het zonovergoten terras van Zilt & Zoet genoten de gasten van een 
heerlijke maaltijd.

Hilde	Jansen	is	numeroloog	en	voet-
masseur	 in	 Groenekan.	 Mensen	
komen	bij	haar	om	meer	over	zichzelf	
te	weten	te	komen.	Waarom	gebeuren	
dingen,	 waarom	 reageren	 we	 zoals	
we	 doen	 en	 kunnen	 we	 het	 leven	
beter	 begrijpen?	 Numerologie	 geeft	
antwoorden	 op	 deze	 vragen:	 ‘Een	
geboortedatum	 kan	 veel	 vertellen.	
Deze	geeft	aan	waar	mensen	op	kun-
nen	 vastlopen,	 welke	 karakterstruc-
turen	 zij	 hebben	 en	 welke	 thema’s	
kunnen	blijven	terugkeren.’	

Numerologen	 doen	 geen	 voorspel-
lingen.	 ‘Een	 horoscoop	 voorspelt,	 ik	
geef	 de	 blauwdruk	 weer	 vanaf	 het	
moment	dat	je	geboren	wordt.	Je	bent	

natuurlijk	 nooit	 één	 nummer,	 het	 is	
een	hele	doorberekening	in	combina-
tie	met	de	gesprekken	die	we	voeren.’	
Uiteindelijk	 geeft	 dit	 antwoorden	 op	
vragen	die	mensen	hebben	over	zich-
zelf	of	een	ander.
Voor	totale	ontspanning	geeft	ze	ook	
voetmassages.	 ‘Mensen	 moeten	 heel	
veel	in	het	leven,	vooral	van	zichzelf.	
Dat	geeft	spanning	op	het	lichaam	en	
dan	 kan	 energie	 niet	 goed	 stromen.	
Mensen	 komen	 bij	 mij	 ontspannen.	
Vervolgens	 gebruik	 ik	 de	 voeten	 als	
ingang	 tot	 het	 lichaam.	 Ik	 werk	 met	
de	 energie,	 die	 laat	 ik	 stromen	 en	
kan	 ik	 bijsturen.	 Het	 lichaam	 laat	
in	 ontspanning	 tijdens	 zo’n	 massage	
gebeuren	wat	er	gebeuren	moet.’	

Benieuwd?	In	mei	en	juni	geeft	Hilde	
een	gratis	kort	numerologieconsult	bij	
een	voetmassage.	
Kijk	 op	 www.praktijkvoorvoetmas-
sage.nl	of	bel	0623526854

Voetmassages en blauwdrukken
Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids: Hilde Jansen 

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

AANSTAANDE
ZONDAG OPEN!

VAN 10-17 UUR

KONINGINNEDAG 

EN AANSTAANDE

ZONDAG GEOPEND

VAN 10-17 UUR



Struikmargrieten

€ 4,99
NÚ ...

Terras- en Kuip-

plantengrond

40 liter

€ 3,99
NÚ ...

Pokon
Terras & balkon

Plantenvoeding, Ltr

€ 5,99
NÚ ...Terras- en Kuip-

T
Pl

Stekgeraniums
Hangend en staand, van de echte

Vaarderhoogt-kwaliteit

Vele kleuren en variëteiten
€ 1,19

NÚ ...

Duizenden planten tegen 

marktprijzen, o.a.:

Nog véél meer 

op ons 

‘marktterrein’

S

Pokon

Perkplanten
6 Stuks in praktische sixpack draagtas

€ 1,99
NÚ ...

Bungelplanten
Surfi nia, Lobelia, Verbena, Bacopa

etc.

€ 0,99
NÚ ...

t/m zaterdag 
7 mei

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

Zaterdag 30 april

KONINGINNEDAG OPEN
met van 09.00 tot 17.00 uur

traditionele koninginnedag kinderspelen
op ons 2e parkeerterrein

OOPPPPEEENNNNNGGINNEDAGG OOON EDAD PPEEEPPPPP NNNNGI
memeem t tt vav 0 0 uu rrret vavan 09.00 tot 17.0000 ut 171 uuuuruuu00otee aa 11n 0
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Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04
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Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Tijdelijke actie Thetford: OP = OP
Aqua Rinse 2 liter 

voor de prijs van 1,5 liter
 

Tenttapijt 2.50 m breed € 11,50 per meter
(ook 3.00 m en 3.50 tegen actieprijzen verkrijgbaar)

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

 
 

 Div. soorten:  - Indisch (met zalm)

     -   Argentijns (met victoriabaars)

     -   Grieks (met panga)

      

Deze week om te proberen:
 (met tilapia)

500 gram 

         Aanbieding geldig op

             vrijdag 17 sept.

Elke vrijdagmorgen van 08:00 - 13:00 uur 
op het Maertensplein !

Roerbak_folder_muys_sept.indd   1 12-09-10   19:56

Gebakken 
kibbeling 

250 Gr. 3,80
500 Gr. Normaal 7,00

Nu 6,-

Dr. Welfferweg 29

3615 AK Westbroek

Tel: 0346 – 28 20 00

Email: info@schoonheidssalonvoila.nl

Bestaat één jaar en dat vieren wij graag met u.
Schoonheids (gezichts)behandeling van 75 min.

Normaal 49,50 nu voor 34,95*
*geldt voor de eerste 35 aanmeldingen.

Profiteer nu en bel of mail voor een reservering!

Informatiedag e-readers enzo
De koninklijke boekverkopersbond heeft een innovatielab samengesteld op vrij-
dag 29 april bij de Bilthovense Boekhandel. Het innovatielab  is een proefopstel-
ling van een ipad, een iphone, een e-reader, verschillende e-boektoepassingen 
en twee touchscreens: één waarop klanten audioboeken kunnen beluisteren en 
één kindermeubel waarop kinderen digitale boeken kunnen lezen. Kort gezegd 
dus: verschillende producten waarmee je digitaal kunt lezen. 
Gedurende deze dag wordt het innovatielab bemand door Lisanne. Zij weet 
alles van de digitale mogelijkheden en heeft antwoord op alle vragen op het 
gebied van digitaal lezen.
Het innovatielab is gedurende een vrije inloop op 29 april van 10.00 tot 20.00 
uur in de Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20 te Bilthoven. Zie ook www.
bilthovenseboekhandel.nl

Adverteren in de Vierklank! 
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92
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Oranjevereniging ‘Prins Willem Alexander’
08.00 uur ______  Start kindervrijmarkt op het Maertensplein
08.00 uur ______ Uitdelen oranje ballonnen, dit jaar wordt het een wedstrijd: 

welke ballon komt het verst. Er zijn mooie prijzen te win-
nen. (kaartje samen met ballon ophalen in Dijckstate)

09.00 uur ______ Ontvangst burgemeester. Vlag hijsen door Agger Martini 
en het Wilhelmus wordt gespeeld door Kunst en Genoe-
gen. Op het teken van de burgemeester worden de ballon-
nen opgelaten voor de ballonnenwedstrijd

09.15-09.45 uur _ Aubade Kunst en Genoegen op het Maertensplein
10.00 uur ______ Dansdemo Its’ Sport
10.00-11.00 uur _ Poppenkast in Dijckstate (geschikt voor ca. 3 - 8 jaar)

Tijdens de kindervrijmarkt gratis koffie met oranjelekkers
12.00 uur ______ Einde kindervrijmarkt en op naar de autocross

 Start autocross met als einde de spectaculaire autokraak
Entree € 5,00 per persoon. Kinderen onder begeleiding 
tot 6 jaar gratis. Dringend verzoek om in verband met 
beperkte parkeerruimte op de fiets te komen

14.00 uur ______ Bingo in Dijckstate voor 50 plussers - Grote Prijzenpot

Groenekan wordt op 29 en 30 april omgetoverd tot Oranjekan! 
Zie ook www.oranjekan.nl

29 april Het Oranjebal
17.30 - 19.00 uur _  Oranjekan Aanschuiftafel verzorgd door restaurant Naast 

de Buren
19.00 uur _______  Speurtocht voor de kinderen 
20.00 uur _______  Kinderdisco
21.00 uur _______  feestavond met een Karaoke/Smartlappen festival

Opgeven via:paulmooijman@feniks-tandtechniek.nl
22.30 uur _______  DJ Alex West
23.30 uur _______  Optreden van X-factor winnaar JAAP (Hermes House 

Band)

30 april Koninginnedag
09.00 uur _______  Ringsteken op pony en paard met zadel 
10.00 uur _______  Paarden met aanspanning
11.00 uur _______  Ringsteken op fiets, skelter of skeelers 
13.00 uur _______  Inschrijving zeskamp
13.30 uur _______  Zeskamp
14.30 uur _______  Kinderspelen
15.00 uur _______  Inschrijving voetbaltoernooi
15.30 uur _______  Voetbaltoernooi
17.00 uur _______  Vrijmarkt 
18.00 uur _______  Prijsuitreiking zeskamp
18.30 uur _______  Finale voetbaltoernooi met aansluitend prijsuitreiking
 

Maartensdijk

Groenekan

Er is heel wat afgesleuteld in de omgeving 
om aan de zware veiligheidseisen te voldoen 
en tip top aan de start te komen op Koningin-
nedag. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal bekend 
worden wie de snelste is geweest of wie het 
meeste geluk heeft gehad!

Burgemeester Gerritsen en Oranje-
vereniging Groenekan voorzitter Van der 
Padt voeren de voorbereidende werkzaam-
heden uit om Groenekan om te vormen tot 
Oranjekan.

U kunt 
de hele middag genieten van een praatje, een drankje en een hapje in en bij de Oranjetent bij Huize Voordaan.

Woensdag 27 april
20.00 uur ________ Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 29 april
20.00 uur ________ Oranjebingo, Buurthuis ’t Hoekie

Vrijdag 29 april
19.30 uur ________ Oranjebridgedrive, De Schakel

Vrijdag 30 april
08.05-08.15 uur ___ Muzikale aubade, trans Dorpskerk
08.00-12.00 uur ___ Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.30-17.00 uur ___ Oranjeconcours De Bilt
13.30-17.00 uur ___ Spellenfestival Jagtlust

De Bilt - Bilthoven

Het spellenfestival bij Jagtlust duurt de hele 
middag.



Zoek jij een bijbaan en vind je het leuk 

om te werken met kinderen om je heen?

 

Wij zijn op zoek naar een

Klussenman/-vrouw op oproepbasis

Wij zoeken iemand die:

•  in staat is om zelfstandig timmer- en schilderwerkzaamheden en andere kleine klussen 
uit te voeren in en rondom onze verschillende kinderopvanglocaties en die dit met oog 
voor detail en kwaliteit kan doen;

•  in het bezit is van een rijbewijs en eigen vervoer zodat hij/zij in geval van nood inzetbaar 
is bij het vervoer van de kinderen van school naar de BSO;

•  veiligheid van kinderen het belangrijkst vindt.

Ben jij een ervaren klusser en kun je goed omgaan met kinderen? 
Stuur dan vóór 10 mei a.s. een briefje of e-mail met Curriculum Vitae naar:

Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven;

het e-mailadres is:  pz@kinderopvang-debilt.nl

Verdere informatie over deze vacature is te vinden 
op onze website: www.kinderopvang-debilt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

Ben je geïnteresseerd, dan kan je telefonisch of 

schriftelijk contact opnemen met Wilfried Schwarte

Cordaan/Dijckstate

Maertensplein 98

3738 GR  Maartensdijk

Telefoon 0346-217323

Vind je het leuk om met mensen om te gaan en 

hou je er van om je handen uit de mouwen te 

steken, meld je dan aan als

RESTAURANTMEDEWERKER m/v

op � exbasis w.v. 5 uur vast

Salaris conform CAO zorg afhankelijk van 

leeftijd en functie.

CORDAAN locatie DIJCKSTATE te Maartendsijk, is een 

zelfstandige woonvoorziening, waar door Cordaan/

Dijckstate diverse zorgvormen aan worden geboden 

aan ouderen. Te denken valt aan huishoudelijke 

verzorging, persoonlijke verzorging en dagverzorging. 

Huishoudelijke en Persoonlijke verzorging wordt 

aangeboden in het appartement van de betrokkene, 

dagverzorging is een groepsactiviteit en vindt buiten 

de woning plaats, op een locatie in Dijckstate. Tevens 

heeft Dijckstate een restaurantfunctie voor de mensen 

van binnen Dijckstate en daarbuiten. 

Vakantie / weekend medewerker 
Tankstation de Rooij

Naast het afrekenen van brandstof hou je de 
voorraad in de shop op peil en je zorgt ervoor dat 

de shop en het terrein schoon zijn.. 

Tankstation de Rooij de Bilt. 
030-6084610 

vandermeijden@derooijauto.nl

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

 

NIEUW 
 

2 AVONDEN OPEN!!!

DONDERDAG EN VRIJDAG

Do-avond:  Anne-linde  en Tinka
Vrij-avond:  Miranda, Francisca en Christa

LOOKING GOOD IS FEELING BETTER!!!

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 

TOT 

MILJONAIR
Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen 
met het vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste 
kansen geld te verdienen is een krantenwijk. 
Naast hard werken ben je ook slim bezig. Als 
krantenbezorger ben je een soort van eigen 
baas. Werk je hard is je uurloon hoog en 
verdien je in korte tijd veel meer dan bij 
welke werkgever ook. 

Binnenkort zijn de volgende bezorgwijken vrij:  

Bilthoven

- Aardelaan, Jupiterlaan, Neptunuslaan, 

Saturnuslaan, Uranuslaan, Venuslaan, 

Zonneplein

- Grote Beer, Kleine Beer, Melkweg

- Plutolaan, Steenen Camer

- Frans Halslaan, Rembrandtplein, 

Vermeerlaan, Vermeerplein, 

Hobbemalaan, Terborchlaan, 

stukje Albert Cuyplaan

- Gezichtslaan
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Oranjevereniging ‘Prins Willem Alexander’
9.30 uur _______ Verzamelen cowboys en indianen bij 

de vlaggenmast op het Adri Pieckplein
10.00 uur ______ Vlag hijsen met burgemeester 

Gerritsen en optocht
10.45 uur ______ Prijs uitreiking optocht
11.00 uur ______ Terras geopend en strijdbijl opgegraven
11.00 uur ______ Diverse kinderspelen  
13.00 uur ______  Vrijmarkt (Adri Pieckplein) en zaklopen
14.00 uur ______ Touwtrekken
15.00 uur ______ Voetbal Toernooi
17.00 uur ______ Finale Voetbal Toernooi
17.30 uur ______ Finale Touwtrekken
18.00 uur ______ Diner en op krachten komen
19.00 uur ______ Prijs uitreikingen en De Loterij
20.00 uur ______ Sluiting

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: 
www.welzijnbewonerslagevuursche.nl.

Programma:
10.00 uur _______  Opening oranjemarkt
10.00-11.00 uur __  Aankomst van Janplezier & Landrovers
11.00 uur _______  Ontvangst B & W en Contactcommissie
11.15 uur _______  Vlag hijsen door burgemeester en zingen Wilhelmus 

(muziek Crescendo)
11.30 uur _______  Optocht naar verpleeghuis Sint Elisabeth met Crescendo, 

gasten in Janplezier en Landrovers, kinderen en muziek 
op wagen 

11.45 uur _______  Vlag hijsen bij verpleeghuis Sint Elisabeth
12.15 uur _______  Parade terug door het dorp over de Eikenlaan naar 

dorpshuis.
12.30 uur _______  Dorpstoast in dorpshuis ‘De Furs
12.30 -17.00 uur _  Kinderspelen met Haakse sjoelbak, ringen gooien, kaas-

spel, blikken gooien, skippyballen, zaklopen, reuze 
Jenga, trampolines

13.00-16.00 uur __  Goochel -en Ballonnenclown Pèpè
10.00-17.00 uur __  Sminksters
13.30-15.30 uur __  Optreden Eemzangers
17.00 uur _______  Einde

Hollandsche Rading

Lage Vuursche

Koninginnedag op 30 april zal in Hollandsche Rading wederom 
uitlopen op een strijd tussen het noordelijk (Cowboys) en zui-
delijk (Indianen) deel van het Dorp. Aan de 3 origineelste deel-
nemers van de optocht wordt een prijs uitgereikt.

Bewoners van verpleeghuis Sint Elisabeth 
hopen dit jaar op beter weer zodat ze volop 
van de optocht kunnen genieten.

Voor het gebruik maken van de kinderspelen kunt u voor €2,50 een activiteitenkaart (voor 10 spelletjes) kopen. Bij inlevering van deze (volle) kaart krijgt ieder kind een ijsje en een gratis grabbel in de grabbelton voor een leuk cadeautje!

Kijk voor bijzonderheden en procedures op www.oranjeverenigingwestbroek.nl

donderdag 28 april
18.30 uur ________  Ringrijden voor versierde tractoren
20.30 uur ________  Feestavond m.m.v. ‘7 op de schaal van Richter’

vrijdag 29 april
15.30 uur ________  Ballonnen oplaten en het kinderfeest
17.30 uur ________  Polderloop en wandelprestatietocht
20.30 uur ________  Feestavond m.m.v. Kabaal

zaterdag 30 april
7.00 uur _________  Reveille
10.00 uur ________  Optocht. Vanaf 9.30 uur opstellen op de Nedereindsevaart
12.00 uur ________  Taartbakwedstrijd
12.15 uur ________  Aubade
14.00 uur ________  Fietspuzzelrit
16.30 uur ________  Playbackshow
29.00 uur ________  Touwtrekken
20.30 uur ________  Thema avond m.m.v. Happiness Drive in show 

Westbroek

In Westbroek beginnen de festiviteiten zoals 
gebruikelijk op donderdag met ringrijden.



Leijenseweg 125
Bilthoven
030-2286635 

www.multimate.nl

✁

✁

✁

KONINGINNEDAG GEOPEND
van 9.00-17.00 uur

OP vrIjDAG 29 APrIl EN KONINGINNEDAG
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In	 het	 biologielokaal	 verschenen	 ze	
die	 middag	 in	 3	 groepjes.	 Serieuze	
jonge	mensen	die	zich	willen	inzetten	
voor	 anderen,	 die	 hulp	 behoeven.	 In	
het	 lokaal	 waren	 de	 examinatoren:	
Lotusleden	 uit	 Odijk	 en	 gespeciali-
seerde	artsen	uit	Amersfoort.	Mensen	
die	 niet	 snel	 tevreden	 zijn.	 Het	 ging	
niet	alleen	om	een	verbandje	omdoen	
of	 een	 mitella.	 Het	 ging	 ook	 om	 de	
juiste	 handelingen	 op	 een	 pop,	 op	
elkaar	en	op	de	examinatoren	zelf.
De	examinatoren,	de	dames	van	Vul-
pen,	 Veenbrink,	 van	 Dongen	 en	 de	
heren	 Koenders	 en	 Mol	 werden	 met	
zorg	behandeld.	Daarnaast	was	er	de	
pop,	 die	 alsmaar	 liggend,	 pompend	
werd	gereanimeerd.	We	zagen	hoe	de	
leerlingen	 Jennifer	 Jansen	 en	 Storm	
Koot,	beiden	uit	4	C,	verbanden	leg-
den,	 reanimeerden	 en	 tevreden	 het	
resultaat	bekeken.	We	zagen	ook	hoe	
tussendoor	de	 leerlingen	antwoorden	
gaven	op	de	gestelde	vragen.	
Het	ging	zo	goed	dat	 ze	alle	13	zijn	
geslaagd.	 Teamleider	 van	 der	 Horst	
van	 Groenhorst	 zei	 terecht:	 ‘Je	 zult	

onderweg	maar	een	ongeluk	krijgen.	
Dan	 mag	 je	 blij	 zijn	 wanneer	 deze	
jongelui	 passeren.’	 De	 bedoeling	 is	

dat	 dit	 examen	 elk	 jaar	 wordt	 her-
haald.	Een	zeer	nuttig	levensreddend	
werk.

Jennifer Jansen legt een mitella aan.

Nuttig E.H.B.O.-examen op Groenhorst College
Cursus aan leerjaar 4 BL werpt vruchten af

door Kees Pijpers

Vorige week woensdag was er op Het Groenhorst College Maartensdijk weer iets bijzonders te beleven. 
Zeker voor de 13 leerlingen, die zich na de eerder gehouden algemene E.H.B.O.-lessen 

hadden aangemeld voor de vervolglessen en nu examen deden.

Vrijdag	15	april	kwamen	de	kinderen	
van	groep	8	van	de	Patioschool	ver-
moeid	maar	heel	voldaan	weer	thuis.	
Een	hele	week	waren	zij	in	Coesfeld,	
de	 jumelagestad	 van	 De	 Bilt.	 Daar	
maakten	 zij	 kennis	 met	 leeftijdge-
nootjes	van	de	Anne	Frankschule.	 In	
de	 voorbereiding	 op	 deze	 werkweek	
schreven	 de	 Nederlandse	 en	 Duitse	
kinderen	elkaar	e-mails.	Ook	vertelde	
Rens	 Kersten	 van	 het	 jumelageco-
mité	De	Bilt	-	Coesfeld	over	het	doel	
van	 jumelage	 en	 kregen	 de	 Biltse	
kinderen	 een	 paar	 lessen	 Duits	 van	
Minie	 Hermans,	 oud-ouder	 van	 de	
Patioschool.	

De	leerlingen	hebben	ontzettend	veel	
plezier	 gehad	 en	 heel	 veel	 kunnen	
leren.	 Na	 de	 kennismaking	 met	 de	
leerlingen	 van	 de	Anne	 Frankschule	
werd	 er	 gesport	 in	 de	 Turnhal.	 ’s	
Middags	 kwamen	 zij	 op	 bezoek	 bij	
de	Nederlandse	 kinderen	 in	 de	Sirk-
sfelderschule	waar	gezamenlijk	werd	
gespeeld,	 geslagbald,	 getekend	 en	
touwgetrokken.	Woensdag	bezochten	
de	Coesfeldse	en	Biltse	kinderen	een	

museum,	 waar	 zij	 met	 elkaar	 Ein-
topf	(een	soort	soep)	hebben	gekookt,	
boter	hebben	gemaakt	en	veel	geleerd	
hebben	over	bijen	en	grote	kerkklok-
ken.	 Ook	 het	 stadspel	 op	 donder-
dag	 was	 erg	 leuk...	 kortom	 het	 was	
een	 geweldige	 week.	 Er	 wordt	 door	
de	 kinderen	 een	 speciale	 werkweek-
schoolkrant	gemaakt	 en	zal	 er	op	de	

website	van	de	school	een	uitgebreid	
verslag	volgen.	
Natuurlijk	 willen	 we	 allen	 die	 heb-
ben	meegeholpen	om	van	deze	werk-
week	een	succes	te	maken	bedanken.	
Ook	 het	 Europees	 Platform	 en	 het	
jumelagecomité	 De	 Bilt	 -	 Coesfeld	
bedanken	 we	 voor	 hun	 financiële	
ondersteuning.		 					(Corry de Rooij)

Patioschool een week naar Coesfeld

Patioschool ontmoette Anne Frankschule in Coesfeld.

Gouden medaille op de 
Theresiaschool

Onderweg	naar	de	 training	van	Dames	1	van	SCHC	maakt	 trainer/coach	
Janneke	Schopman	donderdag	14	april	eerst	een	korte	tussenstop	bij	Groep	
8	van	de	Theresiaschool.	Daar	hielden	de	Stichtsche	hockeysters	Eva	Mol-
lema	(MD5)	en	Aleid	Langen	(MD9)	een	spreekbeurt	over	de	olympische	
spelen.	En	wat	 is	nou	mooier	dan	dat	 je	een	echte	gouden	medaille	kunt	
laten	zien?	

Nu	hebben	Eva	en	Aleid	die	nog	niet	gewonnen,	maar	Janneke	Schopman	
natuurlijk	wel!	En	 tot	 hun	grote	 verrassing	was	 Janneke	grif	 bereid	mee	
te	werken	aan	de	spreekbeurt.	Onder	de	klanken	van	het	Wilhelmus	ging	
de	gouden	hockeymedaille	van	Beijing	2008	door	de	klas.	Eva	en	Aleid:	
‘We	mochten	de	medaille	echt	aanraken!’.	Enkele	klasgenootjes	maakten	
nog	gauw	een	foto	van	de	gouden	plak	met	hun	mobieltjes.	Ondertussen	
vertelde	Janneke	enthousiast	over	de	sfeer	op	de	spelen,	het	 leven	 in	het	
olympische	dorp	en	de	zware	beveiliging.	Zou	ze	er	in	Londen	2012	weer	
bij	willen	zijn?	Janneke;	‘Ja,	natuurlijk,		de	olympische	spelen	zijn	gewel-
dig,	het	is	het	hoogste	wat	je	als	sporter	mee	kunt	maken.’.	En	de	medaille?	
Janneke:	‘Die	gaat	straks	weer	terug	in	de	la!’.	 (Han Langen)

Janneke Schopman bracht de olympische gouden medaille mee naar de 
Theresiaschool.

Nog meer veilige  
verkeersdeelnemers

In de afgelopen week hebben de verkeersexamens van basisschoolgroep 7 
weer plaatsgevonden binnen de gemeente. In totaal heeft een recordaantal 
van 570 leerlingen deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen. Op 15 
april reden de leerlingen uit Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hol-
landsche Rading een rondje door Maartensdijk. Op 18, 19, 20 april reden 
de leerlingen van de scholen in de Bilt en Bilthoven door beide kernen. Om 
dit mogelijk te maken hebben veel vrijwilligers zich ingezet. Ook De Vier-
klank feliciteert de leerlingen met het behalen van hun verkeersdiploma!
Woensdag kwam verkeerswethouder Arie-Jan Ditewig de leerlingen bij 
dit verkeersexamen vanuit de Biltse Brandweerkazerne nog even een hart 
onder de riem steken. [HvdB]

Extra inschrijvingmoment  
kindervakantieweek

Van	4	 t/m	8	 juli	 a.s.	 organiseert	WVT	 (Talinglaan	 10	 te	Bilthoven)	 haar	
jaarlijkse	kindervakantieweek	voor	de	leerlingen	in	de	basisschoolleeftijd.	
Om	zoveel	mogelijk	mensen	de	kans	te	geven	zich	daarvoor	in	het	WVT-
gebouw	 in	 te	 schrijven	zijn	 er	 extra	 inschrijfmomenten	georganiseerd	op	
donderdag	28	april	van	14.00	tot	15.00	uur	en	vrijdag	29	april	van	19.00	
tot	20.00	uur.	Meer	informatie	over	de	kindervakantieweek	is	verkrijgbaar	
via	030	2284973	en	www.vvsowvt.nl

Donderdag 21 april was het plein 
van School met de Bijbel ’t Kompas 
in Westbroek het decor van een grote 
picknick. Activiteitenouders hadden 
deze dag voor een lekkere paaslunch 
gezorgd en besloten om lekker met 
z’n allen buiten te eten. De kinderen 
namen hun eigen kleedje mee en 
zochten een plekje op het schoolplein. 
Aansluitend was in de school een 
paasviering, waar ook de ouders bij 
aanwezig waren. 

(Gerdien Sterrenburg)

Picknick op school



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  .............................

 De Vierklank 18 27 april 2011

Te koop aangeboden

Nootjes

Nootjes  per e-mail*

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

Vi t a a l  s t a - o p /

RELAXFEAUTEUIL, oud-

rose i.z.g.st. 495 euro tel. 030-

2210091

Open HAARDHOUT eiken en 

beuken. Per kub € 50,00. Tel. 

0346-214084

Ventilatorkacheltje 2000 watt 

‘Thomas’ € 10,-. Metalen 

gereedschapskist blauw 43 x 

20 cm € 8,- + vulling. Tel. 030-

2202996

Nieuwe weegschaal max. 2 kg. 

Wit Soehnle Culina van €13,99 

nu € 5,-. 6 gekleurde Crea-

scharen in verpakking € 5,-. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe attachékof-

fer zwart + codeslot merk 

‘Berghoff’€ 10,00. Grote 

schoen van binnenband. Kan 

een plant in. € 6,00. Tel. 030-

2202996

1-pers. slaapzak. Kantoen 

in hoes. Kan ook als dekbed  

€ 10,00. Nieuwe klokradio van 

Grundig € 7,50 nog in verpak-

king. Tel. 030-2202996

Energy board (trilplaat) in 

prima / nieuwstaat. € 35,00. 

Tel. 030-2287086

Dia projector + projectorta-

fel + 2 schermen + viewers + 

opbergdozen etc. in goede staat 

€ 30,00. tel. 030-2204887

2 verzamelbanden-52 delen = 

compleet ‘weerzien met Indië 

van uitg. waanders € 30,00. Als 

nieuw. Tel. 030-2204887

Wasketel gegalv 33cm h 48cm 

b gratis af te halen in de Bilt. 

(in goede staat) 030 2204557 

Bankje blauw getimmerd 96 

cm voor het opruimen van 

speelgoed met klep. € 20,-. Tel. 

0346-213818

Nieuwe jongensschoen Geox 

in de doos mt 32, lampjes 

in de hiel € 25,00. Sandalen 

Birkenstock mt. 31. € 10,00. 

Tel. 0346-213715

Boerenbontservies, 5 eet-

bord., 3 soepborden, 1 platte 

ovale schaal € 35,-. Tel. 0346-

212492

Hondenrek voor Ford focus 

C-max. Kan ook gebruikt wor-

den voor bescherming i.v.m. 

veel bagage. € 35,00 Tel. 

211762

Paardrijlaarzen maat 33 merk 

Winner. kleur zwart prijs € 

15,00. Tel. 0346-211762

Beige paardrijbroek Harry’s 

Horse maat 152. Smal model 

geschikt voor kinderen v.a. mt. 

140, € 15,00 Tel. 0346-211762

Samsung Star GT-s 5230 mobie-

le telefoon simlock vrij i.z.g.st. 

€ 50,00. Tel. 06-29506849

Muziekmobiel voor aan de 

box. Winnie the Pooh i.z.g.st. € 

40,00. Tel. 06-29506849

Nieuw Wafelijzer € 10,-. 

Elektrische tandenborstel nieuw 

€ 10,00. Tel. 0346-212352

8 nieuwe t-shirts verschillende 

kleuren van Jack en Jones maat 

L. € 6,00 p/s Tel. 0346-212352

Printer HP DeskJet 5550 

€ 15,00. Tel. 0346-213501

TK Truckstar fotojaarboek ’89, 

’91, ’92, ’94, ’95. Zien er net-

jes uit € 10,00 p/s Tel.0346-

2144084

Boerenbontservies, 4 kleine 

soepkommen, 4 grote soep-

kommen, 1 klein soepkomme-

tje met schotel € 35,00. Tel. 

0346-212492

Damesfiets € 45,00. Herenfiets 

€ 45,00. Tel. 06-50453740

Zilt & Zoet zoekt 

Zelfstandig werkend 

kok / aankomend Souschef. 

Kijk op www.lokalebedrijven-

debilt.nl

De Vierklank zoekt 

bezorgers. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Zilt & Zoet zoekt 

Afwasser. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Cordaan/Dijckstate zoekt res-

taurantmedewerker. Zie pag. 

14

Kinderopvang De Bilt zoekt 

klussenman/-vrouw. Zie pag. 

14

Tankstation de Rooij zoekt een 

vakantie/-weekendmedewer-

ker. Zie pag. 14

REPARATIE Luxaflex, lamel-

len, rolluiken en zonnescher-

men, ook elektrisch. Hans 

06-26604779 Groenekan

SCHILDER te Bilthoven kan 

in de regio nog werk ver-

richten. Tel. 030-2740195 / 

06-15692297 

Fietsen/Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

HUISH. werk. Goede referen-

ties. Tel. 06-26284899

HUISH.HULP aangeboden in 

Holl. Rading. info via referent 

06-13531229

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel.: 030-2710913.

Diversen

BETTY’S CORNER, altijd 

gezellig! Elke woensdag en 

vrijdag bij kapper Hans in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Adverteren in

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK Gruttolaan 

18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 10.00-

17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  reparaties 

in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en gebruikte 

fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 

afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

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

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

06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, verven, 

epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, permanent 

make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, bruidskapsels, 

etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Erwin 030-2290395 

(Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Elke vrij-

dag en zaterdag verkoop:Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

Groente-, vaste-, tuinplanten/laan-, sier-, fruitbomen en klein-

fruit. Coniferen, Taxus, Buxus groot en klein. Laulier 125/150 à € 

14,-. Taxus 60/80 à € 8,50. Rododendrons 50/60 à € 12,-. Hedera 

± 1,75 à ¼ 5,-. Er zijn nog beukenhagen en fruitbomen. Zand, 

grond, stalmest, houtsnippers, grind los gestort of in zakjes. 

Woodend! ontwerp | maatwerk meubels | houten vloeren. 

Scherpe prijzen voor Nederlands vakmanschap bij u in het dor! 

www.woodend.nl Oude Brandenburgerweg 4a, Bilthoven. (vrij 

& zat)

Mindfulness in het bos

Een serie van 5 wandelingen op de woensdagochtend. Mindfulness 

oftewel aandachtig aanwezig zijn met wat er in het moment is, 

kan rust brengen in de stroom van gedachten en gevoelens. Een 

‘natuurlijke’ kennismaking met Mindfulness. Start:18 mei a.s. 

van 9.00-10.30 uur in het Houdringhebos te Bilthoven. Kosten: 

65,--. Info en opgave via www.eenenal.nl of bellen met Elsbeth 

Kraan 06 . 22 91 42 85.

Reiki I cursus in Bilthoven

Reiki Praktijk Purpervlinder geeft op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 

een Reiki I cursus op het adres Purpervlinder 4 in Bilthoven. 

Reiki activeert het zelfgenezend vermogen, geeft rust en ont-

spanning en is door iedereen te leren. Informatie: Irma Slijpen, 

030-2285963 e-mail: reiki@reiki-purpervlinder.nl of www.reiki-

purpervlinder.nl

Cursus INTUITIEVE ONTWIKKELING.

Je maakt kennis met energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 

innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van ande-

ren en hoe herken je deze? Ook het vergroten van je vitaliteit en 

het stromen van je levensenergie. Zomercursus van 11 t/m 15 

juli, van 10.00 tot 16.00 uur. Vervolgcursus 22 t/m 26 augustus. 

Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. 

Info: www.nieuw-licht.nl of 06-46736993.

Kindercursus Intuïtie en Energie

Ontdek jezelf, je talenten en wensen. Leer meer te vertrouwen op 

jezelf en je gevoel. Leer wat jouw energie is en die van anderen 

en hoe je jouw ruimte inneemt. Dmv visualisatie, meditatie, knut-

selen, dansen, verhalen, spelletjes en tekenen. Voor 7 t/m 12 jaar. 

Woensdag 18-25 mei en 8-15 juni van 14.00-16.00 uur. Nieuw 

Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie, Bilthoven. Info: www.

nieuw-licht.nl / 06-46736993.

Cursussen

Maatschappelijke stage

Kyara en Eril (voor de bus naar het zwembad) assisteren in hun maatschap-

pelijke stage vanuit Het Nieuwe Lyceum zorgverlener Dennis Middelkoop bij 

allerlei klusjes in en om het Thomashuis. Het Thomashuis is een verbouwde 

voormalige boerderij aan de Dorpsweg in Maartensdijk, die is ingericht voor 

de bewoning van negen mensen met een lichamelijke c.q. verstandelijke beper-

king. De meesten hebben overdag bezigheden buitenshuis, maar de eerste 

stagedag hebben Kyara en Eril wel al kennis met hen gemaakt. (foto: ViaVia)

2de hands spullen gezocht
Voor de Dorpskerk Marktdag, die is gepland op zaterdag 10 september 2011 is 

men op zoek naar 2de hands goederen en dameskleding.

De inzamelavond is gepland op donderdag 28 april 2011 van 19.00 uur tot 

20.30 uur in Het Baken naast de Dorpskerk in De Bilt, Brug. De Withstraat 

29a. Om organisatorische redenen worden geen grote meubelen, witgoed, tv’s 

en computers ingenomen.

Bent u niet in gelegenheid 28 april langs te komen, dan is het ook mogelijk dat 

de spullen bij u worden opgehaald. Voor 2de hands goederen kunt u contact 

op nemen met Richard en Ida van der Meijden (030 2211376). Voor 2de hands 

kleding Magda Verweij (030 2202159).

De opbrengst van de Dorpskerk Marktdag is bestemd voor een structurele 

maaltijdvoorziening voor weeskinderen in Windhoek, de hoofdstad van Nami-

bië. De andere helft van de opbrengst gaat naar een bouwgroep uit De Bilt die 

in 2012 gaat helpen bij het herbouwen van huisjes in de sloppenwijken van 

Masaya, een stad in Nicaragua.
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Tweemaal Zes verliest 
van KCC/Hijbeko

De	 2de	 helft	 van	 de	 veldcompetitie	 waren	 de	 korfballers	 van	Tweemaal	
Zes	goed	gestart.	De	 eerste	2	wedstrijden	werden	gewonnen	en	daarmee	
werd	afstand	genomen	van	de	onderste	regionen.	Deze	opgaande	lijn	kon	
in	de	3de	wedstrijd	thuis	tegen	het	op	de	2de	plaats	staande	KCC/Hijbeko	
evenwel	niet	worden	doorgezet.	 In	een	matige	wedstrijd	werd	met	10-18	
verloren.

Onder	 zomerse	 weersomstandigheden	 werd	 deze	 wedstrijd	 gespeeld.	 De	
openingstreffer	was	voor	de	tegenstander	maar	de	stand	werd	daarna	snel	
gelijk	 getrokken	 (1-1).	Om	en	 om	 scorend	was	 het	KCC/Hijbeko	 die	 na	
de	3-3	stand	in	de	21ste	minuut	met	4	doelpunten	in	evenzoveel	minuten	
afstand	 (3-7)	 kon	 nemen.	 De	 thuisploeg	 wist	 daarna	 slechts	 1	 treffer	 tot	
de	rust	(4-7)	te	produceren.	Opvallend	en	veel	besproken	door	de	mensen	
zowel	binnen	als	buiten	de	lijnen	was	het	bij	vlagen	hilarische	optreden	van	
de	arbitrage.

Inhalen
Verondersteld	werd	dat	Tweemaal	Zes	na	rust	aan	een	inhaalrace	zou	begin-
nen	maar	het	tegenovergestelde	was	evenwel	het	geval.	KCC/Hijbeko	had	
na	8	minuten	in	de	2de	helft	de	voorsprong	al	verder	uitgebouwd	tot	4-10	
en	in	het	vervolg	van	de	2de	helft	kon	KCC/Hijbeko	het	verschil	nog	ver-
der	uitbouwen	en	won	uiteindelijk	met	10-18.		Ondanks	het	verlies	blijven	
de	 Maartensdijkers	 op	 de	 4de	 plek	 staan	 met	 nog	 4	 wedstrijden	 te	 gaan	
en	4	punten	voor	op	de	degradatieplekken.	De	eerst	volgende	wedstrijd	is	
zaterdag	14	mei	a.s.	om	15.30	uur	in	Leusden	tegen	het	op	de	3de	plaats	
staande	Antilopen.

Marina	Gusman	Brown	is	onmisken-
baar	tot	nu	toe	de	ster	van	de	start	van	
de	 competitie,	 met	 een	 hoog	 slag-
gemiddelde	 en	 een	 homerun	 tegen	
Terrasvogels,	Zij	scoorde,	als	1e	slag-
vrouw	tot	nu	toe	ook	de	meeste	pun-
ten.	 Een	 ander	 opmerkelijk	 punt	 is,	
dat	 pitcher	 Eva	 Voortman	 het	 beste	
pitcher	 van	 het	 openingsweekeinde	
was	 sinds	 14	 jaar:	 zij	 gooide	 tegen	
Terrasvogels	 12	 x	 3-slag.	 Het	 derde	
opmerkelijke	is,	dat	het	team	nog	niet	
eens	op	volle	sterkte	speelt,	maar	dat	
geldt	voor	meer	teams.

Nieuw team
Het	eerste	damesteam	van	Centrals	is	
bijna	 helemaal	 gewijzigd.	 Kimberly	
van	der	Lee	en	Eva	Voortman	waren	
vorig	 jaar	 al	 vaste	 waarden,	 Stepha-

nie	 Ruiter,	 Jasmin	 Carlson	 en	 Laura	
Bakker	 zijn	 vanuit	 de	 topjunioren	
bij	 de	 selectie	 gehaald.	 Daarnaast	
zijn	Isonette	Polonius,	Shadeney	Cas-
tillo,	 Zonairis	 Thielmann	 en	 Kirsten	
Vierdag	 Centrals	 komen	 versterken.	
Het	 team	wordt	verder	nog	gevormd	
door	twee	Amerikanen;	Marina	Gus-
man	 Brown(Hawaiï)	 als	 korte	 stop	
en	Melissa	Dowling	(Florida)	als	pit-
cher.	Een	vrijwel	geheel	nieuw	team,	
dat	weer	behoorlijk	zal	moeten	strij-
den	voor	de	punten.

Zelfde coaches
De	coaches	zijn	echter	de	zelfde	twee	
mannen	gebleven;	Glyniss	Kenepa	en	
Willy	van	der	Lee,	waarvan	de	laatste	
tevens	 de	 pitchercoach	 is.	 Dit	 wordt	
hun	derde	jaar	voor	de	Centrals.	

Blessurevrij
Wanneer	 de	 komende	 weken	 alle	
speelsters	 weer	 blessurevrij	 zijn	
beschikt	 Centrals	 weer	 over	 een	
mooi	 team,	 dat	 misschien	 toch	 weer	
dicht	bij	de	vierde	plaats	kan	komen.	
Immers	 er	 zijn	 twee	 teams,	 lands-
kampioen	 Sparks	 en	 Terrasvogels,	
die	gezien	hun	selecties	boven	de	rest	
uitsteken.	 De	 anderen	 zouden	 wel	
eens	 behoorlijk	 aan	 elkaar	 gewaagd	
kunnen	 zijn.	 Het	 belooft	 een	 mooie	
strijd	te	worden.	Inmiddels	hebben	de	
dames	een	droomstart	gemaakt,	door	
in	twee	weekeinden	al	5	keer	te	win-
nen,	zonder	al	op	volle	sterkte	te	zijn.	
Wellicht	moeten	we	de	doelstellingen	
bijstellen.	Maar	laten	we	niet	te	vroeg	
juichen,	het	seizoen	is	nog	lang.

(Bertus Voortman)

Salvodames spelen 
promotiewedstrijden

	
Aanstaande	donderdag	28	april	spelen	de	dames	van	Salvo	promotiewed-
strijden	 in	 sporthal	 de	 Hilt	 in	 Eemnes.	 Zij	 spelen	 in	 een	 poule	 van	 drie	
ploegen	 om	 1	 plek	 in	 de	 districtsklasse.	 Het	 wordt	 een	 heel	 spannende	
avond	wanneer	de	Salvodames	het	moet	opnemen	tegen	twee	concurrenten	
voor	de	promotieplaats.	Het	gaat	hierbij	om	twee	gewonnen	sets.	Om	20.30	
uur	 treden	 de	 dames	 aan	 tegen	Smashing	 72	 uit	Diemen.	Direct	 na	 deze	
wedstrijd	wordt	om	21.45	uur	de	handschoen	opgenomen	tegen	de	dames	
van	Nederhorst	uit	de	gelijknamige	gemeente.	Wanneer	Salvo	er	in	slaagt	de	
promotiewedstrijden	te	winnen	dan	is	dit	voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	
van	Salvo	dat	een	damesteam	districtsklasse	gaat	spelen.	
Het	Salvobeloftenteam	heeft	helaas	net	geen	promotiewedstrijden	kunnen	
afdwingen.	De	meiden	zijn	3e	geworden	in	de	eindrangschikking	en	moeten	
volgend	seizoen	weer	op	jacht	naar	promotie.

Perspectief voor Nova
Om	zicht	te	kunnen	houden	op	een	eventueel	kampioenschap	of	promotie-
wedstrijd	moest	afgelopen	zaterdag	gewonnen	worden	van	Mia	in	Amers-
foort.	Mia	was	inmiddels	al	4	punten	los	van	de	nummer	twee	(Nova),	Het	
enige	wat	telde	voor	de	Novianen	waren	dus	de	keiharde	(winst-)punten.
	
De	openingsscore	was	voor	Nova;	een	doorloopbal	van	Tjiske	Frank	zorg-
de	voor	de	0-1.	Goals	waren	duur	te	verdienen,	de	ruststand	was	4-4.	Beide	
ploegen	hadden	moeite	om	het	gat	in	de	mand	te	vinden.	Mia	kreeg	al	snel	
een	gele	kaart	te	incasseren	voor	het	leveren	van	commentaar	op	de	leiding.	
Daarnaast	werden	aan	beide	kanten	veel	plaatsfouten	gemaakt,	waardoor	
de	ruststand	niet	hoog	uitviel.	Van	tevoren	was	Nova	gewaarschuwd:	‘Mia	
is	een	erg	degelijke	en	allround	ploeg.	Om	kans	te	maken	moet	 iedereen	
zijn	directe	tegenstander	uitschakelen’.	
	
Strafworpen
In	de	tweede	helft	kon	Nova	uitlopen.	Mia	gelukte	het	niet	om	te	scoren;	
maar	liefst	drie	strafworpen	werden	gemist	en	Nova	kon	hiervan	profiteren.	
Vincent	Baas,	onmisbaar	-	gelijk	ook	de	rest	-	voor	het	team,	maakte	zijn	
strafworp	koelbloedig	af.	Nova	kon	de	wedstrijd	uitspelen	door	lange	aan-
vallen	en	een	solide	verdediging.	De	sterk	optredende	scheidsrechter	kon	
affluiten	bij	een	stand	van	7-9	en	Nova	was	de	gelukkige	winnaar	van	het	

duel	tussen	de	nummer	één	en	twee	
uit	de	competitie.	
	
Perspectief
Voor	Nova	biedt	dit	perspectief;	de	
riante	koppositie	van	Mia	begint	af	
te	 brokkelen.	 Toch	 zal	 Nova	 zelf	
eerst	de	resterende	wedstrijden	(nu	
al	 10	 competitiewedstrijden	 op	 rij	
gewonnen)	moeten	blijven	winnen.	
De	 volgende	 wedstrijd	 van	 Nova	
is	 op	 14	 mei,	 dan	 wordt	 er	 thuis	
gespeeld	tegen	Devinco.	

Gerd-Jan	 vertelt:	 ‘Wij	 hebben	 nu	 in	
de	vereniging	meisjes	die	samen	met	
jongens	 een	 elftal	 vormen	 en	 spelen.	
Maar	 waar	 wij	 naar	 streven,	 is	 een	
eigen	elftal	of	meerdere	elftallen	met	
alleen	maar	meisjes.	Er	 heeft	 zich	 al	
een	 aantal	 meisjes	 aangemeld	 maar	
nog	 niet	 genoeg.	 Er	 zijn	 voldoende	
meisjeselftallen	bij	 andere	verenigin-
gen	 in	 de	 omgeving	 om	 tegen	 te	
spelen.	 We	 willen	 dit	 serieus	 aan-

pakken.	 Wie	 belangstelling	 heeft	 en	
zich	 bij	 ons	 tijdig	 aanmeldt	 wordt	
opgevangen,	 komt	 in	 goede	 handen,	
krijgt	voldoende	training	en	blijvende	
begeleiding.’	

Meer meidenteams
‘Het	 aantal	 meisjes	 dat	 voetbalt,	
wordt	 steeds	 groter.	Het	 blijkt	 dat	 er	
landelijk	al	heel	wat	meisje-	en	dames	
elftallen	 spelen.	 Zowel	 in	 competi-

tieverband	 als	 in	 allerlei	 toernooien.	
Waarom	ook	niet?	In	heel	veel	andere	
sporten	doen	al	jaren	lang	meisjes	en	
dames	 mee,	 zowel	 met	 complete	 als	
gemixte	 teams.	 Dat	 is	 ook	 het	 doel	
waarnaar	SVM	streeft.	Er	 zijn	 in	het	
land	al	verenigingen	waar	de	helft	van	
het	aantal	 teams	uit	vrouwen	bestaat.	
We	staan	nu	weer	voor	een	nieuw	sei-
zoen.	Als	ouders	hun	kinderen	willen	
opgeven	kan	dat	al	vanaf	de	kabouters	
van	4	en	5	jaar	die	lekker	leren	spelen	
met	de	bal,	de	E	en	F	pupillen,	tot	en	
met	de	senioren.	De	kans	om	komend	
seizoen	 al	 mee	 te	 kunnen	 spelen	 is	
groot	als	men	zich	vóór	juni	opgeeft.’

Schoolvoetbaltoernooi
Aanstaande	 donderdag	 28	 en	 vrijdag	
29	 april	 is	 er	 een	 schoolvoetbaltoer-
nooi	 op	 de	 velden	 en	 onder	 toezicht	
van	 SVM.	 De	 deelnemende	 scholen	
zijn:	 De	 Bosbergschool	 uit	 Holland-
sche	 Rading,	 ‘t	 Kompas	 uit	 West-
broek,	 De	 Nijepoortschool	 uit	 Groe-
nekan	 en	 de	 Maartensdijkse	 scholen	
De	Kievit	en	De	Martin	Luther	King.	

Donderdag	28	april	spelen	de	groepen	
3,	 4	 en	 5	 en	 vrijdag	 29	 april	 spelen	
de	 groepen	 6,	 7	 en	 8.	 Er	 wordt	 met	
gemengde	teams	gespeeld	die	door	de	
schoolleiding	 zijn	 samengesteld.	 Op	
beide	dagen	is	de	start	om	13.00	uur.	

Sofbalsters Centrals; vijf keer winst!
De sofbalsters van Centrals Dames 1 zijn de competitie in de landelijke hoofdklasse gestart 

met 5 overwinningen uit 6 wedstrijden. Dit betekent dat Centrals nu met 10 punten uit 6 wedstrijden 
bovenaan staat. De beste seizoenstart ooit voor de dames van Centrals.

Het kersverse Centrals Dames 1 team met hun coaches.

SVM wil starten met meisjesvoetbal
door Kees Pijpers

In de gezellige kantine van de Maartensdijkse voetbalvereniging SVM schuift vorige week jeugdcoördinator 
SVM Gerd-Jan Braas aan. Een enthousiaste man die ook al vanaf jonge leeftijd zelf heeft gevoetbald en zich 

nu hard maakt voor meisjesvoetbal binnen de vereniging.

Afgelopen zaterdag hield SVM intern een Paastournooi met de allerjongsten. 
Op de velden speelden de kabouters en de F-jes in gemengde samenstelling lek-
ker met de bal. Doeltje trappen, hindernisjes nemen en nog veel meer door jon-
getjes en meisjes, terwijl de vele ouders met plezier de verrichtingen bekeken.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	 vrijdagavond	 29	 april	
kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	
In	de	kantine	van	deze	sportvereni-
ging	 aan	 de	 Dierenriem	 in	 Maar-
tensdijk	 bent	 u	 van	 harte	welkom.	
Het	 klaverjassen	 begint	 om	 20.00	
uur	en	meedoen	kost	3	euro.	Er	 is	
ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	
een	lot	kopen.



	De	Vierklank	 20	 27	april	2011

Wandeling Westbroekse zodden
Mei	is	dè	tijd	van	het	jaar	om	door	dit	prachtige	natuurgebied	te	wandelen.	
De	groene	kikkers	komen	al	aardig	op	kwaaksterkte,	de	 rietzangers	 laten	
zich	van	hun	beste	kant	horen	en	de	bijzondere	en	soortenrijke	vegetatie	van	
dit	veenweidegebied	 is	al	goed	op	groeikracht.	Er	wordt	gewandeld	door	
moerasbos	en	langs	zogenaamde	‘trekgaten’	van	waaruit	veen	werd	gebag-
gerd	en	op	de	legakkers	te	drogen	werd	gelegd	om	er	turven	van	te	steken.	
De	tocht	voert	langs	rietkragen,	open	plassen	en	misschien	zelfs	op	een	van	
de	vele	 trilvenen	die	de	sensatie	geeft	 ‘op	water	 te	kunnen	 lopen’.	Er	zal	
veel	 te	 zien	 zijn	 aan	 flora	 en	 fauna,	maar	 de	 landschappelijke	 omlijsting	
waar	de	tijd	lijkt	te	hebben	stilgestaan	is	op	zich	al	een	ervaring	apart	en	de	
moeite	van	het	gaan	waard!	
Om	14.00	uur	wordt	gestart	bij	het	begin	van	het	Bert	Bospad	in	Westbroek	
aan	de	Kerkdijk	(tegenover	nummer	85).	Opgave	voor	deelname	niet	nodig,	
laarzen	zijn	aan	te	raden.	Voor	meer	informatie	neemt	u	contact	op	met	Jaap	
Milius:	0302288636

Zondag 1 mei organiseert IVN afdeling De Bilt een wandeling door de 
Westbroekse zodden.

De	 afdeling	 Communicatie	 van	 de	
gemeente	 laat	 bij	 monde	 van	 Linda	
van	den	Noort	weten,	dat	de	gemeente	
De	Bilt	in	2009	besloten	heeft	voor	een	
periode	van	4	jaar	deel	te	nemen	aan	
de	campagne	Marketing	en	Promotie	
Utrechtse	 Heuvelrug.	 In	 november	
2010	 hebben	 de	 betrokken	 wethou-
ders	 van	 de	 deelnemende	 gemeenten	
tijdens	een	feestelijk	moment,	waarbij	
tevens	 terug	 gekeken	 is	 naar	 de	 suc-
cessen	van	afgelopen	jaren,	een	hand-
tekening	 gezet	 om	de	 campagne	 ook	
in	 een	 vervolgperiode	 voort	 te	 zet-
ten.	 Middels	 een	 aanbesteding	 is	 het	
marketing-	 en	 communicatiebureau	
LVTpr	 aangetrokken	 ter	 ondersteu-
ning	van	de	campagne.	

Markten
Door	 het	 aanstellen	 van	 een	 nieuw	
marketing-	 en	 promotiebureau	 zien	
de	samenwerkende	gemeenten	kansen	
om	 de	 regio	 verder	 op	 de	 kaart	 te	
zetten.	 Zo	 zullen	 komend	 jaar	 onder	

andere	 de	 (zeer	 succesvolle)	 uitgids	
en	 meerdere	 edities	 van	 de	 recre-
atiekrant	 verschijnen	 waar	 De	 Bilt	
evenementen	 als	 de	 Parijse	 markt	
aan	 de	 Hessenweg,	 de	 Italiemarkt	 in	
de	 Kwinkelier,	 de	 open	 tuindagen	
op	 landgoed	 Vollenhoven,	 de	 Kunst-
markt	 aan	de	Dorpsstraat,	de	Stoom-
dag	 in	 Hollandsche	 Rading	 en	 de	
Culinairie	 Bilthoven	 zal	 laten	 opne-
men.	Ook	zal	het	Noorderpark	met	in	
het	 bijzonder	 het	 	 ‘Bert	 Bospad’,	 de	
Nieuwe	 Hollandse	 Waterlinie,	 Land-
goed	 Oostbroek,	 de	 Beeldentuin	 op	
landgoed	Beerschoten	en	de	Traverse	
gemeentehuis	 Bilthoven	 naar	 voren	
worden	gebracht	 als	 bezienswaardig-
heid	in	onze	gemeente.		

Uit in de Heuvelrug
Naast	het	promoten	van	De	Bilt	zullen	
ook	enkele	acties	plaatsvinden	waarin	
alle	 gemeenten	 zich	 samen	 presente-
ren	als	‘Utrechtse	Heuvelrug’.	Met	de	
acties	zal	naar	verwachting	de	naams-

bekendheid	 van	 de	 regio	 als	 toeris-
tisch-recreatief	 gebied	 verder	 toene-
men.		Ook	willen	de	gemeenten	onder	
meer	investeren	in	reclamespots	op	de	
radio	 en	 het	 verbeteren	 van	 de	 web-
site	(www.uitindeheuvelrug.nl).	Daar-
naast	 zullen	 zij	 zich	 inspannen	 voor	
het	 verbeteren	 van	 de	 samenhang	 en	
het	 creëren	 van	 synergie	 tussen	 deze	
campagne	 en	 het	 provinciaal	 project	
‘Heel	de	Heuvelrug’.

Budget
De	 gemeente	 De	 Bilt	 heeft	 voor	 de	
looptijd	van	het	plan	2009-2013	jaar-
lijks	 een	 budget	 van	 	 17.274	 euro	
beschikbaar	 gesteld	 voor	 deelna-
me	 aan	 de	 campagne.	 De	 provin-
cie	 Utrecht	 heeft	 het	 bedrag	 dat	 de	
gemeenten	 gezamenlijk	 bij	 elkaar	
hebben	 gebracht	 verdubbeld	 tot	
een	 totaalbedrag	 van	 455.000	 euro.	
Namens	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 is	 Iris	
Mensink	 van	 de	 afdeling	 Beleid	 en	
Strategie	betrokkene	bij	dit	project.	

Maar	er	zijn	ook	veel	singles,	
solitair	levende	wilde	bijen	en	
insecten,	die	voor	de	bevruch-
ting	 van	 groente	 en	 fruit	 een	
even	 nuttige	 rol	 vervullen	
maar	die	meestal	geen	of	wei-
nig	honing	produceren.	Toch	is	
het	 voor	 de	 biodiversiteit	 van	
onze	 omgeving	 zeker	 belang-
rijk	 ook	 het	 leefmilieu	 voor	
déze	 soorten	 te	 bevorderen.	
Een	 eenvoudige	 voorziening,	
die	al	veel	verschil	kan	maken	
en	 die	 we	 zelf	 eenvoudig	 in	
onze	 tuin	 kunnen	 realiseren,	
is	 dan	 het	 zogenaamde	 bijen-
hotel.

Dat	 klinkt	 indrukwekkender	
dan	het	 in	de	praktijk	meestal	
is.	 Zet	 warm	 -	 en	 koud	 stro-
mend	water	en	een	boxspring-
matras	uit	uw	hoofd	want	vaak	
blijkt	 een	 eenvoudige	 basis-
voorziening	 in	 de	 vorm	 van	
een	verzameling	gaatjes	in	een	
blok	hout	of	een	bundel	rietjes	

al	 voldoende	 om	 enthousiaste	
klanten	 te	 trekken.	 Die	 leggen	
hun	 eitjes	 in	 de	 gaatjes/rietjes	
en	metselen	die,	samen	met	wat	
reservevoedsel	 voor	 de	 larven,	
grondig	dicht.	Na	een	jaar	kunt	
u	 dan	 getuige	 zijn	 van	 het	 uit-
vliegen	 van	 een	 nieuwe	 gene-
ratie.

De	 actiegroep	 De	 Bij	 en	 Wij	
(www.debijenwij.nl)	heeft	kort-
geleden	 een	 flink	 bijenhotel	
ingericht	 bij	 de	 brug	 naar	 de	
Kastanjelaan	in	Groenekan.	Een	
megagroot	 bijenhotel	 kan	 men	
verder	 vinden	 in	 de	 botanische	
tuinen	 van	 de	 Universiteit	 van	
Utrecht	op	de	Uithof.	Gelukkig	
kan	 men	 in	 particuliere	 tuinen	
prima	 volstaan	 met	 een	 een-
voudig	 soort	 Bed	 and	 Break-
fast-voorziening.	Zie	voor	meer	
informatie	over	belang,	werking	
en	 constructie	 van	 bijenhotels	
en	 B&B-voorzieningen	 verder	
de	website	www.bijenhotels.nl.	

Gemeenten promoten gezamenlijk 
Heuvelrug

door Henk van de Bunt

Gemeenten op en om de Heuvelrug gaan door met de gezamenlijke promotie van de streek. 
Dat is afgesproken door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Baarn, De Bilt, Rhenen, Soest, Woudenberg, 

Wijk bij Duurstede en Zeist. De provincie Utrecht ondersteunt dit project met een financiële bijdrage. 
Een promotiebureau zet de regio de komende jaren nationaal op de toeristische kaart met als doel 

het verblijfstoerisme te stimuleren. Er komt op korte termijn ook een publieksactie om de spotlights 
op de regio Utrechtse Heuvelrug te richten.

Het Bert Bospad was tijdens het paasweekeinde (alweer) een bezienswaardig-
heid in Westbroek (gemeente De Bilt).

Ook bijensingles nu onder dak
door Frank Klok

De Groenekanse imkers hebben in dit blad al vaker gewezen op het belang van bijen voor de bevruchting 
van groenten en fruit. Zonder bijen zou de opbrengst van boomgaarden en groentetuinen beduidend veel 

lager liggen. Als imkers het over bijen hebben dan doelen ze daarbij natuurlijk vooral op de - zeer sociale - 
honingbijen omdat die hen jaarlijks een flinke voorraad heerlijke honing opleveren. 

Een eenvoudige Bed and Breakfast 
voor uw eigen tuin.Het bijenhotel van de actiegroep De Bij en Wij

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
28-04

Woe.
27-04

Vrij.
29-04

Zat.
30-04

Do.
05-05

Vrij.
06-05

11,00

10,00
5,00

11,00

Woe.
04-05

gebakken zalmforel met 
ravigottesaus of

lamskoteletjes van de grill

Sate met friet en sla of
Hamburger met friet en sla

Kogelbiefstuk vd grill met 
kruidenboter

of
Griekse visschotel met 

auberginesalade

Tevens aanschuiven in de feesttent 
17.30-19.00 uur. Vrijdag is het 
restaurant v.a. 21.00 u gesloten.
Zaterdag 30 april gehele dag gesloten!

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Elke maandag Brooddag
Vloerbrood wit, 
tarwe en rijstevlok
Per stuk 1.00

Elke donderdag
Roomboter Croissants
Vers uit eigen oven
4 stuks 1.00

Elke dinsdag
Ovenverse 
witte puntjes
Zak 10 stuks  1.00

Elke vrijdag
Roomboter Appeltaart
Vers uit eigen oven
Per stuk 650 gram 3.00

Elke woensdag
Ovenverse 
Krentenbollen
Zak 10 Stuks 1.50

Elke zaterdag
Kaiserbollen
Vers uit eigen oven
8 stuks 1.00

Elke dag C1000
C1000 Johan de Zeeuw

Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212


