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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378
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Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 18

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Beeldenroof op Beerschoten
In de beeldentuin op landgoed Beerschoten in De Bilt zijn drie 

levensgrote beelden van de bekende kunstenaar Jits Bakker 

gestolen. De schade is enorm. De dieven hebben de beelden bij 

de sokkels afgebroken.

Zeker vijf mensen en een vrachtwa-

gen zijn er aan te pas gekomen om 

de loodzware beelden los te wrikken 

en te vervoeren. In de beeldentuin 

staan dertig bronzen sculpturen van 

Bakker, die al vaker slachtoffer is 

geweest van dieven en vandalen. De 

kunstenaar is kapot van de diefstal. 

‘Verschrikkelijk. Ik vind het onbe-

grijpelijk dat mensen dat kunnen 

doen. Dit is gewoon beeldenmoord’. 

 

De beelden zijn waarschijnlijk niet 

gestolen vanwege de waarde van 

350.000 euro die ze in de kunstwe-

reld vertegenwoordigen. Bakker 

vermoedt dat de beelden zijn mee-

genomen vanwege de hoge brons-

prijs. Volgens de kunstenaar wegen 

de drie beelden samen ongeveer 300 

kilo. Zoon Tibo Bakker zegt dat dit 

de grootste kunstroof van de afgelo-

pen jaren moet zijn als het gaat om 

brons. [Henk van de Bunt]

Geroofd: Market Garden sept.’44, 

150 x 80 cm.

Geroofd: Trapmoedertje, 150 x 80 cm.Geroofd: Paardentorso’s. 160 x 60 cm.

Door klachten over de snelheid op de 

Dierenriem is men nu benieuwd naar 

het effect, wanneer de overgang van 

50 km/h naar 30 km/h beter wordt 

gemarkeerd. Het resultaat van dit ex-

periment wordt later bekend gemaakt 

want zowel vóór als na de plaatsing 

van de straattekening worden snel-

heidsmetingen verricht.

 

Rem 

Er zijn omwonenden die vinden dat 

er nog even snel wordt gereden als 

voorheen en dat het dus zonde is van 

zo’n duur kunstwerk waar twee kun-

stenaars een paar dagen aan hebben 

gewerkt. 

‘Dat zal wel heel veel hebben gekost 

en dan moet je ook nog goed kijken 

om te zien wat het voorstelt’? Daarom 

zijn we een paar maal gaan posten. 

Dan blijkt dat bijna alle chauffeurs 

die er passeren juist vóór of bovenop 

of juist er na, vaart minderen. Slechts 

een klein percentage stoort zich hier 

niet aan, maar remt pas bij de direct 

daarop volgende bocht en het kruis-

punt met de Kievitlaan. Jongeren op 

brommers kunnen er de rem niet vin-

den. We hebben de mening gevraagd 

van Voorzitter Veilig Verkeer De 

Bilt Enny Doornenbal-Boogaard uit 

Maartensdijk. Zij vindt dat de geko-

zen plaats van de tekening de juiste is 

en is er heel blij mee.

SLOW in Maartensdijk
door Kees Pijpers

Sinds kort is er op de Dierenriem in Maartensdijk een kunstwerk met het woord SLOW aangebracht. 

Het is een 3 D-straattekening precies ter hoogte van de overgang van de 50 km/h zone naar de 30km/h 

zone. In het kader van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan wil men weten of een straattekening 

de snelheid omlaag kan brengen. Uit een onlangs gehouden onderzoek in Woudenberg is gebleken dat 

door een eenvoudig hinkelpad op de weg, de snelheid met 3 km/h is gedaald. 

De driedimensionale tekening laat niets aan de verbeelding over. [foto Henk van de Bunt]

SP: Boycot poenig VNG-congres
De SP in De Bilt roept gemeenteraad en College op om niet 

deel te nemen aan het jubileumcongres van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. Deelname kost 795 euro per persoon 

en dat is nog exclusief het avondprogramma. 

Raadsleden mogen op kosten van de gemeenschap naar dit congres, maar 

de SP vindt dat op dit moment onverantwoord. Voor 27 raadsleden, 3 wet-

houders en 1 burgemeester zou dat neerkomen op ruim 26.000 euro. 

Feestje

Fractievoorzitter Etiënne van Buren: ‘Een feestje is leuk, maar dit is bela-

chelijk. Waarom moet er uitgerekend nu belastinggeld worden gestopt in 

een concert van de Golden Earring en optredens van Johan Cruyff en Freek 

de Jonge? We moeten elke euro omdraaien en dan is dit wel het laatste 

waar we geld van de inwoners van De Bilt aan moeten uitgeven. Als Biltse 

politici naar dit congres toe willen, dan moeten ze dat maar uit eigen zak 

betalen’. 

Het Maertensplein wordt al 15 jaren

als uiterst plezierig ervaren

te zijn op het plein

is voor iedereen fi jn
en je vindt er uitstekende waren

Guus Geebel Limerick
Lees meer op   pagina 19 en 20



 De Vierklank 2 28 maart 2012

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers

Oplage 20.500 ex

Redactie: Henk van de Bunt

Eindredactie: Saskia van Driel

Redactie- en advertentieadres:

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

tel. 0346-211992

fax 0346-213824

e-mail info@vierklank.nl

www.variopers.nl

bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

1/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
1/4 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel

1/4 • 9.00u - Ds. P. van Trigt
1/4 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

1/4 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

1/4 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

1/4 • 10.30u - Pastor Fr. Overbeek
3/4 • 10.00u - Open kring viering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

1/4 • 9.30u - Ds. G. Roorda 
1/4 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma

1/4 • 16.30u - Ds. A. Hagg

Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
1/4 • 19.00u - Ds. J.  van Holten

Pr. Gem. Immanuelkerk

1/4 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

1/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

1/4 • 10.00u - F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente

1/4 • 10.00u - Dhr. Ruben Flach

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

1/4 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

PKN - Herv. Kerk

1/4 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
1/4 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

1/4 • 10.30 en 18.00u - Kand. Treur

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

1/4 • 11.00u - Ds. C. ’t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

1/4 • 10.00u - Kand. A. de Winter
1/4 • 18.30u - Ds. N. Noorlander

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

1/4 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

31/3 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
1/4 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

1/4 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
1/4 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

1/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
1/4 • 18.30u - Ds. C.G. Geluk

Lezing IRS

Vandaag, woensdag 28 maart ver-

zorgt ds. J. van Dijk (Ede) een 
lezing met als thema ‘De gemeen-

schap der Heiligen’.  De bijeen-

komst is in een zaal van de Ont-
moetingskerk, Julianalaan 26 te 
Maartensdijk. Aanvang: 19.45 uur. 
Voor nadere informatie kunt u kij-

ken op www.inderechtestraat.nl of 

bellen met drs. G.A. van Ginkel, 
tel. 0346 213445. 

Voorjaarsmiddag 

in Opstandingskerk

Er is een voorjaarsmiddag in de 

Opstandingskerk voor ouderen en 

belangstellenden op donderdag 29 

maart a.s. om 14.30 uur. Mevrouw 
Ida Zagt laat via dia’s het voor-
jaar zien. Tussen de dia’s wor-
den bekende voorjaarsliederen uit 

gezongen. De kerk is gelegen aan 
de 1e Brandenburgerweg 34 te Bilt-

hoven. Voor inlichtingen: Henny 

Ockhuijsen, tel. 030 2202458.

Lezing 

‘De Gouden Eeuw viert feest’ 

Kunsthistorica Cora Rooker geeft 
op donderdag 29 maart van 10.00 

tot 12.00 uur een kunstlezing in 
Bibliotheek Bilthoven naar aan-

leiding van de tentoonstelling ‘De 
gouden Eeuw viert feest’ in Frans 
Hals Museum te Haarlem (11-11-
’11 t/m 06-05-‘12). 
Feesten waren in de 17e eeuw een 
populair onderwerp. Schilders als 

Jan Steen en Frans Hals brach-

ten feestelijkheden graag in beeld, 

variërend van boerenkermissen 

tot rijke buitenpartijen. Daarnaast 

geven de vrolijke taferelen - vaak 

met een knipoog - een beeld van de 

toen geldende normen en waarden. 

Kaarten: Bibliotheek Bilthoven. 

Reserveren: activiteiten@ideacul-

tuur.nl, tel. 030 2285803 

Amnesty in de bibliotheek

Op vrijdag 30 maart a.s. staat 

Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Biltho-

ven. Daar kunt U uw handteke-

ning zetten onder petities waarmee 

Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gevangenen waarvan 

de mensenrechten geschonden 

worden. Ook is er informatie over 

Amnesty zelf en haar acties.

Voorjaarsmarkt in De Biltse Hof

Op zaterdag 31 maart a.s. is er 
weer een gezellig voorjaarmarkt in 
verpleeghuis De Biltse Hof, prof. 

Bronkhorstlaan 4, Bilthoven. De 

markt is van 12.00 uur tot 16.00 

uur. Er zijn deze dag diverse kra-

men met leuke cadeauartikelen, 

kaarten, sieraden, vlotte kleding, 

tassen, boeken en brocante spul-

letjes. Ook zijn er verschillende 
versnaperingen verkrijgbaar, zoals 
warme wafels, broodjes worst, div. 

soorten gebak. In de middag is er 

gezellig accordeonmuziek.

Kamerkoor Decibelle

Op zondag 1 april 2012 om 15.00 
uur geeft Kamerkoor Decibelle uit 

Utrecht een Passie- concert in de 

Noorderkerk aan de Laurillard-

laan te Bilthoven. In het concert 

‘In manus tuas…’ worden geeste-

lijke koorwerken uitgevoerd die 

betrekking hebben op het lijden van 

Christus. Naast liederen a capella 
door het koor, zal violiste Quirine 
van Hoek ook enkele solowerken 

van o.a. Bach spelen. Het geheel 

staat onder begeleiding van diri-

gent Marc Hoogsteden. Kaarten 
aan de deur.

Avondopenstelling 

Wijkwinkel ’t Hoekie

De Wijkwinkel is uw moderne 

burenhulp bij het invullen van for-

mulieren en biedt hulp bij uw admi-

nistratie, uw zorg- en belastingvra-

gen en alle overige vragen op maat-

schappelijk gebied. Vanaf 3 april as. 

zal de Wijkwinkel in ‘t Hoekie elke 
eerste dinsdagavond van de maand 

op afspraak open zijn. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken bel 

dan tijdens kantooruren met Ser-

vicecentrum ’t Hoekie 030 2201702 
of mail info@animowerkt.nl De 

Wijkwinkel is ook op de gebruike-

lijke dinsdag- en woensdagochtend 

geopend als inloop van 9.00 tot 

12.00 uur. Voor belastingzaken kunt 
u op maandagochtend terecht. Dit is 

ook op afspraak.

‘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

Kerkseizoen Blauwkapel

Traditiegetrouw begint het kerk-

seizoen in Blauwkapel altijd op 
Paaszondag en duurt tot en met 
de eerste zondag in november. Dit 
jaar dus op zondagmorgen 8 april 
om 10.30 uur. In afwijking van 

voorgaande jaren is er met ingang 

van dit jaar het gehele seizoen maar 
één dienst op alle zondagen om 
10.30 uur.

Collecte Fonds 

Gehandicaptensport

In kernen van de gemeente De Bilt 

zal in de week van 1 tot en met 7 
april gecollecteerd worden voor het 

Fonds Gehandicaptensport. Met het 
geld van de collecte wordt ervoor 

gezorgd dat nog meer gehandicapte 
mensen kunnen sporten. Er wordt 

sportclubs geld beschikbaar gesteld 

om speciaal sportmateriaal aan te 

schaffen, er worden toernooien en 

evenementen gefinancierd. Ook is 

er geld beschikbaar om zo nodig 
bouwkundige aanpassingen te rea-

liseren. 

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt verga-

dert woensdag 4 april om 14.00 uur 

in de Coesfeldzaal in het gemeen-

tehuis (Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven). De Ouderenraad 

behartigt de belangen van oudere 

bewoners in de gemeente en advi-

seert daarover het College en de 
Gemeenteraad. Een week voor de 

vergadering wordt de definitieve 

agenda gepubliceerd op de web-

site van de Ouderenraad: www.

ouderenraad-debilt.nl. De vergade-

ringen zijn openbaar.

MEEbus in De Bilt

De bus staat vrijdag 6 april  van 

10.00 tot 12.00 uur bij winkel-

centrum Planetenbaan in De Bilt. 

Iedereen met een beperking han-

dicap of chronische ziekte kan in 
de bus terecht voor informatie en 

advies. 

De kracht van de bus is een gratis 

gesprek met een professionele con-

sulent. Mensen kunnen in de bus 
terecht met vragen over bijvoor-

beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 

wonen of dagbesteding.

High Tea in Servicecentrum

Op zondag 1 april (geen grapje!) 
van 14.30 tot 16.30 uur is er weer 

een heerlijk high tea. Samen genie-

ten van diverse soorten hartige en 

zoete hapjes, onbeperkt diverse 
soorten thee en veel gezelligheid. 
Aanmelden bij Servicecentrum ’t 
Hoekie, prof. Dr. T.M.C. Asserweg 
2, 3731 KX De Bilt, 030-2201702 

of via info@animowerkt.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Een moeder sterft altijd te vroeg,

al wordt ze nog zo oud.

Je hoopt dat God haar sparen zal

omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan

zij ziek wordt moe en oud,

vind je dat God haar halen mag,

omdat je van haar houdt.

Dankbaar voor de mooie herinneringen die zij bij ons achterlaat, 

geven wij u kennis van het heengaan

van onze mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Adriana Aleida Henrietta Jocker - van Lindert

weduwe van Johannes Adrianus Jocker

* 13 november 1913                                               † 20 maart 2012 

      Kinderen

      Kleinkinderen

       Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

A.G.M. Jocker

Westerlaan 20

3731 EL  De Bilt

Er is gelegenheid afscheid van haar te nemen op dinsdag 27 maart van 

18.30 tot 19.00 uur in Yarden Uitvaartcentrum Utrecht, Floridadreef 9 te Utrecht.

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 28 maart om 14.00 uur 

in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 31 maart wordt door mu-

ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 

ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Westbroek

Op donderdag 29 maart 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.



Aan het begin van de twaalfde eeuw 

ging ridder Theoderik naar Ierland 

op pelgrimstocht. Hij bezocht onder 

meer de louteringsgrot van St. Patrick 

op een eilandje in het graafschap Do-

negal. Dat deden ridders in die tijd 

vaak. Om boete te doen voor hun zon-

den – het doden en verwonden van 

medemensen en andere gruwelijkhe-

den -, gingen ze op pelgrimstocht. 

Terug in Nederland hielp Theode-

rik de van afkomst Friese bisschop 

Godebald een klooster te bouwen in 

Oostbroek buiten de stadsmuren van 

Utrecht in het jaar 1113. Ook Theo-

derik werd monnik (met toestemming 

van zijn echtgenote), evenals een an-

dere ridder die bij de bouw had gehol-

pen, Herman. De eerste abt van deze 

nieuwe abdij heette Ludolf. In die tijd 

waren er twee richtingen in het chris-

tendom: die van Rome en de paus, die 

in die tijd net meer macht in Europa 

begon te krijgen, en de traditie uit de 

begintijd van het christendom, die in 

Ierland in ere werd gehouden en zich 

kenmerkte door soberheid, discipline 

en hard werken. 

Ierland erkende de paus niet en trok 

zich niets aan van zijn voorschriften. 

In die tijd heersten de Duitse keizer 

Hendrik V en zijn Engelse echtgenote 

Mathilde over Europa. Mathilde had 

meer op met de Ierse dan met de Eu-

ropese variant van het christendom. 

Het klooster in Oostbroek was het 

eerste Europese klooster dat terug-

keerde naar de oude waarden uit het 

begin van het Christendom. Daarmee 

kreeg het veel bekendheid in Europa. 

Toen keizerin Mathilde hoorde dat in 

het klooster in Oostbroek weer vol-

gens traditionele waarden werd ge-

leefd en gewerkt, besloot ze in 1122 

het stuk grondgebied waarop nu de 

zes kernen van De Bilt staan te schen-

ken aan de St. Laurensabdij, zoals het 

klooster werd genoemd. De oorkonde 

– schenkingsakte -  eindigde met “in 

naam van God gezegend”. Dat was de 

lijfspreuk van Willibrord, de monnik 

die vier eeuwen eerder het christelijk 

geloof vanuit Ierland naar Nederland 

had gebracht. 

Hoogkruis

Sommige Ierse hoogkruisen dateren 

al uit de tijd van Willibrord. Type-

rend voor de variant die het Keltische 

hoogkruis wordt genoemd, is de ring 

die de vier armen van het kruis ver-

bindt. Deze hoogkruisen waren in 

hun tijd statussymbolen, veelal voor 

kloosters of rijke mensen. Ze werden 

ook gebruikt bij preken in de buiten-

lucht. De vroegste kruisen uit de acht-

ste en negende eeuw hadden maar 

één versiering, soms alleen in het 

midden Christus aan het kruis, maar 

in de loop van de negende en tiende 

eeuw werden de kruisen aan alle kan-

ten en van boven tot onder versierd 

met ‘heiligen, Bijbelse afbeeldingen 

en Keltische vlechtpatronen zoals de 

zogeheten Keltische knoop of dieren 

en planten. Je ziet deze kruisen ook in 

Schotland en Wales. Ze zijn te vinden 

bij kerken en op begraafplaatsen en 

fungeerden ook als grensstenen. De 

stichting Bilts Hoogkruis heeft al in 

samenspraak met beeldhouwer Jelle 

Steendam besloten welke afbeeldin-

gen op het Bilts hoogkruis zouden 

moeten staan. Centraal in de cirkel 

komt St. Maarten, die heel toepasse-

lijk in de richting van Maartensdijk 

zal kijken. St. Patrick heeft namelijk 

een tijd doorgebracht in een Frans 

klooster dat aan St. Maarten was ge-

wijd.

Verder komen er afbeeldingen op van 

St. Laurens met zijn rooster (deze 

martelaar stierf op het vuur), Willi-

brord, St. Patrick, Theoderik en Her-

man, abt Ludolf en Henrica van Erp, 

in de zestiende eeuw de abdis van het 

adellijke vrouwenklooster in De Bilt. 

Dan is er nog plaats voor de wapens 

van die dorpskernen die een eigen 

wapen voeren, Adam en Eva en de 

slang, David met zijn harp (de harp 

staat in het wapen van Ierland) en de 

wijzen uit het oosten. Op de zijkan-

ten komen Keltische motieven. Het 

kruis brengt universele waarden in 

beeld: hulpvaardigheid, gastvrijheid, 

de strijd tussen goed en kwaad, lou-

tering, liefde voor het vaderland en de 

natuur, de verbondenheid van alles op 

aarde en de kracht van muziek. 

Op de website www.biltshoogkruis.

nl staan veel voorbeelden van hoog-

kruisen en nog meer wetenswaardig-

heden. 

Paasbrunch
Op 1e Paasdag serveren wij tussen 12.00 - 15.00 uur een
gezellige Paasbrunch met een feestelijk glas Prosecco!

Volwassenen: 1 29,50. 
Kinderen 5 tot 12 jaar: 1 21,50
De Paasbrunch is alleen mogelijk na 
reservering. Neem hiervoor contact 
op met onze reserveringsafdeling:

T 030-2715824
E info@mitland.nl
W www.restaurantvlonders.nl

Restaurant Brasserie Vlonders
Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht
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Bilts hoogkruis alevering II:
ridders, monniken en een keizerin

door Lilian van Dijk

De stichting Bilts Hoogkruis wil in september 2013 een Biltse versie van een Iers hoogkruis oprichten 
in het Van Boetzelaerpark ter nagedachtenis aan het feit dat de oorspong van De Bilt verband houdt 

met Ierland. Het is de bedoeling dat particulieren en bedrijven het geld bijeenbrengen om dit kruis te 
laten vervaardigen en plaatsen.

Dit is het Castledermot South Cross. Het Ierse hoogkruis wordt gekenmerkt 

door een ring die de armen met elkaar verbindt. Die ring was waarschijnlijk 

bedoeld om de alleroudste kruisen, die van hout en metaal waren vervaardigd, 

meer stevigheid te geven. Van deze kruisen zijn alleen nog metalen onderdelen 

teruggevonden. 

Dieny Scheffer, voorzitter van de 

Nederlandse Vrouwen Raad, CDA 

afdelingsvoorzitter Bart Davidse en 

CDAV-penningmeester Johanna van 

Nieuwstadt spraken lovende woor-

den voor Boukjes enthousiasme, or-

ganisatietalent en warme menselijke 

houding. 

Boukje Andringa dankte iedereen 

voor de waardering. Ze keek ener-

zijds tevreden terug op een lange 

reeks van sprekers en werkbezoeken, 

maar vond aan de andere kant dat 

de idealen van CDA Vrouwen ook 

in 2012 nog recht overeind staan. 

Boukje: ‘We hebben in 30 jaar heel 

veel gedaan aan verbreding van het 

blikveld van onze leden. Daardoor 

hebben vrouwen ook kansen gekre-

gen op een bestuurlijke of politieke 

loopbaan. Onze discussies waren 

waardevol en de uitkomsten zetten 

we vaak op de mail naar een Minister 

of de Tweede Kamer-fractie van het 

CDA. Het is belangrijk dat politici de 

geluiden van gewone ‘vrouwen van 

de straat’ blijven horen. We moeten 

ook in de toekomst blijven opkomen 

voor onze idealen. Op 8 maart was 

het wereldvrouwendag. Ik las in een 

artikel: Vrouwen vormen 50% van de 

wereldbevolking. Vrouwen doen 66% 

van al het werk. Vrouwen verdienen 

10% van het wereldinkomen en be-

zitten 1% van de bezittingen. Van de 

Nederlandse Tweede Kamerleden is 

36% vrouw. Opkomen voor de posi-

tie van vrouwen is gewoon nog steeds 

heel belangrijk’. 

De CDA Vrouwen afdeling De Bilt - 

Maartensdijk gaan door met hun ac-

tiviteiten. Ze besloten dat een werk-

groep van zo’n 10 CDA Vrouwen 

gaat nadenken over vernieuwing van 

de organisatie en activiteiten in de 

21ste eeuw. [HvdB]

CDA Vrouwen nemen afscheid van voorzitter
 Meer dan 25 jaar was Boukje Andringa voorzitter van de CDA Vrouwen in De Bilt.

Afgelopen zaterdag legde ze de voorzittershamer neer. In aanwezigheid van meer dan 30 enthousiaste 
CDA Vrouwen en andere belangstellenden werd Boukje onder genot van echte 

Friese Oranjekoekin het zonnetje gezet.

Boukje kreeg luid applaus. 

Afscheid Rens Kersten van 
Jumelage De Bilt - Coesfeld 

Eind februari heeft het Algemeen Bestuur van de Stichting Jumelage De 

Bilt- Coesfeld afscheid genomen van Rens Kersten. Rens gaat het nu wat 

rustiger aan doen. Kersten was 21 jaar een actief en zeer betrokken be-

stuurslid. Zijn taakvelden waren sport, onderwijs, politiek en Europese za-

ken. De stichting veel heeft gehad aan zijn grote netwerk en zijn snelle 

reactie op gedane verzoeken.

In al die jaren heeft hij vele bus- en ietstochten begeleid. Hij deelde tijdens 
deze tochten zijn grote kennis over zowel de gemeente De Bilt als Coesfeld 

ruimhartig met de deelnemers. Ook vele schoolklassen kon hij enthousiast 

maken over de jumelage. 

Voetbal is zijn passie. Dat kwam ook in de jumelage tot uiting in de uitwis-

selingen tussen de voetbalverenigingen in De Bilt en Coesfeld. Op 8 juni 

2010 vond in Coesfeld de 25ste wedstrijd voetbal tussen de veteranen van 

FC De Bilt 7 en de Goxelse Alte Herrn plaats. 

Bij het afscheid  bedankte het bestuur Kersten voor zijn tomeloze inzet en 

zijn plezierige manier van samenwerken. Als dank en herinnering aan één 

van de ietstochten met onder meer een bezoek aan de familie Copijn is hem 
het boek ‘Welgelegen’ van Lia Copijn-Schukking aangeboden, waarin ook 

verwezen wordt naar de familieband met Coesfeld. 

Dit vervolgartikel over de in 2011 opgerichte stichting, die de negen- 

honderdste verjaardag van De Bilt in september 2013 wil vieren met de 

oprichting van een vier-meter-hoog Keltisch hoogkruis is ook te vinden op 

www.900jaardebilt.nl 
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Bistro krieltjes
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_____________________ 100 GRAM  0,60
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Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO
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TAPENADE-DUO
2 x 100

gram 3.98
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Heerlijk van smaak… en
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gram 4.98

BOERENKAAS 
CUM LAUDE 

STOMPETOREN 
JONG
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In april of mei wordt de nieuwe web-

site door burgemeester Arjen Gerrit-

sen in Maartensdijk feestelijk ‘gelan-

ceerd’. Op het digitale dorpsplatform 

moet straks algemene informatie over 

Maartensdijk te vinden zijn. ‘Denk 

aan activiteiten die in het dorp worden 

georganiseerd, maar ook informatie 

over alle scholen en verenigingen in 

Maartensdijk’, zegt Wim Jonker. ‘Ei-

genlijk alles wat bewoners en bezoe-

kers moeten weten over Maartensdijk 

is er straks te vinden.’

Vrijwilligers

Het initiatief voor de website wordt 

door de gemeente ondersteund en 

gefaciliteerd. Inmiddels is de website 

al klaar voor gebruik. ‘Wij gaan zelf 

de content beheren’, zegt Linda van 

Barneveld. ‘Dagelijks moet de web-

site bijgehouden worden en met z’n 

tweeën gaan we dat niet redden’, weet 

ze. ‘Daarom zijn we op zoek naar nog 

meer enthousiaste vrijwilligers uit het 

dorp die af en toe wat willen plaatsen 

op de website. Je hoeft er niet heel 

technisch voor te zijn. Een berichtje 

plaatsen is heel eenvoudig.’ 

Geïnteresseerden kunnen zich aan-

melden via het e-mailadres: plat-

formmaartensdijk@gmail.com. Ook 

informatie over evenementen, vereni-

gingen en andere dorpsaangelegenhe-

den kunnen via dit e-mailadres aan-

geleverd worden. ‘We zijn namelijk 

voor het grootste deel afhankelijk van 

wat er opgestuurd wordt’, zegt Wim 

Jonker. ‘We gaan er niet zelf achter-

aan.’

Passend

‘Ik vond dat Maartensdijk een dorps-

raad moest hebben’, zegt Wim Jonker 

over zijn motivatie voor het huidige 

platform. ‘We hebben zo’n drie jaar 

geleden wel een groepje gehad dat 

bij elkaar kwam. Toen hadden we 

het met elkaar vooral over inbraak-

preventie, maar dat is allemaal weer 

langzaam doodgebloed. Samen met 

wijkcontactambtenaar Lianne Ooster-

lee hebben we onze plannen kort ge-

leden weer nieuw leven ingeblazen en 

zijn tot de conclusie gekomen dat een 

online platform de juiste oplossing is. 

Heel passend in deze tijd van nieuwe 

media’, aldus Jonker.

Onpartijdig

‘Ik ben toen door Lianne Oosterlee 

benaderd om ook mijn steentje bij te 

dragen’, vertelt Van Barneveld. ‘Ik 

dacht gelijk; wat leuk! Ik ben een 

echte Maartensdijkse en altijd geïnte-

resseerd in wat er speelt in het dorp. 

Ik denk dat er wel behoefte is aan een 

eigen platform, waarbij we informatie 

met elkaar kunnen delen. Op de be-

richten op de website kunnen mensen 

namelijk reageren, waardoor het ook 

een soort forum is voor Maartensdijk 

en iedereen dus weet wat er gaande 

is in het dorp.’ De website (waarvan 

de naam pas bij de lancering bekend 

wordt gemaakt) heeft geen commer-

cieel belang en moet onpartijdig zijn. 

Van Barneveld: ‘Ik heb nu nog wel 

eens dat ik iets achteraf hoor vanuit 

het dorp en denk; waarom wist ik dat 

niet eerder. Dat moet straks verleden 

tijd zijn.’

Dorpsplatform Maartensdijk wil informeren

Oprichters zoeken enthousiastelingen voor website
door Raphael Klees

In navolging van de dorpsraad in Groenekan heeft Maartensdijk er, na een paar mislukte pogingen, 

nu ook een nieuw orgaan bij. Wim Jonker en Linda van Barneveld zijn de drijvende krachten achter 

dorpsplatform Maartensdijk, dat via een website, voor en door inwoners, het dorp wil informeren.

Linda van Barneveld en Wim Jonker starten een online dorpsplatform voor 

Maartensdijk.

Zaterdag 24 maart 2012 vond Mathil-

de aan tafel voor de eerste keer plaats. 

Er werd proefgedraaid, zodat er in het 

feestjaar 2013 een groot aantal deel-

nemers meedoen. Annemiek Eggink: 

‘Er was veel enthousiasme; er zijn nu 

zeker 20 adressen, die meedoen! Een 

paar doen het op een andere dag en er 

was al bij de SWO een eerste lunch 

in dit kader, georganiseerd door een 

81-jarige vrijwilligster. Sommigen 

nodigen de directe buren uit. Bij mij 

komen er nu 16 gasten eten! We doen 

het samen met de overbuurman’. 

Annemiek gaat enthousiast voorop, 

wanneer ze vertelt, dat verderop in 

de straat nog een groep aan het proef-

draaien is. 

 

Vieren

De gemeente De Bilt bestaat in 2013 

900 jaar. Om dat heuglijke feit te vie-

ren is er een Stichting ‘900 jaar de 

Bilt’ in het leven geroepen die de in-

woners van de gemeente heeft opge-

roepen om allerlei activiteiten te be-

denken. Eén van die activiteiten is het 

project ‘Mathilde aan tafel’. De naam 

Mathilde is gekozen omdat Keizerin 

Mathilde 900 jaar geleden de start 

van de Bilt bekrachtigde. Je nodigt 

mensen uit je nabije omgeving uit die 

je wel ‘van gezicht’ kent of wel eens 

in het voorbijgaan spreekt, maar die 

je graag wat beter zou leren kennen 

(en zij jou). 

Het leuke is dat in de hele gemeente 

de Bilt iedereen dat doet op dezelfde 

dag, dat schept een band. Er gaat dan 

een soort slinger door de Bilt van al-

lemaal mensen die met elkaar eten. 

De bedoeling is dat men zelf bedenkt 

wie men uit wilt nodigen en hoeveel 

mensen. Het kan van heel eenvoudig 

tot een 3 gangen diner, dat bepaalt na-

tuurlijk ook wat het mag kosten. Door 

samen te eten, leer je elkaar kennen. 

Dat is het idee achter Mathilde aan 

tafel. 

Mathilde aan tafel van start
door Henk van de Bunt

Inwoners van de gemeente De Bilt nodigen ‘onbekende bekenden’ uit als gast aan tafel: mensen die

ze vaak tegenkomen maar nooit echt spreken, bijvoorbeeld mensen uit de straat of van de sportclub.

Het doel van Mathilde aan tafel is vooral: ‘verbinden en ontmoeten’ en dat dan op een gezellige 

manier, door met elkaar te eten. 

Dit artikel over een activiteit in het 

kader van de negenhonderdste ver-

jaardag van De Bilt in 2013 is ook 

te vinden op www.900jaardebilt.nl 

Samen eten = elkaar ontmoeten.

CDA wil besluit sluiting 
servicepunt herzien

De fractie van het CDA zal  tijdens de raadsvergadering in april a.s. een 

initiatiefvoorstel indienen met als doel het besluit om het servicepunt in 

Maartensdijk te sluiten ongedaan te maken. De raad nam het besluit bij 

de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2011. Een actie op het Maer-

tensplein tegen de sluiting, op initiatief van de plaatselijke CDA-afdeling, 

leverde eind vorig jaar ruim vijftienhonderd handtekeningen op.

Het CDA legt in het initiatiefvoorstel de nadruk op het belang van de leef-

baarheid in de kleine kernen. Door schaalvergroting en concentratie van 

voorzieningen blijkt het niet mogelijk in iedere kleine kern een volledig 

aanbod van winkels en maatschappelijke voorzieningen in stand te houden. 

Het CDA noemt voorzieningen echter van groot belang voor de leefbaar-

heid en sociale cohesie binnen de kernen.

Kosten

Een gemeentelijk servicepunt vindt het CDA een basisvoorziening binnen 

de kern Maartensdijk en omgeving. ‘Indachtig de visie dat de gemeente 

kiest voor het leefbaar houden van de diverse kernen dient concreet invul-

ling te worden gegeven aan dit begrip.’ De exploitatielasten worden in het 

initiatiefvoorstel geraamd op 53.100 euro. 

De dekking hiervoor vindt het CDA in 2012 in een gefaseerde vervanging 

van het wagenpark. Die is mogelijk omdat het groenonderhoud wordt uit-

besteed. Voor de jaren daarna zal in de begroting inanciële dekking vanuit 
de reguliere middelen moeten plaatsvinden. [GG]

Het CDA nam de gelegenheid van het bezoeken van het feestende 

Maertensplein te baat voor het poseren voor het bedreigde servicecentrum: 

zittend v.l.n.r. de gemeenteraadsleden Henk van den Broek (Westbroek) 

en Pieter van Maaren (De Bilt) en staand v.l.n.r. de Maartensdijkse 

initiatiefnemers Wilrik de Rooij en Werner de Groot en gemeenteraadslid 

Gitta van Eick (Bilthoven) 

50+ Country Line Dance 

Zaterdag 31 maart houden de Country Line Dancers Born Country uit 

Maartensdijk weer een 50+ Country Line Dance dag. Er zijn kleine demon-

straties van de CLD Born Country uit Maartensdijk en gastoptredens van de 

Duiventil Dancers uit de Bilt, The Dancing Floor Dancers uit IJsselstein en 

de Grote Geer Dancers uit Houten/

Bunnik. De Line Dance instructri-

ce van Born Country verzorgt een 

workshop. 

Belangstellenden, die op 31 maart 

een kijkje willen komen nemen of 

zelf lekker willen dansen zijn meer 

dan welkom: de deuren van Sport-

accommodatie De Vierstee, Nach-

tegaallaan 30 te Maartensdijk gaan 

om 9.30 uur open en het spektakel 

begint om 10.00 uur. Rond de klok 

van 16.30 uur zal de laatste dans 

gedanst worden. Reserveren kan 

per email: Born.country@casema.

nl of tussen 17.00 en 18.00 uur tel. 

0346-212817.

A.s. zaterdag wordt er binnen gedanst.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Masha 
      Trebukova

Heleen 
     Levano

www.arttraverse.nl

Gemengde technieken

Sculpturen
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De schrijver sprak enthousiast over 

zijn inspiratiebronnen en was open-

hartig over zijn tot nu toe gepubli-

ceerde boeken: Winterhanden, Licht-

jaren, Spel en Grip. Bij elke roman is 

hij op zoek naar een nieuwe insteek, 

zo vertelde de auteur. Gebaande pa-

den wil hij koste wat het kost vermij-

den. ‘Vernieuwend schrijven en daar-

mee de lezer uitdagen’, zo luidde zijn 

devies. 

Grip

Bij de roman Grip is dat in elk geval 

goed gelukt. De roman vertelt het 

verhaal van vier veertigers die elkaar 

kennen van een alpinistenclub. Twin-

tig jaar later als ze een reünie hebben, 

komt hun laatste gezamenlijke berg-

tocht weer in beeld. Een bergtocht 

waarbij een ongeluk plaatsvond. 

Twee hoofdstukken eindigen met een 

‘echte’ cliffhanger, een man die let-

terlijk aan een rots hangt en voor zijn 

leven vreest. 

Nuchter

Enter heeft, zo vertelde hij, veel 

aandacht voor verhaalmotieven, pa-

tronen die telkens terugkomen, zo-

als dat in muziek ook vaak gebeurt. 

De oplettende lezer zal zien dat be-

paalde voorwerpen (zoals een koffer 

en een horloge) verschillende malen 

terugkeren. Oplettende lezers wa-

ren er zeker deze avond. Veel van 

hen bleken Grip te hebben gelezen 

en dat leverde aan het einde van de 

avond leuke vragen op. Stephan En-

ter heeft nog veel ideeën voor vol-

gende boeken; misschien ietst hij 
dan opnieuw langs om te boeien 

met zo’n goed voorbereide lezing.

(Tewin van den Bergh)

Geslaagde avond bij Bouwman Boeken 
Donderdagavond 22 maart, in de tweede week van de Boekenweek, gaf Stephan Enter een lezing 

bij boekhandel Bouwman in De Bilt over zijn nieuwste en goed ontvangen roman Grip. Kort nadat 

de auteur was gearriveerd op zijn iets (hij woont in Utrecht), vulde de winkel zich al snel met 
belangstellenden. Het werd een boeiende avond over de romankunst en Enters schrijverschap.

Tijdens de lezing Stephan Enter was de winkel van Bouwman goed gevuld.

Concert in Schutsmantel
Zondag 25 maart vond in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven 

een concert plaats, dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In 

Huis wordt georganiseerd. Het  Deshima Trio bracht een gevarieerd klas-

siek programma, met werken van Johan Strauss, Vivaldi, Gershwin, Liszt 

e.a. 

Stichting Muziek in huis bestaat dit jaar 12 ½ jaar. Ter gelegenheid van dit 

jubileum is er op zondag 15 juli een concert voor jong en oud door jong en 

oud in de Schutsmantel. Het trio zal samen met hun leerlingen deze jubi-

leummiddag verzorgen. Op 24 juni geeft de Stichting Muziek in Huis hun 

100ste concert in de Schutsmantel. Op die middag treden Jenny Haisma 

(sopraan) en Jeroen Liedorp (piano) op.

V.l.n.r. Asako Ogawa (viool), Natsuko Tamaru (piano) en Gideon 

Nelissen (piano) vormen het Deshima Trio, dat jl. zondag concerteerde 

in de Schutsmantel, verzorgt op 15 juli a.s. ook het jubileumconcert.  

[foto Henk van de Bunt]

Nieuwe Nederlanders

15 maart jl. hebben de op de Pr. Bernhardlaan in Maartensdijk wonende 

Karine van Rheenen - Abgaryan en haar zoon Sako Arustamyan op 

gemeentehuis Jagtlust het Nederlanderschap gekregen uit handen van 

burgemeester Arjen Gerritsen .

Woensdag 14 maart jl. vierde de 

Country Line Dancers de Kwink-

dancers uit Bilthoven hun 10 jarig 

bestaan. In febr. 2002 zijn de dansers 

gestart in De Magneet te Bilthoven. 

Zes jaar later verhuisde de groep naar 

de Koperwiek, om vervolgens na 

twee jaar onder de naam Born Coun-

try Kwink Dancers verder te gaan in 

sporthal Kees Boeke. De groep be-

staat uit 32 enthousiaste dansers die 

het al 10 jaar  heel erg gezellig met 

elkaar hebben. Voor info: Born.coun-

try@tiscali.nl

10 jaar Kwink Dancers

Stichting Animo nodigt buurtbewo-

ners, vertegenwoordigers van diverse 

WWZ-organisaties en politici van 

harte uit om voor een open avond op 

maandag 2 april in Servicecentrum ’t 

Hoekie. Het is de bedoeling iedereen 

beter bekend te maken met de dien-

sten die de stichting de burgers en 

de organisaties kan verlenen. De ge-

meente De Bilt wil in 2013 één grote 

welzijnsorganisatie creëren waarvan 

Animo deel zal gaan uitmaken. In het 

kader van deze ontwikkelingen heeft 

de gemeente in 2009 een start ge-

maakt met het programma MENS in 

Servicecentrum ’t Hoekie, dat sinds 

1 juli 2011 wordt uitgevoerd door 

stichting Animo. Het Servicecentrum 

streeft ernaar het centrale punt te zijn 

waar buurtbewoners kunnen aanklop-

pen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg en de plek te zijn waar ze el-

kaar kunnen ontmoeten en recreëren. 

Medewerkers van het servicecentrum 

kunnen voor buurtbewoners verwij-

zingen op maat regelen en afspraken 

maken met de betreffende organisa-

ties uit het bestand van Animo. Daar-

naast werkt Animo samen met an-

dere partijen zoals de WMO-arts, het 

Wijkdienstenteam (Handje Helpen) 

de sociale dienst, het Thuiszorgteam 

van de Bilthuysen, het jeugd- en jon-

gerenwerk, het wijkrestaurant Bij de 

Tijd en de zogeheten combinatiefunc-

tionarissen. Animo wil haar bestand 

uitbreiden door in contact te komen 

met organisaties die de buurtbewo-

ners iets te bieden zouden kunnen 

hebben en wil een goede onderlinge 

samenwerking tussen de deelne-

mende partijen bewerkstelligen. 

Daarom nodigt Animo organisaties 

uit die misschien al intern bezig zijn 

hun beleid wijkgerichter te maken 

om de informatieavond te bezoeken. 

Ze kunnen zich ook laten inlichten 

over de samenwerking die Animo al 

heeft gerealiseerd met andere orga-

nisaties. De avond is ook interessant 

voor buurtbewoners die graag willen 

weten wat er in ’t Hoekie gebeurt en 

wat stichting Animo en de organisa-

ties waarmee Animo al samenwerkt 

voor hen kunnen betekenen. Tijdens 

het plenaire gedeelte tussen 20.00 

en 20.30 uur wordt hieraan aandacht 

besteed. Wethouder Mittendorff zal 

namens de gemeente zijn visie op 

het begrip Servicecentrum voor het 

voetlicht brengen. Vervolgens is er 

gelegenheid om kennis te maken met 

de verschillende organisaties, die al-

lemaal met een eigen stand aanwezig 

zullen zijn. De avond duurt van 19.30 

tot 22.00 uur en het adres van ‘t Hoe-

kie is Prof Dr T M C Asserweg 2, De 

Bilt.  [LvD]

Animo nodigt buurtbewoners, 
organisaties en politici uit in ‘t Hoekie

Ook wethouder Mittendorff zal op 

2 april op de informatieavond in ’t 

Hoekie aanwezig zijn.

Hehenkamp
HERENMODE



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Paasbroodje 
van € 4,25 nu

Feestelijke 
Panetone 
cake 

3,75

5,95

0,90
volop 

Palmpaas-

haantjes

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

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

VROEGE VOGEL ACTIE

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’

Dorpsweg 170
3738 CL  MAARTENSDIJK
Telefoon: 0346-211579

Actie is geldig op al uw aankopen op: 

zaterdag 31 maart 2012
m.u.v. shutters.

 Van

07.00 u.

08.00 u.

09.00 u. -

-

- 08.00 u.

09.00 u.

11.00 u.

 Tot

20%KORTING

15% KORTING

10% KORTING

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN BERLINGO 1.6 16V 

MULTISPACE, 2007, 79.000, BEIGE/

GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, 

ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, TREKH, 

AIRBAGS

€ 9.750,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 BERLINE 2.0 16V AUT 2006 114.000 ZILV GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

CRUISE C, RAD/CD/NAV, XENON, PARKEERHULP  € 8.950,- 

CITROEN C5 1.8 16V BERLINE 2003 68.000 GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CV, SB, ER, ESP, 

REGENS, RAD/CD,  € 5.450,- 

PEUGEOT 107 1.0 12V 5DRS. SUBLIME 2010 40.000 ORANJE MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.500,- 

PEUGEOT 206 1.4 16V 5DRS GENTRY 2004 73.000 GRIJS/BEIGE MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, MLV, ESP,  € 5.900,- 

PEUGEOT 307 1,6 16V 5DRS 2002 142.000 GOUD MET, ER, CV, RAD/CD, CLIMATE C, SB  € 4.945,- 

PEUGEOT 308 1.6 16V VTI X-LINE 2010 56.000 ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, ABS, € 13.900,- 

PEUGEOT 407 SW XR 2.0 16V 2006 122.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, ER, 

CV, SB, TREKH, PARKEERHULP,  € 9.250,- 

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, CRUISE C, REGENS, LMV, ABS, ER, CV, SB,  € 7.750,- 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2004 186.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, RAD/CD, ABS, 

DYNAMIQUE MLV, ESP, ER, CV, SB,  € 5.950,- 

SMART CITY COUPE AUT 2000 100.000 GRIJS/ZWART MET, AIRCO, ER, CV, PANORAMA DAK  € 2.950,- 

VOLVO 850 ESTATE 2.5I COMFORT 1996 210.000 D GROEN MET, AIRCO, HALF LEDER, MLV, RAD/CD,  € 1.950,- 

06 - 53 14 67 33

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Rozen 20 st. voor    € 5,50

 Alstroemeria’s  2 bossen voor € 4,95
Chrysanten 2 bossen voor € 4,95

Combinatie ook mogelijk

OP=OP !

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

 
Maertensplein 16     3

738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711      
          

Kijk op www.nagelfashion.nl 

voor de laatste trends.

Fashion for eve ry age

VAN YAYA EN SANDWICH_

DREAMSTAR EN ESPRIT

NIEUWE ZOMER COLLECTIE

NET BINNEN:
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Elke Dijkman uit Groenekan, die al 

bijna vijf jaar vrijwilligster bij De-

meter is, neemt een groepje van vier 

mensen onder haar hoede. Eerst mo-

gen ze in de keuken kijken, waar alles 

heel praktisch en eficiënt is ingericht. 
Elke dag van de week komt een an-

dere vrijwilliger koken. ‘Ze hoeven 

niet zelf een menu samen te stellen, 

dat wordt van tevoren bedacht, reke-

ning houdend met de wensen van de 

patiënten. Ook patiënten die alleen 
sondevoeding verdragen of gemalen 

of vloeibaar voedsel moeten eten, 

kunnen bij Demeter worden opgeno-

men. ‘Overdag maken de beide gast-
vrouwen een pan soep. Daar mogen 

patiënten, vrijwilligers en eventueel 
bezoek van eten’, legt ze uit. ‘Maar 

het avondeten is alleen voor de pati-

enten bestemd.’ 

Ze beantwoordt ook wat algemenere 

vragen: ‘Sinds kort beschikt Demeter 

over acht kamers in plaats van zes, 

vertelt ze. ‘En dan is er nog een kleine 

kamer voor noodopvang.’ Behalve de 

plusminus honderd vrijwilligers wer-

ken bij Demeter twee professionele 

schoonmakers, dertien man verple-

gend personeel en vijf artsen, die in 

een roulerend systeem zorg verlenen. 

Vanuit de keuken passeren we een 

deur waarachter zich een enorme kel-

der bevindt, die bij de boerderij hoor-

de die bijna vijf jaar geleden werd 

omgebouwd tot hospice. De grote 

woonkamer bestaat uit diverse zitjes, 

maar ook een speelhoek voor kinde-

ren en een grote kast met boeken en 

spelletjes. Het ziet er heel gezellig en 

huiselijk uit. Bij het raam staat een 

piano. ‘Een keer per week komen 

hier een pianiste en een celliste een 

uitvoering geven en er komt ook re-

gelmatig een harptrio optreden’, weet 

Dijkman. 

Labyrint

Iemand vraagt of de patiënten ook 
een activiteitenprogramma aangebo-

den krijgen. Dat is niet het geval, al-

dus Dijkman. ‘Iedere patiënt vult zijn 
tijd op zijn eigen manier in. Sommige 

mensen kunnen nog een blokje om, 

of zelfs even naar de Hessenweg om 

een boodschap te doen. Anderen blij-

ven liever op hun kamer, of zijn aan 

bed gekluisterd. En er zijn ook men-

sen die af en toe een dagje uit gaan 

met familie of vrienden, of graag nog 

een keer terug willen naar hun eigen 

huis.’ Ze verduidelijkt: ‘Veel mensen 

komen hier rechtstreeks vanuit het 

ziekenhuis. Die willen graag nog één 

keer naar huis.’ De rondleiding gaat 

verder via een centrale badkamer met 

een ligbad, dat ook kan bubbelen, en 

een douche en invalidentoilet naar 

een lege kamer, die onpersoonlijk 

lijkt, maar een patiënt mag zelf spul-
letjes die hem dierbaar zijn meene-

men om de kamer gezellig te maken. 

We gaan naar buiten. 

‘Zaterdag hebben in het kader van 

NLDoet vrijwilligers van de Trio-

dos Bank onkruid gewied’, verhaalt 

Dijkman. Ze wijst op een minilaby-

rint met stenen erin. ‘Twee keer per 

jaar houden we een herdenkingsbij-

eenkomst in de kerk van Blauwkapel 

voor familieleden die in de zes maan-

den daarvoor iemand hebben verloren 

die bij ons woonde. Ze krijgen twee 

gegraveerde stenen met de naam van 

die persoon erop. De ene mogen ze 

houden, de andere gaat in een grote 

schaal. Die leggen we in het labyrint.’ 

We zien een stukje natuur met sloot 

erlangs achter de tuin en ontdek-

ken dat in de moestuin al heel wat in 

blad schiet. Dan lopen we terug naar 

de grote tafel, waar Landwinkel De 

Hooijerij heeft gezorgd voor sappen, 

vers appelgebak, slagroom en zelfge-

maakte advocaat. Cindy Hagenouw, 

een andere vrijwilligster, vertelt: ‘De 

AWBZ vergoedt voor onze patiënten 
de verpleegkundige zorg, de begelei-

ding en de persoonlijke verzorging. 

De rest moeten we betalen uit donaties 

en de eigen bijdrage van de patiënten, 
bijvoorbeeld elektra, gas, water en 

het onderhoud van het gebouw. Dat 

laatste valt onder een aparte stichting. 

De gemeente geeft ons via de WMO 
subsidie voor de huishoudelijke zorg.’ 

Voor nieuwe patiënten geldt een op-

namebeleid: ‘Je moet voldoen aan de 

voorwaarden en er moet plek zijn. Er 

is een opnamelijst, die uitgaat van ur-

gentie. Wie het hardst de zorg nodig 

heeft, is als eerste aan de beurt.’ 

Alle vrijwilligers krijgen een oplei-

ding die uit verscheidene modules 

bestaat. Pas daarna gaan ze meedraai-

en in het hospice. Nieuwe vrijwilli-

gers zijn van harte welkom. Hospice  

Demeter is gelegen aan Weltevre-

den 3 in De Bilt. Voor meer infor-

matie: bel 030-2201387 of kijk op  

www.demeter.nl. 

Hospice Demeter gunt belangstellenden 
kijkje in en om het huis

door Lilian van Dijk

Academisch Hospice Demeter in De Bilt biedt mensen in hun laatste levensfase deskundige

en toegewijde zorg in een huiselijke omgeving. Deze zorg duurt maximaal drie maanden,

tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een langer verblijf rechtvaardigen.

Op 19 januari gaven vrijwilligsters van Demeter een rondleiding door het huis en over het terrein. 

Hospice Demeter viert op 21 juni zijn vijfjarig bestaan met diverse activiteiten 

(zie de website). Iedereen die er werkt, vrijwillig of professioneel, onderschrijft 

de kernwaarden: respectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk.

NL Doet bij Demeter

In het Academisch Hospice Demeter werd tijdens NL Doet een grote tuinklus 

uitgevoerd. De Triodos Bank Zeist, was net als vorig jaar vertegenwoordigd 

met een groep van 10 medewerkers . Tevens waren er 4 vrijwilligers van 

de afdeling BOR buitendienst van de gemeente De Bilt. Daarnaast zou 

zonder de ter beschikking gestelde shovel de klus beduidend zwaarder zijn 

geweest. Van het Oranje Fonds ontving Demeter een bijdrage van 500 euro 

als tegemoetkoming in de kosten van het grit. De afvoer van het oude grit 

werd belangeloos verzorgd door de irma Agterberg. 

Mobieltjescursus
De jongeren van de afdeling De Bilt van het Ned. Rode Kruis organise-

ren weer een nieuwe mobieltjescursus. Het is geen klassikaal gebeuren, de 

deelnemers worden gekoppeld aan een jongere en hebben zo de mogelijk-

heid om de eigen mobiel te leren gebruiken. De vorige cursussen waren een 

succes. De deelnemers hebben veel opgestoken van de jongeren en de jon-

geren vonden het erg leuk om te doen. Er zijn geen kosten aan verbonden, 

alleen het mobieltje moet meegebracht worden. Reden genoeg dus om deze 

cursus opnieuw aan te bieden: Woensdagavond 4 april a.s. bent u van harte 

welkom in de recreatieruimte van Toutenburg in Maartensdijk. Vanaf 19.30 

uur staan de kofie en de  jongeren klaar om uw vragen over de werking van 
uw mobiel te beantwoorden. U krijgt de gelegenheid om uw vragen te stel-

len en zo – individueel - uw mobiel te leren kennen. Nu alvast vragen? bel: 

Annelies van Heeringen, tel. 030 2205723.

Het maximale aantal van 48 deelne-

mers afkomstig uit meerdere kernen 

van de gemeente, was op deze cur-

sus afgekomen. BROEM staat voor 
BReed overleg Ouderen En Mobili-
teit. 

Dit is een vrijwillige rijvaardigheids-

training waaraan iedere automobilist 

van 50 jaar en ouder uit de gemeente 

De Bilt kan deelnemen. De cursus 

werd gegeven bij de Maartensdijkse 

vestiging van SWO De ZesKernen 
De Bilt aan het Maertensplein in 

Maartensdijk.

Adviseur

Tijdens het theoriegedeelte werden 

(nieuwe) verkeersregels behandeld. 

Daarnaast was er een ogen-, reactie- 

en gehoortest en kon er in de eigen 

auto een half uur worden gereden 

naast hen een ritadviseur, die na af-

loop zijn bevindingen met de deel-

nemer door nam. Alle deelnemers 

ontvingen na aloop een certiicaat en 
een naslagwerk. 

Deze laatste werden na de ochtend-

cessie uitgereikt door wethouder Bert 

Kamminga en aan het einde van de 

middagbijeenkomst door wethouder 

Arie-Jan Ditewig. Tussen de middag 

vond er een live uitzending plaats 

van Radio M Utrecht in het lunchpro-

gramma.

Maximale belangstelling voor 
opfriscursus automobilisten 

door Henk van de Bunt

Afgelopen maandag 26 maart 2012 organiseerde afdeling De Bilt van Veilig Verkeer Nederland

in samenwerking met de SWO en Autorijschool Doornenbal een BROEM-dag Automobiliste

 kregen hier de gelegenheid hun kennis op te frissen en kennis te nemen van de laatste

ontwikkelingen in de regelgeving.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Bij 10 knipbeurten;gratis knipbeurtof een gratis
product.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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.

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

3 225,00 incl. btw
(4 uur arbeid incl. materiaal)

3 425,00 incl. btw
(8 uur arbeid incl. materiaal)

3 825,00 incl. btw
(16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket  is incl. vuilafvoer
bemesting en gebruik kleine machines.

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven, en neemt ter 
plaatse de werkzaamheden met u door.

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

U kunt volstaan met een telefoontje of een
email en de afspraak is gemaakt.

T 030 - 2201021
I www.hoefakker.com
E info@hoefakker.com

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

Midgetgolfen in een bosrijke
omgeving en gezellig terras.

Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur.

Julianalaan 282, Bilthoven

030-2281154, b.g.g. 06-20963766

www.midgetgolfbilthoven.nl

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Zaterdag 31 Maart in WVT Bilthoven
 

REPAIRCAFÉ
 

Kom en repareer uw kapotte spullen, 
electronica, fietsen, 

kleding, etc. Met hulp van reparatiedeskundigen. 

Gereedschap aanwezig.

Toegang gratis! 
Tijd: 12.00 - 16.00 uurwww.debilt.transitiontowns.nl  www.repaircafé.nl

Dieren 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

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

ROBOUW B.V. 10 JAAR!
 

In 2002 is ROBOUW B.V. in Bilthoven 

opgericht door De heer Ron van Leusden. 

Ron komt uit een hecht ondernemersgezin, 

waarbij zijn vader en ook zijn broer 

werkzaam zijn binnen het bedrijf. Zijn 

vader Joop van Leusden, sinds de 70’er 

jaren werkzaam in de Utrechtse en Biltse 

aannemerswereld, was de grondlegger van 

wat nu het huidige ROBOUW is.

 

Bouwen en verbouwen is Ron zodoende 

van jongs af aan met de paplepel 

ingegoten. Service en kwaliteit zijn de 

speerpunten van ROBOUW een visie die 

ROBOUW ook in deze moeilijker tijden 

uit wil dragen, vandaar ook dat ROBOUW 

begin dit jaar is verhuisd naar een groter 

bedrijfspand aan de Molenkamp in De 

Bilt (v/h de vestiging van bouwbedrijf 

De Jong en Van Dijk) om de kwaliteit en 

service te kunnen waarborgen. ROBOUW 

is een middelgroot aannemersbedrijf en is 

gespecialiseerd in grote maar ook kleinere 

verbouwingen maar altijd met oog voor 

detail. ROBOUW geeft u  graag vrijblijvend 

en kosteloos een deskundig advies. Graag 

nodigen wij u uit voor een bezoek aan ons 

bedrijfspand. U bent van harte welkom!

aanbouw met opbouw

aanbouw met terras

Robouw BV - Molenkamp 30 

3732 EV De Bilt

Tel. 030-2280478

Mob. 06-54228555

info@robouwbv.nl  

www.robouwbv.nl

kamer en suite

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl
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Het pand wordt binnenkort gesloopt 

om plaats te maken voor woningen. 

De gemeente De Bilt wil zo veel mo-

gelijk industriële bedrijven binnen de 

oude dorpskern weren en heeft om 

die reden bedrijvenpark Larenstein 

gefaciliteerd. Door nu als eerste auto-

bedrijf haar deuren te openen op La-

renstein, komt hiermee een einde aan 

een historisch tijdperk.

Twee jonge ondernemers

Enthousiaste mannen van begin 30 

waren ze destijds. Zo op het eerste 

gezicht twee uitersten, maar toch een-

der, vandaar dat dit `bedrijfshuwelijk’ 

al zo lang stand houdt. Zonder de toe-

gewijde Jan Baas en Remy Uilenberg, 

die beiden al bijna 8 jaar meedraaien, 

is het team van Auto Dorpsstraat niet 

compleet. 

Al snel wisten `de jongens’, zoals ze 

van begin af aan door iedereen ge-

noemd werden, de bewoners van de 

Dorpsstraat (en natuurlijk daarbuiten) 

voor zich te winnen. Harde werkers, 

altijd aan de gang, deze activitei-

ten brachten een hoop reuring in het 

straatje. Een bewoonster uit de straat 

beaamt dit: ‘Ondanks dat er wel eens 

een tijdelijk gebrek was aan een par-

keerplaats voor de deur, gaan we de 

jongens en hun bedrijvigheid nog 

missen. Het zal een stuk stiller wor-

den...’

Het begin

Vanaf het begin in de Dorpsstraat zijn 

Roy en Bart bezig met de bouw van 

hun nieuwe garagebedrijf op Laren-

stein. ‘Geen van de aanwezigen had 

ons al zo snel op deze bijeenkomsten 

verwacht,’ vertelt Bart over de eer-

ste vergaderingen aan de vooravond 

van het nog op te richten Larenstein. 

‘We waren natuurlijk nog maar net 

begonnen hier op de Dorpsstraat en 

dan meteen praten over het bouwen 

van een nieuw pand’. Even is er een 

stilte en lijken de jongens een mo-

ment terug te gaan in de tijd. ‘Na 10 

jaar vergaderen over het bedrijven-

park Larenstein zijn wij er apetrots 

op, dat wij het eerste autobedrijf zijn 

die hier haar deuren opent,’ aldus Bart 

Schoorel.

Larenstein kwam op een goed mo-

ment voor de beide heren, omdat 

het garagebedrijf zich hier niet ver-

der kon ontwikkelen. Het pand werd 

te klein en kon niet meegroeien met 

hun toekomstvisie. Het garagebedrijf 

stond te koop, maar was voor de jon-

gens geen optie. Het bedrijvenpark 

Larenstein echter wel. En nu, 10 jaar 

later, is het eindelijk zover.

Paasshow

Op vrijdag 6 april 2012 zal wethou-

der Ditewig in het bijzijn van vaste 

relaties, vrienden en familie het 

pand op Larenstein oficieel openen.  
Op 7 en 9 april a.s. is iedereen uit-

genodigd om bij Auto Larenstein, 

zoals het bedrijf van nu af aan heet, 

een kijkje te komen nemen tijdens 

de feestelijke openings- en Paas-

show: zaterdag 7 april van 9-17 uur,  

op maandag (Tweede Paasdag) van 

12-17 uur.

(Vanetta Smit)

Eerste autobedrijf Larenstein:
kleine jongens worden groot

Bart Schoorel en Roy Barendregt zagen 10 jaar geleden hun droom van een eigen garagebedrijf 

uitkomen in de Dorpsstraat 59 te De Bilt: Auto Dorpsstraat. Dit pand kent een lange historie: 

gedurende 100 jaar is dit pand uitgegroeid van paardenstal met wagenreparatie naar garagebedrijf, 

waarvan Roy en Bart de laatste eigenaren zijn. 

Tweede Paasdag zijn Roy en Bart te 

gast bij Sander de Vos op RouletteFM 

(106.6 FM): tussen 9 – 10 uur in 

‘Ondernemen in de regio’!

Geheel volgens het concept van de 

winkel in De Bilt vind je er cappuc-

cino, verse jus d’orange, belegde 

broodjes en pizzastukjes. ‘We richten 

ons vooral op mensen die naar hun 

werk of naar school gaan’, vertelt 

Raffaele La Pota Copia. Hij werd 32 

jaar geleden op Sicilië geboren, maar 

groeide op in Nederland. ‘We zijn in 

2007 met Gusto Giusto in De Bilt 

begonnen. Het is een familiebedrijf 

dat ik samen met mijn moeder, zuster 

en zwager run. Ik ben de eindverant-

woordelijke en regel de productie, en 

de in- en verkoop. We wilden graag 

het concept dat we in De Bilt hanteren 

verder uitdragen en doen dat dus nu 

met de verkoopwagen.’

Gezond

‘Mijn ouders hebben een restaurant 

en een soortgelijke winkel als Gusto 

Giusto in Utrecht gehad’, vertelt  Raf-

faele. Hij heeft altijd in de Italiaanse 

specialiteitenbranche gewerkt en is 

daarvoor binnen het bedrijf opge-

leid. De zaak aan de Hessenweg was 

al gauw een succes en werd in 2009 

genomineerd voor de Ondernemers-

prijs 2009 in de categorie bestaande 

winkels. Scholieren, reizigers en het 

winkelend publiek weten Gusto Gi-

usto 2 GO nu al goed te vinden. ‘Er 

is hier niet zo veel op dit gebied en 

ik ben ervan overtuigd dat er behoefte 

is aan een goed en gezond broodje. 

We gebruiken allemaal gezonde in-

grediënten. Altijd vers gesneden dag-

groenten, tomaten, rucola, olijfolie en 

geen boter op de broodjes. We bieden 

een gezonde hap met zelf geperste jus 

d’orange voor een redelijke prijs.’ 

Doorgaan

De verkoopwagen Gusto Giusto 2 GO 

blijft tot oktober op de huidige plek 

staan. ‘Dan komt de oliebollenkraam 

er tot februari en daarna komen wij 

weer terug met de verkoopwagen.’ 

Raffaele denkt niet veel last te gaan 

krijgen van de werkzaamheden rond 

het station.

 ‘Ik laat het gewoon op me afkomen. 

Uiteindelijk blijven de treinen ge-

woon rijden. Als het bevalt en men-

sen blijven terugkomen sluit ik niet 

uit dat wanneer er bij de vernieuwing 

van het centrum een plekje hier in de 

buurt vrijkomt, we er iets gaan begin-

nen.’ Gusto Giusto is Italiaans voor 

‘juiste smaak’.

Verkoopwagen met Italiaanse specialiteiten 

door Guus Geebel

Tegenover station Bilthoven staat sinds 1 maart de verkoopwagen Gusto Giusto 2 GO. 

Het is de tweede vestiging van de Italiaanse delicatessenzaak Gusto Giusto, die op de Hessenweg in 

De Bilt is gevestigd. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur kunnen mensen aan de 

wagen terecht voor vers bereide authentieke Italiaanse gerechten en dranken. 

Raffaele naast zijn verkoopwagen bij station Bilthoven. 

Steentje voor Steentje 
aan de Industrieweg

door Henk van de Bunt

Zaterdag 17 maart opende Peter van der Laan zijn 

fonkelnieuw bedrijfspand voor zijn metselbedrijf 

‘Steentje voor Steentje’. Het was gezellig druk aan de 

Maartensdijkse Industrieweg, waar collegae en andere relaties 

Peter en zijn vrouw Helga kwamen gelukwensen

en hun waardering uitspraken voor deze moedige stap.

Metsel- en renovatiebedrijf ‘Steentje voor Steentje’ bestaat al weer 6 jaar 

in het Maartensdijkse. Peter is al 26 jaar actief in de bouw en is gespecia-

liseerd in alle soorten metselwerk, complete verbouwingen en uitbouwen. 

Hij heeft een klantenkring, die voor 75 % in en om Maartensdijk is gelegen.

Groeien

Peter van der Laan is optimistisch: ‘Dit pand is aangekocht ondanks de 

mindere tijden. Gebaseerd op die eerste zes jaren zie ik toch de toekomst 

rooskleurig tegemoet en ga ik ervan uit, dat dit bedrijf kan uitgroeien tot een 

goed bloeiend bedrijf’. Peter van der Laan heeft het middelste van een drie-

tal ‘nieuwe bedrijven’ aan de Industrieweg. Naar verwachting zullen ook 

zijn buren er zich binnenkort vestigen, waardoor er weer een stap is gezet 

aan de verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein Industrieweg 

in Maartensdijk. De gemeente De Bilt geeft hiermee uitvoering van haar 

in samenwerking met de ondernemers op het terrein en in overleg met de 

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM) opgestelde plannen.  

Het was feest bij en voor ‘Steentje voor Steentje’. 

Problemen
met uw kunstgebit?

Brandenburg Tandartsen zorgt voor de juiste gratis klik!

Brandenburg Tandartsen aan de Tweede Brandenburgerweg 1 

in Bilthoven organiseert op zaterdag 31 maart van  

11.00 tot 15.00 uur een voorlichtingsmiddag over het (gratis) 

klikgebit. Deze dag is bedoeld voor iedereen die problemen 

ondervindt met zijn of haar kunstgebit. 

Onderzoek wijst uit dat dit bij minstens de helft van de ruim 2 miljoen pro-

thesedragers in ons land het geval is. ‘Oorzaak is veelal een loszittend on-

dergebit als gevolg van een slinkende kaak bij het ouder worden,’ zegt tand-

arts/implantoloog Albert Roks van Brandenburg Tandartsen. ‘Een nieuwe, 

gewone prothese is niet de oplossing, omdat de geslonken kaak hiervoor 

vaak niet voldoende ondersteuning biedt. Een veel betere oplossing is het 

klikgebit, een prothese die wordt vastgeklikt op twee implantaten (kunst-

wortels). Deze prothese kan men gemakkelijk zelf in- en uitnemen, maar zit 

toch stevig in de mond. Daarmee wordt de gebitsfunctie weer vrijwel zoals 

vroeger met het eigen gebit en ondervindt men geen problemen meer tijdens 

het praten, lachen, eten en afbijten. Bovendien voorkomen de implantaten 

voor een groot deel het verder slinken van de kaak en daarmee het invallen 

van de wangen.’

Gratis klikgebit

Tijdens de Open Dag geeft Brandenburg Tandartsen meer informatie over 

de mogelijkheden en voordelen van het klikgebit en uiteraard ook een per-

soonlijk advies. De Open Dag is voor iedereen toegankelijk! Wie tijdens de 

Open Dag een afspraak maakt voor het aanpassen van een klikgebit, krijgt 

deze - onder voorwaarden - helemaal gratis. Kijk voor meer informatie op 

www.gratis-klikgebit.nl of www.brandenburgtandartsen.nl



Therapie, een geschenk aan jezelf

door Henk van de Bunt

Irene Faber is geregistreerd psychosociaal counselor: dat houdt in 

dat zij mensen begeleidt, wanneer ze er alleen even niet uitkomen. 

Irene gaat ervan uit, dat de mens een eigen kracht in zich draagt 

waar zij als begeleider een beroep op kan doen, waardoor ze de 

ander kan helpen zichzelf te helpen. Op deze manier wordt het 

zelfvertrouwen versterkt en kan de cliënt weer op zijn of haar eigen 

sterke benen zijns weegs gaan.

Irene zegt te werken vanuit echtheid: ‘Ik kan bijvoorbeeld boos of verdrietig wor-

den over iets wat een cliënt me vertelt, terwijl de cliënt die emotie heeft wegge-

stopt om wat voor reden dan ook. Het benoemen van de gevoelde emoties zet iets 

in werking. Daar ga ik dan mee aan de slag’ Haar opleiding, onder andere de Aca-

demie voor Integrale Menswetenschappen en haar werkervaring heeft haar een 

breed scala aan vaardigheden meegegeven. Waar het in de begeleiding in essentie 

om draait is om jezelf en je gedrag beter te leren kennen met als doel duidelijkheid 

te verkrijgen in patronen en manieren van doen.

Voor wie

Irene voert gesprekken met volwassenen die bereid en in staat zijn om hun eigen 

doen en denken onder de loep te nemen. Volgens Faber zijn de klachten van de 

mensen die bij haar komen divers: ‘Over het algemeen zou je kunnen zeggen: 

wanneer het niet meer gaat zoals je graag zou willen. Ik draag geen oplossingen 

aan maar help bij het verkrijgen van eigen inzichten, wat maakt dat men in bewe-

ging komt en weer durft te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht.’

Waarom

‘Ik heb gewerkt als docent en als managementondersteuner in verschillende 

organisaties. Gaandeweg kreeg meer en meer het gevoel dat ik niet het werk deed 

dat paste bij de mens die ik ben. Het roer hoeft lang niet altijd om, soms kan een 

kleine koerswijziging al een wereld van 

verschil maken voor hoe je in het leven 

staat. Mijn levensles is dan ook: als het 

niet gaat zoals je graag zou willen; met 

jezelf, op je werk of in je relatie, schroom 

dan niet om er eens met een professional 

over te praten. Het levert inzicht op. En 

kracht. En authenticiteit. Je maakt toch 

ook een afspraak bij de dokter als je 

ergens last van hebt? De oude Grieken 

wisten het al : een gezonde geest in een 

gezond lichaam, die twee gaan samen!’ 

Meer informatie op www.irenefaber.nl 

Irene Faber begeleidt mensen, wanneer 

ze er alleen even niet uitkomen.

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

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Pasen
En natuurlijk ligt de winkel vol met 

gezellige Paasornamenten en die 

heerlijke paaseieren, onder meer 

van Tony Chocolonely.

Manden en tassen
voor binnen en buiten Ziehier stevige 

manden gemaakt van Kaisa gras, de 

traditionele grondstof in Bangla Desh 

voor het maken van manden en tassen. 

Verkrijgbaar in: bol Ø 

37cm, hoogte 17cm; 

bol Ø 55cm, hoogte 

24cm; plat Ø 57cm, 

hoogte 8cm.

Chocolade
Chocoladereep melk, 

puur, melk hazelnoot, 

extra puur, 100g 

Chocoladereep melk 

praliné bio en puur mint 

bio, 100g  Chocolade 

minireepjes melk en puur, 

6x14g 

In april met 20% korting

Food-aanbieding
Groene thee bio en met citroen bio, Rooibos bio en spicy 

Orange bio. De eenkopsverpakkingen in april met   

            20% korting      

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Lentekriebels
Het is lente en de deuren gaan weer wagenwijd open. We kunnen weer naar 

buiten! De Wereldwinkel verkoopt stoere cadeaus voor buiten. 

Windgongen, windlichten, tafellopers, borden en bestek van 

bamboe, schalen, karaffen, glazen etc. Uit Thailand een 

authentieke barbecue en grote waterpotten. Zie de foto. Gemaakt 

met een oeroud procédé dat van moeder op dochter wordt 

overgedragen en nu wordt bedreigd door de komst van plastic. 

De vrouwen houden er een aanvullend inkomen aan over.

Handbeschilderd
potten en ornamenten 

uit Mexico in april 

met 10% korting

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Tagliatelle met asperges, prei, garnalen, 

parmaham en parmezaanse kaas..

LENTE PASTASCHOTEL 
 100 GRAM € 1,25

Lekker gemarineerd met onze heerlijke 

knoflookmarinade; ca. 10 min. bakken

LAMSBIEFSTUKJES 
À LA JAMIE OLIVER
 100 GRAM € 2,45

Voor in de oven; ca. 15  min. Op 150°c, 

met o.a. Minihamburgers, maïskorrels, 

tortillasaus en gekibelde uitjes

SLEETJE MET MEXICAANSE 
BURGERS 100 GRAM  € 1,25

Panklaar genieten, lekker gekruid

GEHAKTSTAAFJES
 4 STUKS VOOR € 5,00

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. kipfilet, 

vledsla, kaas, chorizo en kruidenolie

POLLO MILANO
 100 GRAM € 1,50

Iets aparts met o.a. varkensfilet, kaas, kruiden 

en romige champignonsaus

VLEESLASAGNE 100 GRAM € 1,45

Lekker gemarineerd en gekruid; 

1 ½ minuut bakken in totaal

RUNDERBIEFSTUKSCHNITZELS
 100 GRAM € 1,75

Iets lekker aparts voor de kenners, 

om kort te bakken

KALFSRIBEYE 100 GRAM € 2,98

Malse rosbief met stroganofkruiden  

en mager rookspek

LENTE GEBRAAD 500 GRAM  € 9,25

Lekker beleg, met ham en kaas; reuze lekker….

REUZE GRILWORST
 100 GRAM € 1,25

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 31 maart

LENTE GEMAK!Wij maken dagelijks een verse rauwkostsalade 

met elke week een ander thema. Deze week 
als opening een heerlijke frisse salade met ei, 
pijnboompitjes, cherrytomaatjes, kappertjes en 

een heerlijke dressing apart.

Per persoon € 2,95
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Op het moment dat Els Coyajee (35) 

begon was er in Maartensdijk nog he-

lemaal geen apotheek. Het welkom 

was dan ook heel warm, zo heeft Els 

ervaren. De apotheek draait momen-

teel met zes mensen. Naast Els zelf 

is er nog een tweede apotheker en 

drie assistentes. Een bezorger zorgt 

voor alevering van de medicijnen 
bij klanten die dat op prijsstellen. 

De samenwerking met de huisartsen 

in Maartensdijk is vanaf het begin 

uitstekend geweest. Op 1 april stopt 

de praktijk van dokter van Leeuwen. 

Die zal worden voortgezet door de 

groepspraktijk aan de Molenweg. Els 

wijst er nog maar eens op dat de pa-

tiënten van dokter van Leeuwen ge-

woon welkom blijven bij de apotheek 

aan het Maertensplein.

Voorlichting belangrijk

Met de Maartensdijkse huisartsen 

worden overigens regelmatig projec-

ten georganiseerd. ‘Voorlichting vin-

den wij heel belangrijk’, zo benadrukt 

Els Coyajee. We proberen onze cliën-

ten zo goed mogelijk voor te lichten.’ 
Er wonen relatief veel ouderen in 

Maartensdijk. Els ervaart de Maar-

tensdijkers als prettige, kritische maar 
ook redelijke mensen. ‘Men accep-

teert onze uitleg over de medicijnen 
en heeft vertrouwen in ons. Ik vind 

dat heel prettig. We zijn altijd eerlijk 

naar onze klanten toe. Er komen ove-

rigens wel steeds meer vragen van de 

cliënten over hun medicijnen.’ 

Doktershandschrift

Bestaan die handgeschreven, voor 
een leek praktisch onleesbare recep-

ten van de huisartsen nog steeds? Els: 

‘Wij kunnen die recepten in de mees-

te gevallen wel lezen, dat leer je wel 

in ons vak. Maar toch zijn de artsen 
vanaf 1 januari 2013 verplicht om al-
leen nog maar elektronisch recepten 
aan te leveren.’ Een ander punt dat Els 

hindert is de opkomst van de medi-

cijnverstrekking via internet. Els: ‘De 
mensen vinden het zo makkelijk als 

de medicijnen worden thuisbezorgd. 
Maar die service bieden wij al sinds 

jaar en dag. Voor een spoedrecept zijn 
we dan wel goed genoeg omdat dit 

niet kan wachten. Maar van spoedre-

cepten alleen kan een apotheek niet 
leven. En bedenk: het rechtstreekse 
contact tussen een patiënt en zijn apo-

theek zal altijd zorgvuldiger en uit-

gebreider zijn dan met een internet-

apotheek. 

Het eerste lustrum is op een ingeto-

gen manier gevierd. Els is nog steeds 

heel enthousiast en hoopt nog jaren te 

kunnen genieten van de prettige con-

tacten die er met de klanten zijn.

Apotheek Maertensplein
viert eerste lustrum 

door Martijn Nekkers

Vijf jaar geleden startte Els Coyajee met veel enthousiasme haar Apotheek Maertensplein

in Maartensdijk. Dat enthousiasme is er vijf jaar later nog steeds, net als bij haar medewerkers.

De apotheek heeft bij de inwoners van het dorp een belangrijke plaats veroverd. Er is overigens

in die vijf jaar wel het nodige veranderd bij de verstrekking van medicijnen.

Het team van Apotheek Maertensplein: V.l.n.r.: Apotheker Els Coyajee, 

assistentes Ans Verhart en Simone Hegeman, apotheker Eveline Verdellen. 

Op de foto ontbreken assistente Anke Hoetmer en de bezorgers Erwin van de 

Vegte en Rob van Rhee.

Landwaart Culinair is vaste afnemer 

van de Teboza Asperges van teler 

Teeuwen. Aspergeteler Will Teeuwen 

is van mening dat de speciaalzaken 
nog steeds kansen hebben. Iedereen, 

die deze opening van het Asperge-

seizoen bezoekt, zal kunnen ervaren 

waarom. Teeuwen: ‘Nergens zoveel 

gerechten en hapjes met asperges als 
bij Landwaart en…. schillen hoeft 
niet meer.

Aanwezig

Will Teeuwen is één van de 22 telers 

van Dutch Specials producten. Ook 
de andere producten zullen deze dag 
aanwezig zijn en zo ook nog enkele 

telers van deze producten. Deze 22 
telers starten binnen enkele weken 

een unieke pilot met BPF. BPF staat 

voor Business Partners in Fresh en 

wordt ook nader aangeduid met ‘Be-

zieling, Passie en Flair’. Het totale 

Dutch Specials pakket zal dan in alle 
BPF winkels verkrijgbaar zijn voor 

de consument. BPF gaat voor on-

derscheid, wil smaakvervlakkingen 
tegengaan en werkt aan de toekomst.

Gasten

Voor de oficiele opening ontvingen 
o.a. burgemeester Arjen Gerritsen 

van De Bilt, Sterrenkok Dick Middel-
weerd van de Treeswijkhoeve, Arjan 

Siemerink, chef culinair van Yama, 
Jack Stroecken, directeur Groente en 
Fruit bureau, Rob Baan van Koppert 

Cress en initiatiefnemer van de TV 

zender 24Kitchen en sectorvoorzitter 
Haje de Jager van Koninklijke Ho-

reca Nederland een uitnodiging en zij 
bevestigden hun aanwezigheid. Ook 

u bent van harte welkom op dit Asper-

geFestijn op 29 maart a.s. van 15.00 

tot 18.00 uur bij Landwaart Culinair 

Maertensplein 21, Maartensdijk.

Oficiële opening aspergeseizoen in Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Donderdag 29 maart is de oficiële opening van het Aspergeseizoen van teler Will Teeuwen.
Deze grootste Aspergeteler van Nederland houdt die opening bij Landwaart Culinair op het 

Maertensplein in Maartensdijk. Het is een jaarlijks terugkerend evenement, dat ditmaal niet

in een restaurant plaatsvindt, maar in een groente-speciaalzaak.

Asperges, het witte goud.
Campanula White Star of 

Blue Star

Potmaat 12 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Klokjesbloem

Glasvezel! En Nu?

In deze 10-delige wekelijkse column nemen Johan Datema van 

glasvezelprovider Wisper (www.wisper.nl) en Bob Huussen van Huussen 

Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 5.

Glasvezel is de énige oplossing 
voor  de toekomst
Glasvezel is een techniek waarbij via een zeer 
dunne buigzame glaskabel (dunner dan een haar!) 
met lichtinformatie van A naar B wordt verzon-
den. Denk aan tekst, geluid of beeld. De huidige 
kopernetwerken kunnen dat ook, alleen glasvezel 
kan dat veel en véél sneller vanwege de enorme 
bandbreedte.

Deze bandbreedte is bijna onbeperkt. Al in 2001 
is het  Japanse onderzoekers gelukt om 1 miljoen 
keer meer informatie over een (100%) glasvezel-
kabel te sturen in vergelijking met een in Neder-
land gangbare 10 Mbps internetverbinding. Vorig 
jaar is er weer een record gehaald, namelijk meer 
dan 100 Terabit per seconde, het equivalent van 
3 maanden lang HD video. En ook dat record zal 
niet lang stand houden. Nu zijn dergelijke hoge bandbreedtes uit de 
laboratoria nog niet nodig, maar het geeft aan dat glasvezel ruim-
schoots kan voldoen aan onze stoutste toekomstverwachtingen.

Glasvezel is superieur aan koper
U ziet dat zowel snelheid als bandbreedte van glasvezel superieur 
zijn aan koperverbindingen. Bovendien krijgt u uw eigen glasvezel-
kabel tot in de woning, die u met niemand deelt. Dit in tegenstelling 
tot de (coax)kabel. Heeft u internet en televisie via de kabel? Dan 
merkt u dat als bijvoorbeeld iedereen om 8 uur het journaal gaat kij-
ken, úw internetsnelheid als een plumpudding in elkaar zakt. Met 
100% glasvezel tot in de woning is dat verleden tijd.

Er wordt wel eens gesteld dat de bestaande kopernetwerken ook voor 
meer dan 90% uit glasvezel bestaan. Daar is op zich niets op aan 
te merken. Echter, stel u eens een meerbaans snelweg voor vol met 
auto’s. Deze auto’s kunnen allemaal met hoge snelheid doorrijden 
zonder iles. Echter, het laatste stukje moeten al deze auto’s over een 
smal zandpaadje. Dat wordt dringen geblazen! Met ile en opstop-
pingen tot gevolg.  Een 100% snelweg is dan de oplossing. Glasvezel 
is deze snelweg. 

Daarom is glasvezel bij uitstek geschikt voor nieuwe diensten die 
allemaal tegelijk over slechts 1 glasvezelkabel geleverd worden. De 
verwachting is ook dat er een storm aan nieuwe diensten zal worden 
ontwikkeld. Diensten die het leven makkelijker en comfortabeler 
maken.

Volgende week in deel 6: ‘Glasvezel is groen’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 

Johan of Bob over glasvezel? 

Stuur ze aan redactie@wisper.nl.



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Fietsclub gaat weer van start!
De Fietsclub (van SWO) bestaat uit fi etsliefhebbers, die op de 1ste en de 3de 
dinsdag van de maand een dagtocht maken in de omgeving van Maartensdijk. 
Zij starten met een kopje koffi e en gaan daarna met een lunchpakket op pad. 
Onderweg picknicken ze op een bankje of een omgewaaide boom. De gemid-
delde afstanden zijn ± 40 kilometer en de deelname is gratis. De eerste fi etstocht 
start op dinsdag 3 april 2012. De start is om 9.45 uur met een kopje koffi e/thee in 
restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate, waarna om 10.00 uur de tocht gaat be-
ginnen. Dit keer de ‘Vuurscheroute’. Bent u graag buiten en vindt u met elkaar 
fi etsen ook zo leuk, meld u dan aan bij deze fi etsclub! Voor meer informatie, 
aanmeldingen en het volledige programma: SWO-De Zes Kernen, Maartensdijk 
0346 214161.

Open dag tekentherapeuten
Zaterdag 31 maart a.s. houden landelijk tekentherapeuten ‘Open Dag’. In De 
Bilt in De Oude School, Burg. de Withstraat 31 kan men kennismaken met ho-
listisch tekendocent en -therapeut Truus Kreeft en haar workshops, coachings- 
en therapiemogelijkheden.

Om 13.00 uur is er een workshop voor collega-hulpverleners en mogelijke cli-
enten over de  toegevoegde waarde van tekentherapie; beelden zeggen soms 
meer dan 1000 woorden. Om 14.15 uur gaat het ‘Over energetisch tekenen: 
hoe te veel aan energie kwijtraken, hoe energie opladen?  En om 15.30 uur is er 
een aanbod van workshops in voorjaar en zomer van 2012. De toegang op deze 
Open Dag is gratis. Informatie: truus.kreeft@hetnet.nl of 030 2541174

Creatieve lessen in 
Westbroek

In Atelier ‘de Beeldenhoek’ in Westbroek worden al enige jaren 

boetseerlessen en lessen in het bewerken van speksteen gegeven. 

Het atelier bevindt zich in de mooie landelijke omgeving te 

Westbroek. Ook wordt de mogelijkheid geboden om buiten te 

werken.

Tijdens de lessen wordt er vooral in kleine groepen gewerkt, zodat er ruimte en 
aandacht is voor iedereen. Het is fi jn om met de handen vanuit het hart te werken 
en de deelnemers zijn vaak verrast over hun eigen kunstwerken. Naast fi guratief 
is er dan ook veel ruimte om abstract en intuïtief te werken. 
Er zijn ochtend-, middag- en avondgroepen mogelijk, afhankelijk van het aantal 
en de wensen van de deelnemers. Koffi e, thee en een versnapering staan altijd 
klaar. Ook worden elk jaar workshopdagen georganiseerd om in één dag een 
beeld te maken en kennis te maken met het bewerken van speksteen. Voor in-
formatie: Marianne van Zijtveld- Loggers, tel. 0346 281266 of 06 11168249.

Wie helpt een handje

Handjehelpen regio 
Utrecht organiseert prak-
tische hulp voor kinderen 
en volwassenen met een 
handicap of chronische 
ziekte. Handjehelpen 
streeft naar een zorgvul-
dige koppeling van vrij-
williger en hulpvrager 
voor een langere periode. 
Daarom is het belangrijk 
dat het klikt. Marleen 
is een jonge vrouw met 
een chronische ziekte die 
er graag af en toe op uit 
wil met een vrijwilliger. 
Vind jij het leuk om een 
keer per maand samen 
met Marleen ergens 
naar toe te gaan? Neem 
dan vrijblijvend contact 
op met Handjehelpen, 
Rosemarie Pielage (tel. 
030 2632960) of kijk op 
www.hhru.nl.

Rechtstreeks uit de Franse 
Provence gehaald. Superkwaliteit 
Lavendel in vele soorten. Deze 
vrolijke Fransjes doen het bijna 
overal goed, hebben niet veel 
verzorging nodig en brengen geur, 
kleur en veel fl adderend lente-
bezoek in uw tuin. Ze staan nu, dik onder 
de prijs, op u te wachten.

EEN STEL VROLIJKE

FRANSJES
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S
Op alle Lavendel

een superkorting van

25%
Daar is geen woord Frans bij!!

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

Heeft u nog Lavendel van vorig 

jaar in uw tuin? Dan nu snoeien 

tot ca. 15 cm. Na ca. 2 weken 

voorjaarsweer zitten ze weer 

vol nieuwe scheuten.

Zie ook de paasstukken en 

paasdecoraties in onze 

binnenafdelingen

Aanbieding geldig t/m 3 april a.s.

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Daihatsu Cuore 1000
Automaat

stuurbekrachtiging

april 2002

40.263 km € 3.500

OPEN HUIS 31 MAART VAN 11.00 – 14.00 UUR

Goudvinklaan 18 Bilthoven

Het is ons een genoegen u, namens onze opdrachtgever Daelmans Vastgoed,
uit te mogen nodigen voor het openhuis in onze fraai ingerichte modelwoning

aan de Goudvinklaan 18 te Bilthoven. 

U kunt deze dag, zonder afspraak, tussen 11.00 en 14.00 uur de woning
vrijblijvend bezoeken. Wij hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt

over deze fraai afgewerkte en royale appartementen. 
Wij bieden diversen appartementen te koop en te huur aan 

in de 3 appartementencomplexen aan de Groenlinglaan, Goudvinklaan
en Geelgorslaan, op verschillende woonlagen.

Vraagprijzen vanaf € 189.000,- k.k. 

Voor meer informatie;  
Burgersdijk NVM-makelaars I www.burgersdijk.com 
T 030-2287611 E info@burgersdijk.com

komt weer bij u langs met de nieuwe

VOORJAARS
COLLECTIE

Dinsdag 3 april, 9.30 - 12.30 uur

Maartensdijk
Woon- en Zorgcentrum Dijckstate, Maertensplein 98 

Zeker de moeite waard om langs te komen!

Tot ziens!

Voor meer informatie, tel.  06 - 53 55 60 42
www.anemoon-thuismode.com



De lunch lieten de massaal opgekomen mee-eters zich vrijdag goed smaken. Meer dan 500 gasten schoven aan 

en prikten een vorkje mee. De belangstelling was groot; waardering richting de Maartensdijkse middenstanders 

groots. [Henk van de Bunt]

Op zaterdag hielden de Maartensdijkse middenstanders ‘Open tent’ op 

het Maertensplein. Van 10.00 tot 15.00 uur liet ondanks het zeer fraaie 

lenteweer zich menigeen in de tent lokken en zich informeren over de 

producten. [Henk van de Bunt]

Donderdagavond was de spanning bij Nagel Fashion voelbaar. De modellen bereidden zich voor op de modeshow 

in de grote tent, die t.g.v. 15 jaar Maertensplein was opgericht.  Acht dames, twee heren en twee hele kleine kinderen 

popelen om er iets moois van te maken. Bij toerbeurt lopen ze, steeds gehuld in ander gewaad, van de winkel naar 

de grote tent waar honderden belangstellenden hen opwachten. Op de catwalk tonen ze professioneel de fraaie 

mode en telkens is het applaus enorm. Geen wonder, want het wàs heel mooi. Bij Nagel Fashion hebben ze er zelf 

na afloop één duidelijk woord voor: Super! [KP] 
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J A R I G  M A E R T E N S P L E I N  V I E R T  1 5 - J A R I G  J U B I L E U M
Drie dagen lang stond het Maartensdijkse Maertensplein bol van de activiteiten. 15 jaar Maertensplein werd gezellig gevierd.

De winkeliers organiseerden de activiteiten, de bezoekers genoten ervan en het weer was de spreekwoordelijk kers op deze jubileumtaart. Een impressie: 

In de grote tent op het Maertensplein in Maartensdijk viert donderdagmiddag 

de vrolijkheid hoogtij. De uitbundige stemming werkt aanstekelijk. Van 

14.00 tot 17.00 uur is er gratis Bingo voor ouderen. Vijftig liefhebbers, 

waar onder tien mannen, spelen Bingo. Henny van Engelen leidt het spel 

vanaf het schavot met een souplesse die op ervaring wijst. Haar dochter 

Cindy draait het rad en reikt de vele prijzen uit. Mevrouw van Aarnhem is 

blij met haar doos koekjes en mevrouw Korsman won niets en zegt: ‘Ik zit 

ook altijd meer te kletsen dan te spelen.’ [KP]

Terwijl jl. vrijdagavond hun Shanty-collega’s in de tent op het Maertensplein het beste beentje voor zetten, deden 

de leden van De Blaerders dat in de recreatiezaal van Dijckstate. Dit vrolijk uitgedoste gemengde smartlappenkoor 

uit Blaricum verzorgde een programma van vooral smartlappen en Hollandse levensliederen. Een drummer, 2 

accordeonisten en een bassist verzorgden de muzikale begeleiding. Met elkaar zongen en speelden zij zakdoeken vol 

met tranen. [Henk van de Bunt]

Bij de achteringang van het Maertensplein stond zaterdag de gehele dag 

een heel mooi blauw met rood springkussen klaar voor de kinderen. Dit 

vond de jeugd helemaal fantastisch. Meerdere malen gonsde het ‘Mam (of 

Pap); ze hebben een springkussen’. [Henk van de Bunt]



Roomboter 
kersencarrée of 
abrikozenslof

2,76

199

4
STUKS

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Snacktomaatjes
beker 200 gram

149
prijs per
kilo 7,45

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (29 maart t/m 1 april 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Spar kippenbouten 
naturel of gekruid 
per kilo

4,49 / 4,99

299
Leffe Blond, 
Dubbel of Tripel
6-pack (6 x 30 cl)

5,89

442
prijs per
liter 2,46

Bijvoorbeeld: 
blond

25%
KORTING

Plenty
keukenpapier maxi 
pak 2 rol
2 pakken

5,98

299 1+1
 GRATIS

Help mee 
eieren zoeken 
in de winkel!

Kijk snel in de winkel hoe jij de paashaas kunt helpen 
om de eieren terug te vinden in de winkel. En lees hoe 
je meteen kans maakt op deze fantastische prijzen!*

E E !MD O E

Nintendo 
3DS 

Wii Party Pack 
+ Udraw

Verblijf+toegang 
Disneyland voor 

4 personen

©
 D

is
n

e
y

*Zie voorwaarden op de deelnamekaart.

U bent van harte welkom bij de

NVM makelaars  in uw regio
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Ook kinderen nemen deel aan De 

Bilt Schrijft, het project rond levens-

verhalen in het kader van 900 jaar De 

Bilt. Onlangs vond een pilot plaats 

op de Theresiaschool in Bilthoven. 

Onder leiding van Petra Cremers (De 

Bilt Schrijft) en Ineke van der Valk 

(adjunct-directeur Theresiaschool) 

schreven leerlingen van groep 8 over 

hun favoriete plek. Op vrijdag 23 

september vond de presentatie van 

Plekkie De Bilt plaats in de biblio-

theek in Bilthoven. Hier konden de 

kinderen hun eigen verhalen lezen 

op de nieuwe multi touch table van 

de bibliotheek. Een soort grote iPad 

waarop je je verhaal kunt aanraken, 

vergoten, verplaatsen et cetera. De 

verhalen van de kinderen zijn ook 

te lezen op de website van De Bilt 

Schrijft: www.debiltschrijft.nl. 

Ook andere basisscholen in de ge-

meente kunnen deelnemen aan dit 

project. Voor inlichtingen: 0346-

573040, info@debiltschrijft.nl

Plekkie de bilt
Schrijven over je favoriete plek

Kinder lezen hun eigen verhalen in 

de bibliotheek op de nieuwe Multi 

touch table.

Pleinsport is nu circa 3 maanden be-

zig en de lijn van het aantal kinderen 

dat mee sport blijft stijgen. Pleinsport 

wordt gehouden voor de school ´We-

reldwijs´, die het plein beschikbaar 

stelt voor alle kinderen uit de buurt. 

Dit betekent dat iedereen kan mee-

sporten tussen 15.00 en 16.00uur te-

gen betaling van € 0,50. Wereldwijs 

regelt de inanciën en de administra-

tie. De kinderen kunnen zich melden 

op dinsdag en donderdag om drie uur 

(direct na schooltijd) voor een uur 

pleinsporten onder begeleiding van 

de combinatiefunctionarissen van 

Doe Mee de Bilt, ondersteund door 

stagiaires van het CIOS in Arnhem.

Bus

Sebastiaan Klok, combinatiefunc-

tionaris Doe Mee: ‘Sporten op het 

schoolplein is voor ons een ide-

ale manier om kinderen te laten zien 

hoe leuk het is om te bewegen. Voor 

Pleinsport maken we gebruik van de 

Sportbus. Pleinsport zorgt ervoor dat 

kinderen it en gezond blijven, door 
ervoor te zorgen dat er ze goed blij-

ven bewegen. In de bus hebben we 

allemaal spelmateriaal dat we snel en 

effectief in kunnen zetten. Hiermee 

kunnen we kinderen, die niet goed 

weten waar ze moeten spelen en met 

welk speelgoed, leren om met andere 

kinderen van verschillende leeftijden 

buiten te spelen. In de bus ligt alle-

maal leuk sport- en spelmateriaal en 

regelmatig wordt er een grote verras-

sing meegenomen. Dit kunnen bij-

voorbeeld skates, jongleerballen of 

frisbees zijn’.

Geknipt

Annemarie Hoornsman is directeur 

van Wereldwijs. Eerder zei zij hier-

over: ‘Wij willen als school in de wijk 

ook graag een functie vervullen na 

schooltijd. Om kinderen uit de wijk en 

kinderen op de BSO samen activitei-

ten aan te bieden. Sporten, maar ook 

andere activiteiten als toneel, scha-

ken etc. Wij zijn altijd op zoek naar 

partners die de ruimte op school na 

schooltijd willen benutten voor leuke 

activiteiten voor de kinderen. Wat is 

er nu leuker dan lekker buitenspelen 

en sporten na schooltijd? Door de be-

geleiding van Doe Mee is dat nu ook 

mogelijk met je vriendje op de BSO. 

En denk ook aan kinderen waarvoor 

het niet altijd vanzelfsprekend is om 

buiten te spelen, om welke reden dan 

ook. Daar is het schoolplein voor ge-

knipt’.

Doe Mee! met Pleinsport
door Henk van de Bunt

DoeMee De Bilt en basisschool Wereldwijs hebben de handen ineen geslagen om aansluitend

op de schooldag PleinSport te organiseren: kinderen krijgen de gelegenheid om met een ‘knipkaart’ 

twee keer per week te sporten onder begeleiding op het schoolplein van Wereldwijs. Ook de kinderen 

die gebruik maken van de buitenschoolse opvang kunnen hier gemakkelijk aan meedoen.

Pleinsport op het schoolplein van Wereldwijs. (foto Annemarie Hoornsman)

Wandelen voor water
Afgelopen donderdag 22 maart op de Wereld Waterdag hebben 80 Montes-

sorischoolleerlingen van groep 6, 7 en 8 met zes liter water op hun rug zes 

kilometer afgelegd. De leerlingen uit de andere groepen hadden alle lessen 
met grondwater en water uit het Heidemeertje gevuld. 

De tocht werd gestart door Gillian Turner van de stichting Daphne for Ke-

nya die namens de kinderen voor wie het geld werd opgehaald vooraf een 

paar inspirerende woorden sprak. Aangemoedigd door de rest van de school 

met ballonnen en spandoeken en genietend van het prachtige lentezonnetje 

hebben ze met deze tocht 3000 euro aan sponsorgeld opgehaald wat door de 

stichting Aqua for All verdubbeld wordt. 

Het geld is voor een basisschool in Ganze in Kenia. Daar wordt 1 keer per 

dag een gratis maaltijd verstrekt aan de kinderen, maar dat is dit jaar niet 

mogelijk omdat er tijdens het regenseizoen geen druppel water is gevallen 

en de oogst is mislukt. De school in Ganze ligt in een extreem droog gebied. 

Een waterleidingnet ontbreekt en het boorgat staat dit jaar droog en moet 

uitgediept worden. Daarnaast zijn er latrines nodig voor de jongens en leer-

krachten, want in de school in Ganze hebben alleen de meisjes een latrine. 

Voor alle kinderen was het een bijzondere ervaring, omdat ze niet alleen 

hebben kunnen ervaren hoe het is om net als hun leeftijdsgenootjes in an-

dere werelddelen kilometers te moeten lopen met water, ook hebben ze door 

een gastles over water kunnen leren hoe landen met droogte aan drinkwater 

en water voor irrigatie komen. Aan het einde van de sponsorloop werden 

alle lessen weer leeggegoten in het Heidemeertje.
(Julita Eysink)

Leerlingen legden zes kilometer te voet af met 6 liter water op hun rug.

2e hands Kinderkleding- en Speelgoedmarkt

Op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld / Landwinkel De Hooierij  in 

De Bilt wordt op zaterdagochtend 31 maart 2012 een markt gehouden, waar 

2e hands kinderkleding en speelgoed verkocht wordt. De verkoop is van 

9.00 uur tot 11.30 uur. 

Er is veel aanbod voor zowel jongens als meisjes in kleine en grotere maten. 

Verder speelgoed en andere attributen voor binnen en buiten. De boerderij/ 

landwinkel is gelegen aan de Universiteitsweg 1 in De Bilt (tegenover voor-

malig tuincentrum Europatuin).

Open dag Kattenhotel ‘De Vuursche’
Kattenhotel ‘De Vuursche’ organiseert een open dag op zaterdag 31 maart 

van 11.00 uur tot 16.00 uur. De bezoekers kunnen rondgeleid worden in het 

nu volledig functionerende kattenhotel. Ook kunnen ze de aangrenzende 

Charolais koeienstal bekijken, waar nu het voorjaar is begonnen en koeien, 

kalfjes, schapen en lammetjes te zien zijn.  Verder zullen er diverse stands 

zijn, onder andere van een kattengedragsadviesbureau en het Nederlands 

Charolais Stamboek. De Dierenambulance Gooi en Vechtstreek geeft de 

mogelijkheid om een kijkje te nemen in hun ambulance. De geschiedenis 

van de boerderij van de familie Schep zal zichtbaar gemaakt worden door 

middel van oude landbouwvoorwerpen en foto’s. Voor de kinderen zullen 

er een springkussen en kleurplaten zijn. Gedetailleerde informatie over het 

kattenhotel is te vinden op www.kattenhoteldevuursche.nl.

Happy Feet 2 in De Vierstee

De tapdansende pinguïn Mumble maakt zich zorgen. Zijn zoontje Erik 

houdt helemaal niet van dansen. Het wordt nog erger als Erik Sven ontmoet, 

een pinguïn die alles kan, zelfs vliegen. Sven wordt het nieuwe idool van 

Erik. Happy Feet 2 wordt op woensdag 4 april om 13.30 uur in De Vierstee 

aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk vertoond. Kaarten zijn een half uur 

voor aanvang aan de kassa van De Vierstee verkrijgbaar.



Aanleg Waadpad Hollandsche Rading

In maart wordt gestart met de verdere aanleg van het Waadpad in 

Hollandsche Rading. Het eerste deel van het Waadpad is al een flink 

aantal jaar geleden aangelegd. Nadat de gemeente in 2010 het laatste 

benodigde stuk grond in eigendom heeft gekregen is in 2011, samen 

met een werkgroep van bewoners, een ontwerp gemaakt voor het 

wandelpad dat net buiten Hollandsche Rading komt te liggen evenwijdig 

aan het Vuurschepad. 

Inrichtingsplan

In september 2011 heeft de gemeente het plan voor de verdere aanleg 

van het Waadpad gepresenteerd aan inwoners van Hollandsche Rading. 

Vervolgens zijn een aantal bewoners samen met de gemeente aan 

de slag gegaan met de verdere invulling van het inrichtingsplan. Het 

uitgewerkte inrichtingsplan is nu door het college vastgesteld. U kunt 

het inrichtingsplan bekijken op www.debilt.nl onder Actueel > nieuws > 

2012.

Uitvoering

In de laatste week van maart start de uitvoering. De aannemer gaat het 

grondwerk uitvoeren, het pad aanleggen, afrasteringen plaatsen en de 

nieuwe beplanting aanbrengen.

De werkzaamheden duren twee of drie weken afhankelijk van de weers-

omstandigheden.

Met de aanleg van het Waadpad wordt de recreatieve functie van het 

buitengebied versterkt en kunnen inwoners van Hollandsche Rading 

straks een mooi ommetje maken in hun dorp. 

Vernieuwen riolering Julianalaan
Doorgaand verkeer gestremd, winkels blijven bereikbaar! 

Op maandag 2 april wordt gestart met het vernieuwen van de riolering 

in de Julianalaan. Gedurende circa 18 weken, tot en met eind juli, is de 

Julianalaan steeds in blokken van ongeveer 40 meter dicht. Doorgaand 

verkeer is niet mogelijk, maar de winkels blijven gewoon bereikbaar.

Het werk start aan de kant van het Emmaplein en loopt door tot aan 

de Rabobank. De aannemer probeert parkeerplaatsen zoveel mogelijk 

in tact te houden. Alleen daar waar gewerkt wordt, zijn parkeerplaatsen 

tijdelijk niet toegankelijk. De trottoirs blijven gespaard, met uitzondering 

van de stukken waar huisaansluitingen moeten worden vernieuwd. Daar 

worden loopvlonders aangebracht om de toegankelijkheid van woningen 

en winkels te waarborgen. 

Waarom vernieuwen?

Het gebied rond de Julianalaan, Nachtegaallaan en het Emmaplein 

maakt deel uit van de modernisering van het centrum van Bilthoven. 

Maar eerst moet het riool worden vervangen. Dit verkeert namelijk in 

slechte staat. Het plan voor de nieuwe inrichting, gemaakt in samenwer-

king met een afvaardiging van onder andere ondernemers, bewoners 

en het gehandicaptenplatform, is bijna klaar en wordt eind april aan 

omwonenden en geïnteresseerden gepresenteerd. 

Meer informatie

Op www.bilthovenbouwt.nl vindt u meer informatie over de werkzaam-

heden. Ook wordt daar de voortgang van het werk bijgehouden. Heeft 

u vragen over deze werkzaamheden of die elders in het gebied? Kom 

dan eens langs in het informatiecentrum Bilthoven Bouwt, Julianalaan 1. 

Op woensdag (10.00 – 12.00 uur), vrijdag (14.00 - 17.00 uur) en op 

de eerste en derde zaterdag van de maand (11.00 -14.00 uur) is hier 

iemand aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. 

Tijdens de laatste bijeenkomst van dit seizoen 

willen met u herinneringen ophalen. We nodigen 

u uit voor een film over oude ambachten, om 

af te sluiten met gezamenlijke herinneringen uit 

ons dorp. Westbroek Ontmoet u graag weer van 

14.30 tot 16.30 uur. Zolang de verbouwing van 

Het Dorpshuis voortduurt, houden wij onze bijeen-

komsten in het Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, achter de Hervormde 

kerk van Westbroek. De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of 

thee. Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer 

regelen via fam. Wijnen, tel: 0346-281481. Ook wanneer u niet in West-

broek woont, bent u van harte welkom.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) stelt zich tot doel het welzijn en de zelfstandigheid van ouderen 

te ondersteunen en te bevorderen. Dit doet zij door het organiseren, coördineren, stimuleren en initiëren 

van welzijnsdiensten en -activiteiten met, voor en door ouderen in de gemeente De Bilt. De stichting is 

gevestigd in de kernen De Bilt en Maartensdijk.

We zoeken per direct een ervaren Offi cemanager,
20 uur per week voor de periode van een jaar.

Taken

1.  Geeft leiding aan het ondersteunend bureau van de SWO
Je zorgt voor een gemotiveerd team, stelt in overleg de doelen vast, verdeelt het werk en bewaakt de 

kwaliteit van het werk. 

2.  Coördinatie en mee uitvoeren werkzaamheden
Je coördineert de ondersteuning van het activiteiten- en dienstenaanbod van de SWO, daartoe 

behoren: Informatieverstrekking; Relatiebeheer; Inschrijfproces cursussen; Beheer interne 

kasstromen; Archiveren; Ondersteunen van bijeenkomsten; Plannen van mailings, zaalbezetting, 

roostering van medewerkers en gastvrouwen e.d.; Verhuur; Facilitaire zaken (waaronder zaken 

rondom ICT)/ beheer en Voorraadbeheer en doen van bestellingen.

3.  Procesbewaker
Jij zorgt ervoor dat alles loopt zoals het moet lopen. Daarvoor heb je een aantal procedures opgesteld 

en processen ingericht.

4.  Gastvrouw 
Mensen die een afspraak bij de SWO hebben worden door jou gastvrij ontvangen. Je bent je er 

terdege van bewust dat jij en het ondersteunend bureau een visitekaartje zijn voor de SWO.

5.  Regelt facilitaire zaken 
Je houdt de voorraden bij, bestelt nieuw materiaal en je regelt intern logistieke zaken.

Competenties
Je hebt meerjarige/aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent:

•  Een probleemoplosser 
•  Besluitvaardig
•  Klantgericht 
•  Communicatief vaardig
•  Accuraat
•  Assertief 
•  Handig met diverse computerprogramma’s
Standplaats is De Bilt.

De medewerker valt hiërarchisch onder de directeur. De werkzaamheden worden gehonoreerd conform 

de CAO Welzijn

Reacties
U kunt uw sollicitatie vóór 7 april richten aan mevr. D. Haven, interim-directeur van de SWO, 
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt of per mail aan: info@swodebilt.nl. Informatie over de functie kunt u 
krijgen bij mevr. D. Haven (tel 030-2203490; van ma-do, in de ochtenden). Gesprekken vinden plaats op 
woensdag 11 en donderdag 12 april.



Er is momenteel veel te doen rond-
om glasvezel. Om te begrijpen hoe 
GlasOperator zich in deze markt on-
derscheidt is het noodzakelijk om te 
weten hoe het glasvezelnetwerk is 
opgebouwd. Er ligt namelijk al heel 
veel glasvezelkabel in Nederland. 
Wat momenteel gebeurt is de laat-
ste ‘ontsluiting’, die naar de huishou-
dens. In feite is deze laatste ontslui-
ting in 3 lagen te onderscheiden:
1.  Het bedrijf dat daadwerkelijk de 

kabel in de grond legt en de aan-
sluiting tot in huis regelt is Reg-
gefi ber. Reggefi ber legt in heel 
Nederland glasvezelkabel en in-
stalleert de aansluiting in huis. De 
kabel ligt er dan wel, maar is pas-
sief en er wordt nog geen signaal 
over gestuurd. Dat doet een ‘ope-
rator’.

2.  De Bilt en Bilthoven kennen op 
glasvezel slechts 2 ‘operators’: 
KPN en GlasOperator. Zij zorgen 
ervoor dat de kabel actief en ge-
schikt wordt om diensten aan te 
bieden. De providers verzorgen 
deze diensten en hebben een 
overeenkomst met de betreff ende 
operator.

3.  Providers in gemeente De Bilt 
zijn bijvoorbeeld KPN, XS4ALL, 
Lijbrandt, Solcon, Vodafone, Glas-
helder én Wisper.

Wisper kán dus ook echt anders zijn
Wisper is één van de providers, naast 
Glashelder, die gebruik maakt van 
de diensten van GlasOperator. Dat 
is niet verwonderlijk, want linksom 
of rechtsom zijn vrijwel alle andere 
providers gebonden aan KPN. Zo 
is XS4ALL al jaren van KPN en ligt 
goedkeuring voor overname door 

KPN van Lijbrandt momenteel bij 
de NmA . Ook Vodafone levert haar 
diensten over het netwerk van KPN. 
Met de toekomst voor ogen is de 
snelheid die Wisper in de basis aan-
biedt (vanaf 100 Mbps) dan ook 
standaard hoger dan van de andere 
aanbieders (met een instap van 25 
tot 50 Mbps). Wisper levert zowel 
consumenten als zakelijke diensten.

GlasOperator kijkt vooruit
Met glasvezel in huis, zijn de moge-
lijkheden eindeloos. ‘Daar ligt voor 
ons de uitdaging’, stelt directeur en 
grondlegger Ruud van den Ooster-
kamp. ‘Wij gaan dingen doen waar-
mee we ons onderscheiden. Nu 
doen we dat al met de beste digitale 
beeldkwaliteit en zoveel mogelijk tv-
zenders in HD (1080i), maar we ver-
heugen ons al op de ontwikkelingen 
met betrekking tot interactieve tele-

visie en bijvoorbeeld videocommuni-
catie. Het lijkt ver weg, maar het is 
echt dichtbij! De toepassingsmo-
gelijkheden en de innovatieve slag-
kracht hebben we in huis en kunnen 
we snel toepassen. Onze organisatie 
is plat en snel en dat maakt het mo-
gelijk om in 3 maanden iets operatio-
neel te maken waar een ander 2 jaar 
over doet.’

Groei
GlasOperator verwacht door te 
groeien tot maximaal 100 mensen, 
maar wil daarmee wel de grootste 
operator van Nederland worden en 
duidelijk tegenwicht bieden aan het 
grote KPN dat duizenden werkne-
mers telt. Van den Oosterkamp: ‘Je 
moet ervoor zorgen dat je organisa-
tie snel en alert blijft. Als ontwikke-
lingen vertraagd worden doordat het 
eindeloos op allerlei niveaus goedge-

keurd moet worden en er nog een 
karrevracht aan aandeelhouders te-
vreden gehouden moet worden, mis 
je de boot. Wij houden graag zelf de 
touwtjes in handen en kunnen daar 
als het nodig is echt heel hard aan 
trekken! Wij zien een zonnige toe-
komst voor glasvezel.’

Wisper levert haar diensten via het netwerk van GlasOperator. Drie ervaren ex-KPN mannen vormen de 
drijvende kracht achter de enige actieve glasoperator naast het grote KPN. Ruim 12 jaar geleden bundelden 
deze mannen hun knowhow om een eind te maken aan die monopolypositie hetgeen toentertijd resulteerde 

in het alternatief op ADSL, BaByXL. Sinds ruim een jaar doen ze dat opnieuw met GlasOperator; 
waarmee ze nu ook de enige écht onafhankelijke operator op glasvezel van Nederland zijn.

2 april - 9.00 uur
Roulette FM

Johan Datema van Wisper 

is te gast in ‘Ondernemen 

in de Regio’ om te vertellen 

over zakelijk glasvezel. 

(106.6 FM / 101.9 FM / 

www.roulettefm.nl)

5 april - 20.00 uur
FC de Bilt

Infoavond zakelijk 

glasvezel bij FC de Bilt. 

Alle ondernemers uit De Bilt 

zijn van harte welkom.

(Clubhuis FC De Bilt, 

Weltevreden 1, De Bilt)

16 april - 19.00 uur
Roulette FM

Tijdens ‘Regioblik’ worden 

vragen over glasvezel 

behandeld. Stuur vooraf uw 

vragen naar 

redactie@wisper.nl

 of twitter deze naar 

@WisperInternet 

U bent ook welkom in de 

studio aan de Grote Beer 

33a te Bilthoven. 

(106.6 FM / 101.9 FM / 

www.roulettefm.nl)

Wisper Lokaal 
Agenda

Provider Wisper vaart écht eigen 
koers dankzij GlasOperator

Internet, Televisie en Bellen
Met de hoogste instapsnelheid van Nederland

Klipperaak 2d • 2411ND Bodegraven
www.wisper.nl • klantenservice@wisper.nl

088-0120300

Ruud van den Oosterkamp - direc-
teur en grondlegger GlasOperator.

Wisper is gevestigd in Bodegraven.

“Wisper maakt geen 
onderscheid tussen consumenten 

en zakelijke gebruikers”

“Wisper kan 
snel schakelen en 
kent innovatieve 

slagkracht”

Glasvezel    nieuws



Kan ik mijn huidige apparatuur blij-
ven gebruiken?
Ja, u hoeft geen nieuwe telefoon, te-
levisie of computer aan te schaffen. 
Uw computer moet wel over een 
netwerkkaart beschikken, maar die is 
op veruit de meeste computers stan-
daard aanwezig.

Hoelang zit ik vast aan een abon-
nement?
Het glasvezelabonnement wordt 
aangegaan voor de periode van 1 
jaar.  Na het 1-jarige contract wordt 
het abonnement stilzwijgend ver-
lengd met 1 maand. De opzegter-
mijn is 1 maand (30 dagen) voor het 
verstrijken van het contract.

Hoe is de overgang naar een nieu-
we provider geregeld?
Geen zorgen, overstappen naar Wis-
per is niet moeilijk. U moet wel zelf 
uw oude abonnementen opzeggen 
in verband met de benodigde hand-
tekening. 
Maar Wisper geeft u uiteraard duide-
lijk aan wanneer dit moet. Bovendien 
kan Wisper u hierbij assisteren, zoals 
in de vorm van voorbeeld opzegbrie-
ven. Een voordeel is dat het glas-
vezelnetwerk los staat van het be-
staande kopernetwerk. U kunt dus 
eenvoudig een overlap tussen uw 
huidige abonnementen en nieuwe 
glasvezelabonnement inplannen. 

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoon-
nummer behouden?
Ja, geef dat echter wel aan bij uw 
aanvraag.

Krijg ik een ander mail adres?
Hotmail, Gmail en Windows Live zijn 
bekende voorbeelden van e-mailaan-
bieders die hun diensten los van uw 
abonnement beschikbaar maken. 
Het al dan niet blijven gebruiken van 
deze dienst staat u daarom vrij en 
zal door de nieuwe glasvezelaanslui-
ting niet beperkt worden.

Mijn kabelmaatschappij zegt dat ze 
al glasvezel heeft, klopt dit?
Er wordt door kabelaars beweerd 
dat hun netwerk in veel gevallen al 
voor 97% van glasvezel is. 

Waarom dan al die moeite voor 3% 
extra?
Kabelmaatschappijen hebben hun 
netwerk inderdaad gedeeltelijk voor-
zien van glasvezelkabels. Echter, die 
kabels houden op in de technische 
ruimte van de kabelmaatschappij. 
Vanaf deze ruimte tot uw woning 
gaat het netwerk gewoon weer ver-
der via koperdraad. Uw buren en u 
zijn bovendien op dezelfde koper-
draad aangesloten, waardoor u sa-
men de datastroom deelt. Dat merkt 
u bijvoorbeeld aan uw internetsnel-
heid. Met een 100% glasvezelaan-
sluiting loopt de glasvezelkabel wel 
helemaal door tot in de meterkast 
van uw woning. En dat is uiteindelijk 
een wereld van verschil.

Waar komt de glasvezel straks mijn 
woning binnen?
In de meeste gevallen zal de glas-
vezelaansluiting in de meterkast 
worden afgemonteerd. Het glasve-
zelmodem is een smalle aansluitkast 
die moet worden aangesloten op 
een stopcontact. Een andere locatie 
kunt u (in de meeste gevallen) gerust 
samen met de aannemer bepalen.

Ik woon in een appartement, hoe 
word ik aangesloten?
Bij een appartement (of flat) wordt 
de glasvezelkabel normaal gespro-
ken via de meterkast aangelegd en 
vervolgens doorgetrokken. Als u zich 
bij een provider heeft aangemeld, 
hoeft u hier verder niets voor te 
doen.

Gaat straks mijn hele voortuin of 
oprijlaan op de schop?
Voor het aanleggen van de glasve-
zelkabel hoeft er geen geul gegraven 
te worden in uw tuin of oprijlaan. 

Vanaf de straatkant wordt er tot bij 
uw voordeur met een ‘raketje’ onder 
de grond een tunnel geboord waar 
de glasvezelbuis doorheen wordt ge-
legd. 
Bij uw voordeur wordt een klein gat 
gegraven om de raket weer uit de 
grond te halen en wordt er boven-
dien een gaatje in de fundering van 
uw huis geboord. Vervolgens wordt 
de kabel daar doorheen naar binnen 
gebracht. En natuurlijk wordt alles 
weer netjes opgeruimd en dichtge-
maakt.

Wordt voor de aanleg de hele straat 
opengebroken?
Nee. Om de glasvezelkabels te kun-
nen leggen, wordt alleen de stoep 
opengebroken. Dit gebeurt aan één 
kant van de straat, zodat de hulp-
diensten in geval van nood altijd bij 
de woningen kunnen komen. De ge-
meente houdt hier natuurlijk goed 
toezicht op.

Meest gestelde vragen

Samen voor glasvezel
Het aanleggen van het netwerk in De Bilt en Bilthoven (door Reggefiber) kost veel geld. Het duurt járen voordat 
Reggefiber die investering weer terugverdient. Voordat ze die investering doen wil Reggefiber eerst zeker weten 
dat minimaal 30% van de huishoudens een abonnement bij een van de providers heeft afgesloten. Let op, u 
kunt dus geen abonnement afnemen bij Reggefiber, wel bij Wisper (www.wisper.nl). Als dat lukt wordt gestart 
met de graafwerkzaamheden en krijgt u kosteloos de glasvezelkabel tot in uw woning (net zoals water-, gas-, 
elektriciteits- en telefonieleidingen) 

De feiten
•	 	Glasvezel	 is	al	tientallen	 jaren	geleden	uitgevonden	

en verbindt zelfs continenten met elkaar
•	 	Glasvezel	is	super	betrouwbaar	
•	 	De	Bilt	en	Bilthoven	lopen	op	de	rest	van	Nederland	

voorop met glasvezel
•	 	Glasvezel	 is	de	énige	opvolger	van	de	 televisie-	en	

telefoniekabels die al vele tientallen jaren in de grond 
liggen?

•	 	Glasvezel	 is	 snel	 en	 dat	 maakt	 gaming,	 huiswerk,	
thuis leren en thuis werken aantrekkelijk

•	 	Glasvezel	biedt	ook	voor	ouderen	nieuwe	mogelijk-
heden op het gebied van zorg en beveiliging

•	 	Glasvezel	is	dunner	dan	een	haar,	maar	verwerkt	dui-
zenden keren meer informatie dan ouderwetse dikke 
koperkabels

•	 	Glasvezel	is	groen	
•	 	ZIGGO	is	géén	deelnemer	aan	dit	glasvezeltraject

Razendsnel internet vanaf 100Mbps
tot wel 300Mbps

Wisper kiest ervoor om via lokale 
spelers in de markt bekend te wor-
den bij de consument. Sponsoring 
van de sportclubs SCHC en FC de 
Bilt zijn daar voorbeelden van, maar 
ook het informeren via de lokale 
media vormt een belangrijk onder-
deel. Johan Datema van Wisper is 
inmiddels een bekend gezicht in De 
Bilt en Bilthoven. Afgelopen maan-
dag hield hij bij FC De Bilt een in-
formatieavond over glasvezel. Op 5 
april doet hij dat nogmaals voor de 
zakelijke gebruikers. Ook oud voet-
bal international Hans van Breuke-
len is die avond aanwezig.

Geld in de clubkas
Iedere abonnee die zich aanmeldt 
via www.fcdebilt.nl spekt daarmee 
tevens de clubkas van de vereni-
ging. Wisper huldigt het stand-
punt dat je lokaal moet investeren 
om je lokaal te kunnen nestelen. 
Daarnaast biedt Wisper standaard 
een up- en downloadsnelheid aan 
die start met 100Mbps (het eer-
ste jaar zelfs 300Mbps) en onder-
scheidt zich daarmee in de markt. 
Voor € 47,50 kunt u probleemloos 
internetten en bellen, kiest u voor 
het alles-in-1 pakket dan komen 
daar 29 digitale televisiezenders bij 

waarvan momenteel 13 in Full HD. 
Op www.wisper.nl treft u meer in-
formatie aan of bel 088-0120300

Wisper nestelt zich lokaal
Wisper houdt niet van agressieve verkoopmethoden. 

Van Wisper hoeft u dus geen ‘overval’ aan huis te verwachten, er komt niemand 
met een klembord in de hand een voet tussen de deur zetten 

en u hoeft nergens onverhoeds voor te tekenen.

Wij bieden onze 
klanten het beste, 

zoals we het 
thuis zelf ook 
zouden willen

Wisper laat zich graag lokaal zien en sponsort o.a. SCHC.
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Vrijdagavond werd begonnen met een 

overwinning van 4-2 op gastvereni-

ging Hilversum Hurricanes. Het was 

de eerste wedstrijd van dit jonge en 

vernieuwde team onder leiding van 

de nieuwe coaches Caroline Teunis-

sen en Hans Snel. Vervolgens werd 

op zaterdag gelijkgespeeld tegen het 

Amsterdamse Ban Topa (0 - 0), waar-

na vervolgens met 13 - 3 Zuidvogels 

uit Huizen werd verslagen. Het was in 

de eerste inning al 9-0!

Klapper

De klapper van de dag was niet de 

grote winst op Zuidvogels, maar de 

zwaar bevochten winst van 1-0 op 

UVV, het team, dat Centrals vorig 

jaar uit de hoofdklasse sloeg. Zon-

dagochtend bleek dat Zuidvogels had 

besloten niet verder te gaan in het 

toernooi, waardoor de punten verlo-

ren gingen en onder meer UVV een 

wedstrijd minder hoefde te spelen. 

Vervolgens kwam opnieuw UVV in 

beeld; in de 5 speelinningen bleef de 

stand gelijk. Door wat minder geluk-

kige speelmomenten ging UVV met 

de winst aan de haal. Dit betekende, 

dat Centrals opnieuw tegen Pirates 

moest spelen. Die hadden de wed-

strijd tegen Ban Topa in hun voordeel 

beslist. Centrals maakte in de eerste 

inning direct, drie runs, waarna de 

wedstrijd met 5-2 werd gewonnen. 

Conclusie: een inale tussen UVV en 
Centrals, die vrij gemakkelijk door 

UVV werd gewonnen. Voor Centrals 

betekende dit de vierde wedstrijd, met 

in totaal 22 inningen. In de inale was 
er gewoonweg niet genoeg fut meer 

om nog echt scherp te kunnen spelen, 

temeer daar er ook nog enkele gebles-

seerden waren.

Team

Al met al een uitstekend weekeinde 

voor de Centrals dames, niet alleen 

vanwege de uitslagen, maar ook van-

wege de teamgeest. Vergeleken met 

vorig jaar staat er veel meer een team, 

met een goede mix van jonge speelsters 

(vijf junioren) en speelsters met meer 

ervaring, zoals Andee Lindgren (pit-

cher, eerste honk) en Petya Sokolova 

(catcher,in/outield). Lindsay Vander-
lugt van Centrals was de beste pitcher 

van het toernooi, een mooi debuut. Er 

speelden drie teams in dit toernooi, die 

Centrals ook in de Overgangsklasse te-

genkomt, Ban Topa, Pirates en Zuidvo-

gels. De vooruitzichten zijn goed, voor, 

temeer daar Jennifer Boutisma, Sara 

van de Meire (beiden geblesseerd) en 

Eva Voortman (speelt tot eind april in 

de USA) nog niet speelden. 

(Bertus Voortman)

Centrals dames 2e Midden Nederland toernooi

Het eerste softbal Dames team van Centrals is op het 2e Midden Nederland toernooi tweede 

geworden. In de inale werd verloren van UVV. Vorig jaar werd Centrals derde op dit toernooi.

Vorige week maandag kwam de kop-

loper van de voorjaarscompetitie bad-

minton op bezoek bij Relex. Uiteraard 
begon het team van Relex vol goede 
moed aan de wedstrijden maar al vlot 

werd tegen een 0-2 achterstand aange-

keken, omdat zowel de herendubbel 

als de damesdubbel door de tegenstan-

der uit Ede werd gewonnen. Dragana 

en Karin wisten er bijna een derde set 

uit te slepen maar met een stand van 

23-25 trok Ede aan het langste eind. 

Vervolgens waren Erwin en Dragana 

in hun single partijen een stuk sterker, 

vooral Dragana zette tweemaal een 

afgetekende stand neer: 21-8 en 21-9. 

Karin kwam tweemaal op voorsprong, 

bij de eerste set had er nog een kansje 

op winst in gezeten, maar bij de twee-

de set bleek de dame uit Ede toch veel 

sterker. Ook Eric had niet echt zijn 

avond en moest met 12-21 en 10-21 

het hoofd buigen voor de tegenstander. 

Tja, uit strategisch oogpunt leek het 

Erwin sluw om de samenstelling van 

de mix eens te mixen om zo wellicht 

toch nog kans te maken op een gelijk 

spel. Helaas werd het door Erwin be-

oogde effect niet behaald en werd Re-

lex eigenlijk gewoon weggespeeld. 
Na aloop was iedereen van Relex het 
er wel over eens dat het wel terecht is 

dat het team uit Ede de voorjaarscom-

petitie aanvoert.(Jeroen van den Berg)

Relex wint niet van koploper

In de nieuwe shirts van sponsor De Bosrand, van links naar rechts Eric, 

Dragana, Karin en Erwin.

Sportservice Midden Nederland orga-

niseert op maandag 2 april de work-

shop Winnen doen we Samen in ge-

meente De Bilt. Tijdens deze avonden 

wordt hulp geboden bij het verbeteren 

van het klimaat binnen sportvereni-

gingen.

Deelnemers leren een positieve, vei-

lige omgeving te creëren, waarin 

sporters en vrijwilligers zich kunnen 

ontwikkelen. Op de avond zelf komen 

ze meteen in actie om dit te bereiken. 

De workshop is geschikt voor ieder-

een binnen een vereniging in De Bilt, 

zoals bestuursleden, trainers, leiders, 

commissieleden en ouders.

Vervolgtraject
De workshop is bedoeld om gelijk 

aan de slag te gaan met enthousiaste 

vrijwilligers. Tijdens de workshop 

krijgen zij tips, trucs, tools en voor-

beelden van andere verenigingen. De 

vrijwilligers krijgen na de workshop 

online advies en laten door middel 

van een webenquête weten wat de 

vorderingen zijn. Daarnaast zijn er 

mogelijkheden om een vervolgtraject 

te starten.

Verdiepende workshopavond
Een goede aanvulling in dat vervolg-

traject kan een workshopavond op 23 

april in Nieuwegein zijn. Daar is het 

mogelijk workshops te volgen die een 

aanvulling vormen op Winnen doen 

we Samen van 2 april. Winnen doen 

we Samen wordt gegeven in de kan-

tine van FC De Bilt aan de Laan van 

Weltevreden 1. De avond begint om 

20.00 uur.Opgeven kan via de banner 

op www.sportservicemiddenneder-

land.nl .

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met sportconsu-

lent Patrick Hilhorst van Sportservice 

Midden Nederland via telefoon: 06-

18746598 of e-mail: patrick.hilhorst@

sportservicemiddennederland.nl.

 Workshops ‘Winnen doen we Samen’ in De Bilt

SportCity brengt 
sport naar Gambia!

Vorige week zondag zijn 10 medewerkers van SportCity teruggekomen van 

hun ontwikkelingshulpproject uit Gambia. Zij hebben daar ‘sport’ gebracht 

bij ruim 3.000 schoolkinderen op twee basisscholen en opleiding en trai-

ning gegeven aan ruim 50 studenten van de sportopleiding aan het Gam-

bia college. Tevens is er een scheepscontainer met diverse sportmaterialen 

meegestuurd om de sport op deze scholen beter te kunnen faciliteren. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen een modewoord, 

maar een echte noodzaak in de maatschappij. Daarom dat SportCity veel 

aandacht besteedt aan dit thema. In 2011 heeft SportCity veel gedaan ten 

behoeve van Serious Request, in 2012 wordt vol ingezet op het brengen van 

sport naar scholen en schoolkinderen in Gambia.

Aftrap

Afgelopen week was de aftrap, waarbij 10 medewerkers daadwerkelijk in 

Gambia het verschil maakten. ‘Het is geweldig om als mens, maar ook 

als bedrijf de kans te krijgen je steentje bij te dragen aan een dergelijk 

mooi project als waar deze stichting Buganala mee bezig is’, aldus Paul de 

Bruijn, marketing manager SportCity en één van de teamleden die mee was 

in Gambia. We hebben in slechts één week al zo veel kunnen brengen. Je 

zag direct resultaat bij het trainen van de studenten van het Gambia college 

en het is geweldig om het plezier op de gezichten van de basisschoolkin-

deren te zien als je met hen aan het sporten bent. Van 25 februari tot en 

met 3 maart was het SportCity team in Gambia aanwezig. De volle week 

hebben zij besteed aan het verbeteren van het sportprogramma op verschil-

lende scholen. Alle verrichtingen zijn dagelijks bijgehouden via een blog 

op www.SportCity.nl/Buganala of via facebook.com/mijnSportCity. Via de 

facebookpagina zijn ook diverse foto’s van deze week te zien. SportCity 

heeft al vele positieve reacties gehad zowel van leden als niet leden. Het 

sturen van materiaal en mensen van SportCity is mogelijk gemaakt door 

gulle giften van SportCity-leden en het doneren van het kerstpakket door 

vrijwel al het personeel van de health- en itnessclub. Momenteel wordt 
binnen SportCity gesproken over een meer structureel beleid gericht op de 

kinderen in Gambia.

Stichting Buganala zet zich in om in Gambia en West-Afrika kinderen en 

jongvolwassenen een positieve bijdrage te leveren in hun leven door middel 

van onderwijs en alles wat daar zijdelings mee te maken heeft. Zo heeft de 

stichting al verscheidene scholen opgebouwd en opgeknapt in deze landen, 

SportCity heeft nu het element sport toegevoegd. 

Recreatief hardlopen bij Fraternitas 
Recreatief hardlopen van CSV Fraternitas De Bilt verruilt woensdag 28 

maart 2012 de weg weer voor het bos. Op 21 maart 2012 was de laatste 

wegtraining. Woensdag 28 maart 2012 om 19.00 uur verzamelen de leden 

zich weer voor de avondbostraining bij het clubgebouw van IJBM ijsbaan 

aan de Soestdijksweg te De Bilt. 

De woensdagavondtrainingen worden wekelijkse gegeven tot en met de 

derde week in september. De leden vertrekken onder begeleiding van een 

gediplomeerde trainer-loopgroepen van de Atletiekunie voor 1,5 uur trai-

ning. De training begint altijd met een warming-up, waarin naast het in-

lopen een aantal rek- en strek- oefeningen afgewerkt worden. De training 

wordt vervolgd met looptechnische oefeningen. In dit onderdeel wordt ge-

probeerd de looptechniek te verbeteren, waardoor er blessures voorkomen 

kunnen worden. De training komt daarna aan de kern toe. De kernopdracht 

kan gericht zijn op het verbeteren van uithoudingsvermogen, snelheid, wil-

sinzet, tempogevoel of iets anders. Tot slot wordt er uitgelopen en ook weer 

aandacht geschonken aan rek- en strekoefeningen. 

Tijd
Er is tijdens het lopen genoeg tijd om te praten. Het programma wordt zo-

danig aangeboden, dat de groep altijd bij elkaar blijft en de leden toch in-

dividueel belast worden. Er wordt met elkaar rekening gehouden. De groep 

bestaat uit vrouwen en mannen van diverse leeftijden en grote verscheiden-

heid van trainingsniveau. Verder is er ook een trainingsgroep op de zater-

dagochtend om 08.30 uur. Ook deze groep start bij de ijsbaan en gaat het 

gehele jaar het bos in. Ga langs in sportkleding en sport mee. Vrijblijvend 

kan je met 4 lessen meedoen. Voor nadere inlichtingen kan er contract op-

genomen met de secretaris Trudy Swart 030 2202345. 

Op de dinsdagen 3 en 10 april orga-

niseert Salvo twee open trainingavon-

den in de Vierstee om de jeugd en vol-

wassenen te laten kennismaken met 

de dynamische sport volleybal. Mo-

menteel bezoekt Salvo een aantal la-

gere scholen in Maartensdijk om daar 

volleyballessen te geven. Dit gebeurt 

door bondstrainers van de Neder-

landse Volleybal Bond. Op de open 

trainingavonden krijgen de kinderen 

de gelegenheid om wat langer in par-

tijvorm te volleyballen. De trainingen 

voor de jeugd starten om 18.30 uur. 

Ieder kind dat het eens wil proberen 

is van harte welkom en kan op een 

leuke verrassing rekenen. Volwassen 

Maartensdijkers die ook wel eens een 

balletje willen slaan zijn vanaf 19.45 

uur welkom. 

Het enthousiaste trainersgilde van 

Salvo staat met open armen klaar 

om alle belangstellenden een prettige 

avond te bezorgen.

Salvo organiseert open trainingsavond



Te koop aangeboden

Wie wil eitjes om mee te broe-

den? Prachtige KRIELTJES 

bonte kleuren cochins 

m.sokjes. Tel. 035-6668258 

Zandbak met deksel schelp-

model. € 5,-. Tel. 030-2281085

Workmate, 74 cm lang. € 35,-. 

Tel. 0346-214026

Elektrische zaag, Bosch. 

€ 25,-. Tel. 0346-214026

2 jaargangen bloemen en plan-

ten, 2009 + 2010 per jaargang 

€ 2,50. Tel. 0346-212492

PD wandkoffiemolen. € 17,50. 

Tel. 0346-213073

Fietsendrager Twinny load 

compleet. € 50,-. Tel. 0346-

213524

Polyester redelijk grote vij-

ver. Afm. lang 1.90m, breed 

90cm en diep 60cm, is niet lek. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Oude ijzeren bouwkruiwagen 

met ijzeren wiel. Moet opge-

knapt worden, leuk voor plant-

jes. € 25,-. Tel. 0346-214084

Redelijk oude stortbak voor 

plantjes in de tuin. € 10,-. Tel. 

0346-214084

Kinderstoel verkleiner rose 

modelkroon nw. € 7,50. Glazen 

hoekplateau met 2 steuntjes. 

€ 5,-. Tel. 0346-214065

Riet grasmand met deksel 

om spullen in te doen. i.z.g.s. 

€ 15,-. Tel. 0346-214065

De Gardena CS Grindhark 15 

cm. € 3,50. Tel. 06-29506849

De Gardena CS schoffel 14 

cm. € 5,-. Tel. 06-29506849

Spa met houtensteel. € 5,-. Tel. 

06-29506849

Nat- en droogstofzuiger met 

toebehoren, nagenoeg onge-

bruikt. € 40,-. Tel 0346-213321

Nieuwe dames bootschoe-

nen, bruin leer, maat 38. Van 

€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-

reo meubel grijs 76x42x36 fm 

radio, platenspeler en cassette-

deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 

85x150 cm. € 15,-. Zandstra 

Noren, mt. 39, zwart leer. 

€ 25,-. Nieuwe digital alarm-

klokradio, in verpakking. 

€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 

groen/paars/roze + beschrij-

ving nog in verpakking. € 10,-. 

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-

bedhoezen 140x200, kleuren: 

donkergeel, lichtgeel en wit. 

€ 10,-. per stuk. Tel. 030-

2202996

Zwarte attachékoffer 

44x32x10 cm. €10,- Bruin 

leren laarzen met rekbare 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

schacht. Nieuw! Maat 39 van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Te koop gevraagd

BOERENBOND serviesgoed, 

Emaille, keukengerij en KLM 

jeneverhuisjes enz. Tel. 030-

2627348

  
Personeel gevraagd

Ouder echtpaar zoekt 

HUISHOUDELIJKE hulp 

voor 3 uur,eens in de 14 dagen.

Maertensplein. Tel. 0346-

213321

OPPAS gevr. in b-hoven. Voor 

1 k (8 jr) op (di), wo en vr na 

school (ook halen). Bellen na 

19.00 06-30110701.

Vrijwillige CHAUFFEUR(S), 

u bent woonachtig in 

Maartensdijk of Groenekan. 

Hoge kilometervergoeding!! 

Meer info: www.bethshamar.

nl

SWO De Bilt zoekt een erva-

ren Officemanager, zie pag. 18

Beth Shamar, Groenekan 

zoekt een ervaren SPW’er of 

SPH’er, zie elders deze pagina.

Personeel aangeboden

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE uit Hollandsche 

Rading komt bij u thuis. Bel 

voor informatie 06-12870752, 

bij geen gehoor graag inspre-

ken, ik bel u dan graag terug.

Diversen

TE HUUR, kamer of boer-

derij in Westbroek delen 

met 2 andere bewoners. Tel. 

06-57051457

Er even uit? Heerlijk vakantie-

huis op AMELAND op prach-

tige locatie: www.skutehon.nl 

of bel 06-45599732.

Weduwnaar op leeftijd i.b.v. 

villa Bilthoven N. zoekt 

CHARMANTE dame i.b.v. 

eigen vervoer voor vriend-

schap (geen relatie). Tel. 030-

2285123

Wist u dat BETTY'S CORNER 

een speciaal 65+ tarief heeft? 

En ook dat met knipkaart 

elke tiende behandeling knip-

pen gratis is? Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Voor al uw haarwensen! 

Cindy’s Hairlook! Voor inlich-

tingen en afspraak: Bel: 0346-

211721 Pr. Alexialaan 32.

Te huur gevraagd: afsluit-

bare STALLINGSRUIMTE/

garage voor auto/motor in 

Maartensdijk eo. Liefst met 

electra. Bel Dirk 0346-769042 

0f 06-20748805.

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Tuinservice/kwekerij van Vliet  06-54751296 vrijdag en 

zaterdag verkoop Nw.Weteringseweg 34, Groenekan. Voor 

al uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, 

weghalen van bomen etc. etc. Nu weer groenteplanten, coni-

feren groot en klein, fruitbomen, leibomen enz. beukenhaag 

60/80 à 0,80

Opvoedingsondersteuner, Marianne Linschoten, begeleidt 

ouders bij het ouderschap. Bij alle problemen waar je als ouder 

tegen aan loopt helpt zij door middel van gesprekken en oefe-

ningen. Haar werkgebied is de regio Utrecht. Zie ook de web-

site: www.opvoedingsondersteuning.com. Tel. 06-15095379. 

Dijkstate Dagtochten Service; “ naar de bollen “ op 26 april. 

Geheel verzorgd incl. diner voor € 35,-  Tel. 06 53 85 35 57. 

Inlichtingen en betalen Zaterdag 7 april in Dijckstate 10.00 uur.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer info over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets service Centrum  MAARTEN VAN DIJK. Gruttolaan 

18. Tel. 0346-212267. LENTETIJDMa. Wo. Vr. 16.00-20.00 

Za. 10.00-12.30 en 14.00-16.00 uur.

Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties 

dezelfde dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en 

GEBRUIKTE fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 

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

ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-

blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

De ambachtelijke ijsboederij in Westbroek. Is weer 14 open 

vanaf woensdag 4 april. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 

van 11.00-16.30. ’s Zaterdags van 13.00-17.00. 2e paasdag 

open van 12.00-17.00. Kerkdijk 141. Tel. 0346-281288

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

06-54967985

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

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

Tel. 06-20166310, te Groenekan

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. Vrijdag en 

zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 

uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-

halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

10e penning administraties Verzorgt ook bij u thuis uw 

aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,- Tel. 0346-822255, 

www.10epenning.nl - info@10epenning.nl.

Schoonheidssalon Beauty-Max  www.beauty-max.nl. Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geniet van 

deze ontspannende en betaalbare aanbieding. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

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

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

Zaterdag 31 maart voorjaarsverkoop bij Blooming Business 

van 10.00-13.00 uur. Beukenburgerln 62 (voormalig boswach-

tershuis in bos De Leyen).

Voor meer info: 06-20199194

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Algemeen christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar verzorgt professionele, 

kleinschalige en gastvrije dagopvang

voor ouderen!

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan. 

Wij maken graag kennis met u!

Zorg en begeleiding gericht op zo lang mogelijk

thuis blijven wonen van mensen.

Mantelzorgers worden ontlast: even ademruimte.

Kleinschaligheid: er heerst geen instellingsklimaat.

BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg.

Groene ligging met een grote bostuin.

Gezelligheid, persoonlijke aandacht en eigen 

inbreng staan bij ons voorop.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Dagverzorgingscentrum Beth Shamar 

verzorgt professionele, kleinschalige 

en gastvrije dagopvang voor ouderen!

Wij zoeken een:

ervaren SPW’er of SPH’er

min – max contract

14 – 21 uur per week

FWG 45 is bereikbaar

Heb je interesse? Bekijk de volledige vacature op 

www.bethshamar.nl en neem contact met ons op!

Ga naar www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Ontbijt badminton

De donderdagochtend-badmintonners van SV 

Irene zijn niet alleen sportief actief, maar besteden 

ook veel aandacht aan de sociale contacten. Zo 

wordt er een aantal keren per jaar iets speciaals 

georganiseerd. Dit keer werd een ontbijt-toernooi 

gehouden ter ere van de verjaardag van de leidster 

Carolien Agterberg. Er werd sportief gestreden, 

gezellig gezongen en heerlijk ontbeten. Dit alles 

mogelijk gemaakt door de sponsoren PLUS en 

Hartman-optiek. Tot eind april kunt u sfeer proeven 

op donderdag in de Kees Boekehal in Bilthoven van 

9.00 tot 11.00 uur.Reumafonds bedankt regio Westbroek

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden 

en bewoners in de regio Westbroek voor de grote inzet en 

bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de 

landelijke collecteweek van 12 tot en met 17 maart 2012 is 

in Westbroek in totaal 952 euro opgehaald. Hiermee levert 

de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding 

in Nederland.

Spirituele Kring Isis

Spirituele Kring Isis organiseert op 16 april 2012 de lezing 

“Zien en gezien worden, horen en gehoord worden, in vei-

ligheid” olv gastspreker Jaap Lensen. Bent u nieuwsgierig 

genoeg om uzelf bij deze bijeenkomst beter te leren ken-

nen. En nieuwsgierig naar de ander ... wie is dat ... en wat 

laat de ander over mij zien. Wat is de samenleving mooi als 

we de ander en onszelf in waarde zien en er te zijn voor die 

ander en onszelf. De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in 

De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b, 3732HD in De Bilt. 

Entree is 8 euro (incl. kopje koffie of thee). Voor reserve-

ren of informatie zie  www.hier.is/isis of bel 030 2290317.
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30 minuten � tness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Voordaan startte sterk en had dui-

delijk een veldoverwicht. Via een 

snoeiharde strafcorner van Caroline 

Janssen werd de score geopend: 1-0. 

MEP kwam via een fraaie sleepcorner 

op gelijke hoogte. Wederom was het 

Caroline Janssen die via een corner 

Voordaan op voorsprong zette. Met 

een verdiende 2-1 voorsprong gingen 

de Groenekanse dames de rust in. In 

de tweede helft was het MEP dat na-

drukkelijk meer de aanval zocht. Het 

leverde de gelijkmaker op: 2-2. Toen 

Voordaan met 10 speelsters kwam te 

staan door een discutabele gele kaart 

moest Voordaan vrezen voor een ne-

derlaag. Met weer een compleet team 

onderschepte Caroline Janssen twee 

minuten voor tijd een bal en wist ze 

vallend met grote inzet de Boxtelse 

keepster te verschalken 3-2. 

Zo pakte Voordaan toch nog op de 

valreep de volle winst en stijgt naar 

de vijfde plaats en laat drie ploegen 

waaronder MEP nu onder zich.

Corners 

De heren van Voordaan ontvingen 

nummer ene laatst HDM uit Den 

Haag. Na 10 minuten was het topsco-

rer Philip Meulenbroek die een prach-

tige tip in scoorde. Uit een Haagse 

corner werd het 1-1. Voordaan kwam 

weer op voorsprong via de tweede 

corner van Hans Claassen 2-1. Nog 

voor rust trok HDM de score gelijk 

via een corner. Na rust verhoogde 

Voordaan het tempo en kwam regel-

matig dreigend door in de Haagse 

cirkel. Twee strafcorners van respec-

tievelijk Rik van Doesburg en later 

Hans Claassen tilden de stand naar 

4-2. Een counter uit het boekje zorg-

de voor 5-2. De goed mee opgeko-

men Pieter Woudenberg bood Philip 

Meulenbroek voor open goal een bui-

tenkans. HDM scoorde nog tegen en 

het was Philip Meulenbroek die met 

zijn derde treffer de eindstand van 

6-3 bepaalde. Voordaan aanvoerder 

Tim Belderbos: ‘We voelden dat we 

duidelijk sterker waren maar konden 

pas in de tweede helft door een hoger 

tempo het verschil in doelpunten om-

zetten. Een terechte winst die als we 

nauwkeurig waren geweest hoger had 

kunnen uitvallen. Het blijft goed gaan 

zo en het is mooi dat het publiek zo 

achter ons staat!’.

Voordaan is koploper in de promotie-

poule van de Overgangsklasse met 3 

punten voorsprong op Rood Wit en 7 

op Almere, Tilburg en Push. 

Voordaan teams winnen in lentezonnetje

Zowel de dames als de heren van Voordaan wisten in een heerlijk lentezonnetje de volle winst 

te pakken dit weekend. De dames van coach Lotte Smets speelden een cruciale wedstrijd

tegen het Boxtelse MEP dat één plaats hoger in de ranglijst stond. Verlies zou

de degradatiezorgen zwaar maken en bij winst kon de degradatiezone wat verlaten worden. 

Voordaan speelster Annelieke Brackel omzeilt de uitlopende Boxtelse keepster 

(foto Guido van der Burg).

Het zat De Bilt niet mee, deze zondag 

in Culemborg bij Fairplay. De eer-

ste helft speelde De Bilt  niet goed. 

Aan het spel mankeerde net zoveel 

als aan de grasmat. Veld en spelers 

zorgden voor wegspringende ballen. 

Te weinig passes kwamen aan. En als 

ze aankwamen, was er te snel weer 

balverlies. De tweede helft was stuk-

ken beter. Toen zat het de bezoekende 

club niet mee.

Het begon allemaal zo goed voor De 

Bilt.  Al in de derde minuut schoot 

Jan van den Deijssel hard in en het 

was 0-1. En na een vrije trap op de 

lat boven Mark Hillen, leek Jan in de 

10de minuut de 0-2 te gaan maken. 

Hij had de keeper al omspeeld. Maar 

op de doellijn werd zijn inzet gekeerd 

door een speler. Er waren 16 minuten 

gespeeld toen aan de zijkant van het 

strafschopgebied Thijs Briggeman 

een overtreding beging die Fairplay 

een strafschop opleverde. De buik 

van Mark toonde zijn goede vorm en 

stopte de penalty. Maar de armen kon-

den de bal niet vasthouden. Die werd 

vervolgens alsnog ingeschoten door 

de penaltynemer. Toegesnelde ver-

dedigers konden dat niet meer voor-

komen omdat ze met een achterstand 

van minstens 5 meter aan hun sprint 

moesten beginnen. Het was 1-1. Fair-

play was het gevaarlijkst door het 

centrum. Met snelle positiewisselin-

gen en inlopende spelers stichtte de 

ploeg verwarring.  Zo kwam na een 

half uur de 2-1 tot stand. Een mooi 

doelpunt.

De tweede helft was nauwelijks be-

gonnen of Wesley Roof bedacht dat 

het zondag was en liet een zondag-

schot los, dat net onder de lat ver-

dween. 2-2 dus. Even later verscheen 

Niels van Veelen na een goede loop-

actie en een prima dieptepass van-

uit het middenveld, alleen voor de 

keeper. Die liet zich niet verschal-

ken. Ongelukkigerwijs voor De Bilt 

werkte Nicky Engel een hoekschop 

in het eigen doel en zo stond Fairplay 

toch weer voor: 3-2. De Bilt kreeg 

het betere en sterkere van het spel, 

al was Fairplay met snelle uitvallen 

heel gevaarlijk en schiep het diverse 

kansen. De Bilt deed wat het kon. Het 

drukte, het kopte, het schoot, het nam 

hoekschop na hoekschop. Maar de bal 

wilde er niet in. De spelers werkten 

hard. Maar er was er niet één die uit 

zijn eigen schaduw kon stappen en 

voor een wondertje kon zorgen. Het 

werd geen gelijkspel, laat staan een 

overwinning. Het werd een wat onge-

lukkige nederlaag.

(Luc Hermie)

Niemand van De Bilt kan uit eigen schaduw stappen

SVM slaat toe in tweede helft
Op een prachtige voorjaarsmiddag speelde het Maartensdijkse SVM een 

uitwedstrijd tegen het Hilversumse Altius. Max Koetze verving in het doel 

opnieuw de nog steeds geblesseerde Richard de Groot. Toen tijdens de war-

ming up Bas van Dijk door een blessure afhaakte formeerde trainer Wout 

van Dronkelaar het viermansmiddenveld met Jeroen Geurtsen, Diederik 

Hafkemeijer, Roy Wijman en Eric Röling. 

SVM nam pas na de eerste 10 minuten het heft in handen en creëerde kan-

sen voor o.a. Mike de Kok, die hard over schoot. Het middenveld speelde 

niet sterk, regelmatig kon een middenvelder van Altius zich loslopen van 

zijn tegenstander. Een van die acties leidde tot een benutte scoringskans van 

Altius (1-0). Trainer van Dronkelaar posteerde een andere bezetting van het 

middenveld en SVM schakelde een tandje bij; dit leidde tot kansen voor 

Mike de Kok en Tom Jansen, die beiden geen resultaat opleverden.

Na de rust slalomde Mike de Kok in al in de tweede minuut door de ver-

dediging van Altius, waarbij hij hard onderuit werd gehaald. Tom Jansen 

benutte de toegekende strafschop koelbloedig (1-1). Na een uur spelen werd 

Eric Röling vervangen door Ricardo van de Goede. Roy Wijman zette Tom 

Jansen vrij voor de keeper, die fraai scoorde (1-2). Er volgde een slechte 

periode van SVM met kansen voor Altius, maar geen van deze kansen re-

sulteerde in een doelpunt. Vlak voor het einde van de wedstrijd kopte Tom 

Jansen na een vrije trap van Kevin van Dronkelaar fraai de derde treffer van 

de Maartensdijkers in. Uitblinker Diederik Hafkemeijer bezorgde zichzelf 

nog een onnodige gele kaart, waardoor hij de volgende wedstrijd mist.

SVM blijft door dit resultaat in de race voor de bovenste plaatsen: de tweede 

plaats wordt nu gedeeld met Vliegdorp. De volgende wedstrijd is a.s. zater-

dag in Maartensdijk tegen hekkensluiter Abcoude.

TZ start oefentoernooi op veld

TZ korfbalt op eigen veld in het oefentoernooi.

Afgelopen zaterdag werd er door Tweemaal Zes een 3-kamp ter voorbe-

reiding op het veldseizoen voor TZ 1, 2, A1 en B1 georganiseerd, waarin 

voor de senioren de tegenstanders uit Amsterdam (Rohda) en Arnhem (OA/

Hotel Warnsborn) waren gekomen en voor de jongeren Rhoda en Dindoa 

uit Ermelo waren uitgenodigd

TZ 1 begon de eerste wedstrijd goed, maar moest de meerdere erkennen 

in Hoofdklasser Rhoda (16-20). De tweede wedstrijd tegen Oost Arnhem  

werd ruim gewonnen (13-19). TZ 2 speelde 1 keer gelijk en won 1 keer en 

zaalkampioen  A1 won beide wedstrijden. De B1 speelde gelijk.

De spelers konden weer wennen aan het spelen op het veld, nadat er 2 

weken geleden voor het laatst in de zaal werd gekorfbald. Het veldseizoen 

is een gesplitste competitie. Tot 2 juni, als de afsluitende wedstrijden zijn, 

worden er 7 wedstrijden gespeeld. 

TZ 1 begint aan het veldseizoen in 

de Overgangsklasse als 2e, TZ 2 

als 5e en TZ A1 als 3e. Potentieel 

kunnen alle teams nog kampioen 

worden, maar de grootste kansen 

liggen bij het eerste selectieteam. 

In de prachtige sporthal, de Twee 

Marken in Maarn, werden zaterdag 24 

maart de eerste kwalifi catiewedstrij-
den turnen voor heren gehouden. Vijf 

jongens van S.V. Irene (Bilthoven) 

deden ook mee, begeleid door hun 

trainster Josta van Loo (Bilthoven). 

Na een lange dag van 10 uur acroba-

tiek vielen de meest ervaren jongens 

in de prijzen. Mickey Linskens (De 

Bilt) werd eerste in zijn leeftijdsca-

tegorie en Bas Moret (Maartensdijk) 

tweede in de zijne.

De dag was perfect georganiseerd 

door Levitas, die turntoestellen uit de 

hele provincie had laten aanrukken. Medailles voor de trotse turners van SV Irene.

Turners S.V. Irene in de prijzen
FC

DE BILT

SportpArK WelteVreDeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:
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FC De Bilt 1

FC DE BILT

SDO

zondag

1 april

aanvang: 14.00
uur
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

De Vereniging wil, met alle omwo-

nenden, een plukboomgaard maken 

waar allerlei activiteiten kunnen 

plaatsvinden. Dat kunnen bloesem-

lunches en oogstdiners zijn, maar 

ook demonstraties van imkers en 

snoeideskundigen. De hele omgeving 

krijgt er een prachtige tuin bij waarin 

het mogelijk is om samen te komen 

en fruit te plukken. Elke boom krijgt 

een adoptieouder die zorgt voor het 

snoeien en ander onderhoud. Met de 

opbrengst van de kleine bijdrage van 

elke adoptieouder kan er extra onder-

houd geinancierd worden, ook van 
bomen in het naastgelegen historische 

park. 

Sven Gutker de Geus, de voorzitter 

van het park: ‘De steun in de rug van 

de ANWB komt op een heel goed 

moment. De gemeente is in gesprek 

met de bewoners rond het terrein over 

de bestemming van het landje. Het 

plan voor de boomgaard is in goede 

aarde gevallen en zal samen met de 

bewoners en onze Vereniging verder 

worden vormgegeven. Daarbij wordt 

ook gekeken naar de soorten bomen 

en de afstand tussen de bomen. Een 

goede doorkijk is van belang voor de 

bewoners rondom de boomgaard en 

geeft tevens de kans om tussen de bo-

men lange tafels te plaatsen voor de 

activiteiten. De Vereniging gaat nu 

op zoek naar meer fondsen die willen 

aansluiten en naar bedrijven die wil-

len meewerken aan dit mooie plan.’

Park valt in de prijzen
Het van Boetzelaerpark in De Bilt krijgt een prijs van de ANWB. Op 3 juni 2012 wordt

er een cheque ter waarde van 5000 Euro overhandigd aan het bestuur

van de Vereniging Vrienden van het van Boetzelaerpark. 

Met 5.000 euro van de ANWB is er een goed begin voor het realiseren van een 

boomgaard naast het park, op het braakliggende terrein achter de huizen aan 

de Kerklaan.

Men kan dan met kapotte spullen te-

recht bij de WVT (Talinglaan 10 te 

Bilthoven) waar reparatiedeskundi-

gen helpen bij het repareren van elek-

trische apparaten, kleding en ander 

textiel, ietsen, houtwerk, speelgoed 
en servies. De praktijk leert dat het 

aantal geslaagde reparaties groot is. 

Gereedschap en materialen zijn aan-

wezig. De toegang is gratis, een vrij-

willige bijdrage is welkom. 

De 7 reparateurs van de eerste dag 

staan er elke keer weer en het team 

begint zich uit te breiden met nieuwe 

enthousiastelingen. Zo wordt er bin-

nen onze gemeenschap kennis over-

gedragen, leren de mensen elkaar 

kennen, en worden spullen niet meer 

onnodig weggegooid.

Deze keer zal ook de energiewerk-

groep van TT de Bilt aanwezig zijn 

en kan informatie worden verkregen 

ver mogelijkheden om energie in huis 

te besparen en over mogelijkheden 

om zelf energie op te wekken. Meer 

informatie op www.debilt.transition-

towns.nl, www.repaircafe.nl, of bel 

030 2430484. 

(Soie Bakker)

TT Repair Café in buurthuis WVT te Bilthoven
Vrijwilligers van WVT en van Transition Towns slaan zaterdag 31 maart a.s. 

tussen 12.00 en 16.00 uur de handen weer ineen om inwoners van de gemeente de Bilt

te helpen met het repareren van hun kapotte spullen.

Zaterdag 31 maart is er weer Repair Café. (foto Frans Poot)

Bilts Feestje
Albert Agterberg en Ronald van Leeuwen hebben samen met 

André Agterberg (wel familie), Ed Huussen en Willem van 

Leeuwen (geen familie) de handen ineen geslagen.

Op zaterdag 20 oktober moet er in het HF Witte centrum 

weer een echt Bilts Feestje voor oudere jongere komen.

Een feestje waarop je vooral veel oude bekenden tegenkomt. 

Albert Agterberg: ‘Vroeger had je de Beat Night van Ed de Kruiff en Hans 

Winkel. Dat was ook een echt Bilts feestje. Zoiets willen we weer terug-

brengen. Niet om er aan te verdienen, maar gewoon voor de gezelligheid. 

Als we quitte spelen zijn we al tevreden’. Ronald van Leeuwen: ‘Het HF 

Witte Centrum ligt mooi centraal in De Bilt en er kunnen maximaal 700 

mensen in. Als dat aantal komt houden we zelfs iets over en dat gaan we dan 

weer besteden aan Biltse projecten. We hebben de band ‘Tribute to the Cats’ 

uit Volendam gecontracteerd. Echte muziek voor de doelgroep’.

Kaarten

De eerste 300 kaarten zijn al verkocht. De kaarten zijn nu al verkrijgbaar 

in de voorverkoop bij het HF Witte Centrum, tel. 030 2203954 en indien 

nog beschikbaar op de avond zelf aan de deur. Dus heb je zin in een feestje 

wees er dan snel bij.

Albert en Ronald organiseren een echt Bilts Feestje in oktober a.s.

Wandelexcursie Landgoed Houdringe
Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op zondag 1 april een rond-

leiding over Landgoed Houdringe. De wandeling start om 14.00 uur bij het 

bezoekerspaviljoen op Landgoed Beerschoten, de Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan dikke 

eiken en beuken met een doorsnede 

van meer dan een meter. Deze bo-

men zijn ruim 225 haar oud. Huize 

Houdringe is in 1779 gebouwd. 

Rondom het huis is de tuin deels in 

de Engelse landschapstijl en deels 

in de Franse barokstijl aangelegd.      

De wandeling start vanuit Paviljoen 

Beerschoten, gelegen aan de Holle 

Bilt 6 te De Bilt. De Holle Bilt is 

gelegen aan de achterkant van Ho-

tel De Biltsche Hoek. Vertrektijd 

14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet 

nodig en deelname is gratis.

Als de lente is gekomen, gaan de vo-

gels zingen. Niet om ons te plezieren, 

maar om het territorium af te bakenen 

en de vrouwtjes bereid tot een partner-

schap te maken. Dat zingen gebeurt 

vooral ’s morgens vroeg, als de zon 

opkomt. Zo kun je vogels herkennen, 

zonder dat je ze ook ziet. Dan blijkt 

ook dat er meer soorten voorkomen 

dan je denkt. Elk jaar organiseert IVN 

De Bilt, in samenwerking met de Vo-

gelwacht Utrecht, een openbare wan-

deling om die vogels te beluisteren. 

Dit jaar op zondag 1 april (geen grap) 

op het landgoed Beerschoten. Starten 

om 06.00 uur vanaf de parkeerplaats 

bij het paviljoen. De toegangsweg is 

tegenover de grote parkeerplaats van 

De Biltse Hoek aan de Holle Bilt. De 

wandeling zal ongeveer 2 uur duren. 

Deelname is gratis (vooraanmelding 

is niet nodig). Liever geen honden 

mee. Zie ook www.ivndebilt.nl

Vroege vogelwandeling met IVN De Bilt

Bij de koffie altijd 

iets lekkers! 
--------------------------

Mexicano met 

satésaus 

€ 1,50
------------------------------------------

Gezinszak friet, 

4 vleeskroketten of 

4 frikandellen + beker saus 

€ 8,95
------------------------------------------

Eet ook eens onze super 
lekkere friet kapsalon 

of friet Döner
------------------------------------------

Utrechtse rundvleeskroket 

nu € 1,50
------------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Ma t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur
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Woe.
28-3

Entrecôte van de grill met 
stroganoffsaus

of
Visrolletje gevuld met 

zalmmousse

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
29-3
Vrij.
31-3
Woe.
4-4 Lamsballottine met 

Provençaalse groenten
of

Gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-4
Vrij.
6-4

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Vrijdagavond 6 april
borrelavond vanaf 21.30 uur


