
Als eerste mocht beachvolleybalster 
Kirsten Sparnaaij de prijs voor het 
Sporttalent van 2010 in ontvangst 
nemen. Zij presteerde het, om zowel 
in de onder-18 als onder-20 catego-

rie de Nederlands titel te veroveren. 
Tevens bereikte ze bij het Wereld-
kampioenschap voor junioren de 
zeventiende plaats, in deze inmiddels 
wereldwijde Olympische sport. Daar-
naast speelt ze bij eredivisieclub Tau-
rus in Houten. Sparnaaij was gedu-
rende het seizoen afgevallen voor 
de topselectie van de beachvolleybal 
junioren, en beantwoordde deze stap 
van de Nevobo met bovengenoemde 
resultaten. Het was moeilijk kiezen 
uit drie enorme sporttalenten in de 
sportgemeente van 2009: de nog heel 
jonge atleet Luc Reij (13 jaar, natio-
naal sprintkampioen horden en vlak) 

en hockeytalent Tim Hage (17) van 
SCHC zaten er dicht tegenaan.

Ploegen
Bij de prijs voor de sportploeg grepen 
de hockeyveteranen van Voordaan 
(prolongatie Europees kampioen-
schap) voor de tweede keer net naast 
de hoogste onderscheiding: dit keer 
werden ze afgetroefd door de jonge 
voetbalploeg van FC De Bilt, welke 
onder leiding van coach Ingmar de 
Jong in een loodzware nacompetitie 
een plek in de tweede klasse afdwong. 

Gerritsen noemde het een gelukkige 
dag voor veel partijen. Naast het Cen-
trum voor Bedrijfsopvolging doelt 

hij hierbij ook op de Maartensdijkse 
dorpsgemeenschap: ‘Echt gebruik, 
bewoning van deze historische en 
bouwkundige parel die representa-
tief is voor het trotse verleden van 
de voormalige Maartensdijk. Het 
gebruik zorgt ervoor dat dit prachtige 
pand tot in lengte van jaren ordente-
lijk bewaard blijft in het straatbeeld 
hier langs de oude weg van Utrecht 
naar het Gooi’.
 
Zinnebeeld
De huidige gemeente De Bilt is de 
erfgenaam van de twee oude gemeen-
ten Maartensdijk en De Bilt. Beide 
voormalige gemeenten hebben een 
schat aan objecten, plaatsen en verha-
len die vanuit historisch opzicht het 
heden van de nieuwe gemeente De 

Bilt verklaren en de toekomst duiden. 
Gerritsen noemt dit de belangrijkste 
taak van de geschiedschrijving: ‘Ons 
verleden, waarvan vandaag dit monu-
mentale gemeentehuis centraal staat, 
leert ons over hoe de dingen werden 
zoals ze nu zijn en inspireert ons bij 
het nemen van beslissingen voor de 
toekomst. Dit prachtige pand is een 
zinnebeeld van de ontstaansgeschie-
denis van Maartensdijk’. 

Geschiedenis
Burgemeester Gerritsen vertelde iets 
over de geschiedenis van het voorma-
lig raadshuis van Maartensdijk: ‘Op 
de plek waar we nu staan was al in 
de 16de eeuw een hofstede gelegen. 
Op een strategisch goed punt: op de 
hoek van de Oostveense vaart en de 

Maartensdijk (nu de Dorpsweg). In 
1883 wordt van deze hofstedeherberg 
‘de Tolakker’ een gedeelte gehuurd 
voor het gemeentehuis van Maartens-
dijk. De kamers links van de voordeur 
zijn bestemd voor de secretarie en 
de burgemeesterskamer. De kamers 
rechts van de voordeur worden inge-
richt als woning van de gemeente-
secretaris. Op de eerste verdieping 
komt de raadzaal. In 1908 wordt het 

voorhuis van de eigenaar gekocht, 
het achterhuis blijft dan nog steeds 
herberg’. Vervolgens noemt Gerritsen 
nog tal van aanpassingen, verbouwin-
gen en veranderingen van indelingen 
en gebruik. Hij wijst op ramen met 
diverse afbeeldingen en de boven 
de houten buitendeur ingemetselde 
gevelsteen, St. Maarten voorstellend. 
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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

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91 WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Voor al uw

Print & drukwerk
www.parelpromotie.nl

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

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

Wijk- en Dorpsgericht Werken 
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Centrum voor Bedrijfsopvolging op
een prachtige plek

door Henk van de Bunt

Donderdag 27 januari opende burgemeester Arjen Gerritsen het Centrum voor Bedrijfsopvolging, dat 
domicilie heeft gevonden in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk. Er was 

grote belangstelling voor deze opening, voor het bedrijf en voor de officiële ingebruikname van de ruimte die 
het CvB aan de Historische Vereniging van Maartensdijk beschikbaar heeft gesteld. 

De aanwezigen luisterden oplettend naar Burgemeester Gerritsen die over de 
geschiedenis van het voormalig raadshuis van Maartensdijk vertelt.

Onder toeziend oog van de nieuwe 
kastanjeboom betreden de laatste 
gasten het pand.

Geslaagd Sportgala 
door Ingrid van der Elst

Bij het Bilts Sportgala 2011 zijn afgelopen vrijdagavond de vier winnaars van de sportverkiezingen over 
2010 bekendgemaakt. Dat leverde vier glunderende topsportgezichten op. Er was grote belangstelling en een 

perfect optreden van de band Farrago, Dansstudio Femtastic en de Persmuskieten
Guus Geebel en Anneke Isiger. 

De jonge voetbalploeg van FC De Bilt, die onder leiding van coach Ingmar 
de Jong in een loodzware nacompetitie een plek in de tweede klasse afdwong 
werd winnaar bij de sportploegen. [foto: Reyn Schuurman]



Dat wil ik effe kwijt...
Schone stoepenactie!!!

Het artikel in De Vierklank van 19 januari over mijn valpartij op de Hes-
senweg op 22 december, met als gevolg een gebroken heup, heeft veel reac-
ties opgeleverd. Ik was aangenaam verrast dat de Ondernemersvereniging 
Hessenweg-Looydijk zich mijn lot heeft aangetrokken en mij een prachtig 
boeket bloemen bezorgde. Ik heb de voorzitter van de ondernemersvereniging 
bedankt voor dit sympathieke gebaar. Net als hij hoop ik dat het stukje ertoe 
zal bijdragen dat bij sneeuwval en gladheid de trottoirs bij de winkels veilig 
worden.

Fleur Lugard-Lensen
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Oplage 20.500 ex
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel (Ark)
6/2 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
6/2 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Pr. Gem. Julianakerk (Oost/West)
6/2 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/2 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

6/2 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
6/2 • 10.00 en 11.30u - 

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

6/2 • 9.30 - Ds. G. Riemer (Schakel)
6/2 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
6/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

6/2 • 19.00u - Ds. M. Schinkelshoek, 
Bennebroek

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
6/2 • 10.00u - Ds. R. Alkema, Maartensdijk

R.K. St. Michaelkerk
6/2 • 9.15u - Doopviering

6/2 • 10.00u - Eucharistieviering
6/2 • 12.00u - Vormsel en eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
6/2 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/2 • 10.30u - Mevr. ds. M.C.E. Oskam-van 
Zwol, De Bilt

PKN - Herv. Kerk
6/2 • 10.00u - Kand. Mr. J.P. de Man, 

Rosmalen
6/2 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf, 

Nieuwer ter Aa

Herst. Herv. Kerk
6/2 • 10.30u - Leesdienst

6/2 • 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/2 • 11.00 uur - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/2 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan, 

Westbroek

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

6/2 • 9.30u - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

St. Maartenskerk
5/2 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering
6/2 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/2 • 10.00u - Ds. G.D Hanemaayer, 
IJsselstein

6/2 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn, 
Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
6/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

6/2 • 18.30u - Ds. G.C. Vreugdenwil, 
Woerden

Geboren
25 januari 2011

Vivian
Dochter van

Freek & Wenny de Bruijn-Nagel
P.C. Hooftstraat 29

Maarssen

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

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

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

‘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

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Spirituele Kring Isis
Op 7 februari organiseert Spirituele Kring Isis een lezing. Gastspreker 
Joost Drenthe zal ingaan op de rol en betekenis van de troubadours rond 
het jaar 1200. U zult zich met deze lezing en verhalen, gitaar en kathaarse 
liederen in het verleden wanen en deelgenoot zijn met wat de troubadours 
aan spirituele Kathaarse boodschappen met zich meedroegen. De lezing met 
boekentafel is van 20.00 - 22.00 uur in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49b te De Bilt. Entree is 7 euro (incl. kopje koffie c.q. thee). Voor reserveren 
of informatie zie www.hier.is/isis of bel 030.2290317

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 4 februari a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehouden. 
Ds. R. Alkema is de voorganger 
in deze dienst. Deze ontmoetings-
dienst wordt met de piano begeleid 
door Mw. H. Verweij. Na afloop is 
er nog gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken. De dienst begint 
om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn 
de deuren van de zaal geopend. 
Voor vervoersvragen: Jan Grooten-
dorst, tel. 0346 212904.

Themadienst ‘Laat je zien’
Een themadienst in de Immanuëlkerk op 6 februari om 10 uur. Mensen 
doen soms enorm hun best niet op te vallen. Anderen willen aldoor in het 
middelpunt staan.  ‘Laat je zien’ is het motto n.a.v. een uitspraak van Jezus 
over licht zijn in een donkere wereld. Een paar mensen vertellen hoe ze dat 
proberen te doen. Met beamer en veel lichtliederen.

In dialoog
Donderdag 10 februari wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te 
Bilthoven, in de reeks Boeddhistische en Westerse Filosofie in Dialoog, 
een openbare avond onder leiding van Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een 
uitspraak van Boeddha Shakyamoeni en een uitspraak van Anselmus van 
Canterbury worden met elkaar in verband gebracht. Boeddha zei: ‘Alles 
wat we zijn is het resultaat van wat we dachten’. Anselmus van Canterbury 
zei: ‘God definiëren we als groter dan hetwelk niets gedacht kan worden’.
De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en ein-
digt om 22.00 uur. Voor verdere informatie: zie website www.stichtingbod-
hisattva.eu of e-mail naar info@stichtingbodhisattva.eu, bel het secretariaat 
tel: 06 28373039/06 23826039.

Collecte Amnesty International
Al 50 jaar zet Amnesty International zich in voor de mensenrechten, zoals 
recht op vrije meningsuiting, onderwijs op gezondheidszorg of het recht op 
een eerlijk proces. Ze steunen de mensen die zich daar voor inzetten. Om 
deze acties mogelijk te makenis geld nodig. De Landelijke collecte wordt 
gehouden van 6 t/m 12 februari 2011. In Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven 
gaan zo'n 80 collectanten op stap.

Maandelijkse meditatiewandeling
Begin je weekend goed met een wandeling in het bos en kom tot 
jezelf door de rust, de beweging en de inspirerende aanwezigheid 
van de natuur op zaterdag 5 februari a.s. van 8.30 tot 9.30. Verza-
melen: ingang van het Beukenburgse- en Leijensebos aan de Berla-
gelaan te Bilthoven ter hoogte van de Rietveldlaan. Kosten € 5,- 
(voor aanvang betalen). Meer info op www.eenenal.nl. Je kunt ook bellen met 
Elsbeth Kraan 06 – 22 91 42 85. Volgende wandeling: zaterdag 5 maart 2011.

Lezing over de Bergrede
Op 9 februari a.s. zal Ds. M. van Kooten een inleiding verzorgen over 
‘Heilige onbezorgdheid’ n.a.v. Mt.6: 19-34 (verkeerde zorg, goede zorg). 
Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de 
inleider behandeld worden.
Deze bijeenkomst van het regionale comité Gooi en Sticht van ‘In de rechte 
straat’ wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartens-
dijk, aanvang 19.45 uur, entree € 3,-. Zie ook www.inderechtestraat.nl of 
bel voor meer informatie Drs.G.A.van Ginkel 0346-213445.

‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Psalm 121:1

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende 
krachten, door de HEERE uit ons midden is weggenomen mijn lieve 
zorgzame vader, schoonvader en onze opa

Jan Teunis van Woudenberg
op de leeftijd van 77 jaar.
 

Groenekan: Jan van Woudenberg
  Willianne van Woudenberg-van Vulpen
   Wiebe
   Femke

26 januari 2011
Voordorpsedijk 31
3737 BL  Groenekan

De teraardebestelling heeft op dinsdag 1 februari plaatsgevonden op de 
Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Groenekanseweg te Groenekan.

Geen bloemen



Met dit nieuwe bestemmingsplan 
kunnen de werkzaamheden voor de 
bouw van het Cultureel en Educatief 
Centrum (CEC) starten. Het CEC 
gaat huisvesting bieden aan de Open-
bare Bibliotheek, de muziekschool, 
het Kunstenhuis, een podiumzaal, 
drie basisscholen, een gymnastiek-
lokaal, een peuterspeelzaal, een kin-
derdagverblijf annex buitenschoolse 
opvang en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. In 2009 is met Woonstich-
ting SSW een samenwerkingsover-
eenkomst aangegaan voor de bouw 
van het CEC en de ontwikkeling van 
170 woningen op de vrijkomende 
gronden waar nu nog de basisscholen 
staan. De gemeente is verantwoor-
delijk voor de herinrichting van het 
openbare gebied. 

Voor en nadelen
‘Het zijn plannen waar je U tegen 
zegt, want het is niet gemakkelijk 
deze zaken in dit economische getij 
voor elkaar te krijgen’, aldus Anne 
de Boer (GroenLinks&PvdA) bij de 
behandeling van het voorstel. Hij 
complimenteert de participanten die 
in goede samenwerking aan het resul-

taat hebben bijgedragen. Hij denkt 
dat het plan een stimulans voor de 
buurt zal zijn. De Boer gaat ook in 
op nadelen voor bewoners, zoals het 
verlies aan groene en open ruimte. 
Hij noemt een aantal aandachtspunten 
als overlast, vandalisme en parkeer-
problemen. De Boer hoopt dat het 
college bij de uitwerkingsplannen in 
goed overleg met omwonenden nog 
aan bepaalde wensen tegemoet kan 
komen. 

Pijnpunten
Etiënne van Buren (SP) zegt dat 
hij zich in juni 2009 kon vinden in 
de houtskoolschets die er lag voor 
de plannen. ‘Ook zijn we blij met 
woningen. We konden ons achter 
de plannen scharen maar hadden 
wel een paar pijnpunten aan te 
wijzen.’ Van Buren vindt dat het 
college doof en blind was voor 
alle opmerkingen die gemaakt zijn. 
‘Wijzigingen pasten niet in de ste-
denbouwkundige visie. Zo werd de 
papieren waarheid van de tekenta-
fel belangrijker dan de dagelijkse 
werkelijkheid van de omwonenden. 
De houtskoolschets van 2009 blijkt 
nu een kopergravure te zijn. De SP 
kan op deze manier niet instem-
men.’ Ook Tiny Middleton (Bilts 
Belang) stelt dat weinig geluisterd 
is naar omwonenden. ‘Er is wel 
gehoord, maar dat hoeft nog niet 
te betekenen dat er is geluisterd en 
dat er de intentie was om burgers 
tegemoet te komen en te steunen in 
creatieve oplossingen.’ Zij noemt 
het een goed plan maar niet op die 
plek. Bilts Belang onthoudt steun 
aan het bestemmingsplan.

Maatschappelijk belang
Johan Slootweg.(SGP) spreekt 
van een project met een hele korte 
geschiedenis vergeleken met andere 
projecten. ‘Het is in 2005 opgezet 
om een besparing te kunnen halen.’ 
De weerstand van omwonenden 
noemt hij logisch, maar hij vindt 
wel dat zorgvuldige afwegingen zijn 
gemaakt. Slootweg wil een toezeg-
ging voor een mooi park. Ook hij 
vraagt aandacht voor voldoende 
parkeergelegenheid binnen het plan. 
Slootweg is van mening dat in het 
voortraject duidelijker naar burgers 
gecommuniceerd had moeten wor-
den. ‘Nu is er onnodig gezorgd voor 
ontevredenheid.’ Henk van den Broek 
(CDA) vindt het verantwoord dat je 
mensen een deel van hun woongenot 
kunt ontnemen ten behoeve van het 
maatschappelijk belang. ‘Maar dan 
moet je wel met een kwalitatief goed 
plan komen. Daar zit onze zorg.’ Het 
CDA vindt de kwaliteit van het plan 
matig, maar hoopt het in de uitwer-
king toch nog op een hoger plan te 
kunnen tillen. Nico Jansen (Christe-
nUnie) hoopt dat plan er heel gauw 
komt. Hij denkt dat met ondergronds 
parkeren ruimte wordt gewonnen en 
parkeerproblemen worden opgelost. 
Hij vraagt aandacht voor duurzaam-
heid. Frans Poot (D66) spreekt van 

een voldragen voorstel. ‘We moeten 
eerlijk zijn dat budgettair neutraal 
betekent dat het pijn gaat doen. Die 
pijn moeten we eerlijk verdelen.’ Hij 
is van mening dat goed naar de bewo-
ners geluisterd is. Anne Doedens 
(VVD) vindt dat je uitstekend kunt 
luisteren, maar dat je als politicus 
afwegingen moet maken. ‘Ondanks 
minder groen en niet genoeg parkeer-
plaatsen is de VVD-fractie tevreden.’

Prijskaartje
‘We zijn met de omgeving steeds in 
gesprek geweest. Met alle partijen 
is keihard gewerkt om het plan bin-
nen de randvoorwaarden zo goed 
mogelijk vorm te geven’, antwoordt 
wethouder Ditewig op de vragen over 
de betrokkenheid van omwonenden. 
Hij noemt dit resultaat het maxi-
male dat erin zit. ‘Aan alles hangt een 
prijskaartje. Kom niet aan met, col-
lege je moet meer doen, zoals onder-
gronds parkeren, zonder er het geld 
bij te leveren. Bij het inrichtingsplan 
komen veel zaken waar nu vragen 
over zijn gesteld weer aan de orde.’ 
Henk van den Broek (CDA ) wil bij 
die inrichtingsplannen nog wel wat in 
te brengen hebben. ‘Want er zijn toe-
zeggingen gedaan waar we op terug 
moeten kunnen komen.’ Hij legt dit 
vast in een stemverklaring. 
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Gemeenteraad stemt in met Plan Melkweg
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 27 januari met een ruime meerderheid het Bestemmingsplan Melkweg 
e.o.2009 vast. Daarmee is in betrekkelijk korte tijd een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het 

gebied aan de Melkweg in Bilthoven. Bilts Belang en de SP stemden tegen de plannen.

Wethouder Arie-Jan Ditewig.

Niet definitieve artist impression van de gevel van het nieuw te bouwen CEC.

Vervolg van pagina 1.

Opgave
Er is het gemeentebestuur veel aan gelegen het verleden te bewaren. Ger-
ritsen noemt dat in economisch opzicht een niet gemakkelijke opgave van 
een gemeente en is dan ook verguld met de mogelijkheid die met de vesti-
ging van het Centrum voor Bedrijfsopvolging daartoe wordt geboden. Het 
Centrum voor Bedrijfsopvolging is een dienstverlener, die zich heeft gespe-
cialiseerd in het oplossen van allerlei vraagstukken die spelen bij de over-
dracht van een onderneming. Volgens Gerritsen stelt de overdracht van een 
onderneming de huidige en de aanstaande eigenaar van een onderneming 
voor tal van vragen over de waardering van een bedrijf, de fiscale aspecten 
van een overdracht en de financiering en structurering ervan. Daarnaast 
(en daar staan we volgens de burgemeester nog minder vaak bij stil) is de 
overdracht van een onderneming vaak een gebeurtenis met een emotionele 
impact. Gerritsen noemt het een aanwinst voor Maartensdijk deze specialist 
te kunnen huisvesten en wenst de adviseurs en medewerkers van het Cen-
trum voor Bedrijfsopvolging buitengewoon veel succes toe op deze voor 
Maartensdijk zo belangrijke en historische plaats. Hij feliciteert ook de 
Historische Vereniging van Maartensdijk met het schitterende onderkomen, 
dat de vereniging ter beschikking is gesteld in de ‘sluis’ naar de voorma-
lige bodewoning. De aanwezigen maken ruimschoots van de gelegenheid 
gebruik deze nieuwe ruimte te bezichtigen en de Historische Vereniging 
hiermee geluk te wensen. 

Als officiele handeling onthult Gerritsen, nauwlettend gadegeslagen door 
wethouder Arie-Jan Ditewig een naambord van het Centrum voor Bedrijfs-
opvolging.

Gerritsen citeert uit de afscheidsbrief 
van Corrie van Brenk waarin zij aan-
geeft dat dit afscheid alles te maken 
heeft met haar baan als vicevoorzit-
ter van AbvaKabo FNV. Ze schrijft 
verder geen prijs te stellen op lange 
afscheidsspeeches, omdat zij het sto-
rend vindt dat de raadsleden veel 
langer moeten vergaderen door hier 
verplicht naar te luisteren. Maar daar 
wil de burgemeester niets van weten. 
‘Jij bent bij uitnemendheid de beste 
voorzitter van onze hele politieke 
organisatie. Je hebt met je houding 
en blik een natuurlijk overwicht. Dat 
heb je op een heel positieve manier 
ingezet.’ 

Openbare Ruimte
‘De commissie Openbare Ruimte 
heb je heel lang op een uitstekende 
manier geleid. Je stond bekend als 
de voorzitter die het college er met 
geen vraag tussenuit liet komen, geen 
gedoe accepteerde en commissiele-
den de discussie op het juiste niveau 
met elkaar liet voeren.’ Gerritsen ver-
telt dat hem bij het voorbereiden van 
zijn verhaal deze woorden te bin-
nen schoten: Streng, sfinx, kundig en 
hart met een T. ‘Jij kunt ongelooflijk 
streng kijken. Dat maakte op mij veel 
indruk. Je hebt met je houding en blik 
een natuurlijk overwicht. Dat heb je 
op een heel positieve manier ingezet. 
Het woord sfinx is zeker niet nega-
tief. Ik weet waarom je een zo goede 

onderhandelaar van de vakbond bent. 
Je bezit de gave je gezicht lange tijd 
in de plooi te houden en niet te ver-
raden wat je positie op dat moment 
is. Je kunt bijna uitdrukkingsloos naar 
iemand luisteren en dan een repliek 
geven aan je gesprekspartner. Die kon 
zich daar onmogelijk op voorbereiden 
en je dus ook niet overtroeven. Kun-
dig ben je zonder meer. Je bereidde 
je altijd heel goed voor op het onder-
werp waarover je sprak.’

Sociaaldemocraat
Hart met een T ziet de burgemees-
ter als het eigene van een sociaal-
democraat. ‘Die kan heel zakelijk 
en kil afwegen wat goed en slecht 
is, maar tegelijkertijd zijn hart laten 
bloeden bij onrecht. Die eigenschap 
lag ten grondslag aan je politieke acti-
viteiten.’ Hij noemt haar inzet voor 

jongeren in de toenmalige gemeente 
Maartensdijk. ‘Toen je geen resultaat 
zag ben je zelf actief geworden. Je 
gebruikte het woord woedend toen 
je van het college niet kreeg wat 
je wilde. Dat woord vond ik tref-
fend van hoe je met je gevoel in dat 
dossier stond.’ Fractievoorzitter Jaap 
Nieuwenhuize kwam na een rondje 
gemeenteraadsleden en college tot 
de conclusie dat Corrie wordt gezien 
als een gedreven onderhandelaar met 
respect voor iedereen. ‘Capabel, slim 
en analytisch. Een stevige tante met 
een natuurlijk overwicht, die zich op 
eigen kracht heeft opgewerkt. Een 
rasechte sociaaldemocraat, integer en 
betrouwbaar.’ Corrie van Brenk hield 
haar eigen speech wel kort. Zij dankt 
raad, college en ambtelijke staf voor 
de samenwerking en wenst iedereen 
veel wijsheid in de komende jaren.

Chapeaupenning en lovende woorden
voor Corrie van Brenk

door Guus Geebel

‘Er vertrekt een gezaghebbend raadslid uit ons midden’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen 
tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari. Naast lovende woorden van de burgemeester en 

GroenLinks&PvdA-fractievoorzitter Jaap Nieuwenhuize ontving Corrie van Brenk
de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.

Corrie van Brenk ontvangt de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

2 x 100
gram 3.25

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Fricandeau
Rosbief

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Filet Americain
Hammousse
Sellerysalade 3 x 100

gram 3.49

Kippenbouten

Gemarineerde 
biefstuk of
Gemarineerde 
biefstukreepjes

VERS GEBRANDE 
PINDA’S!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

250
gram 1.69 500

gram 4.98

Nieuwe kaassoort!

HALF-OM-HALF  

GEIT-KOE

Nieuw!
2 SOORTEN AMBACHTELIJK RUNDERROOKVLEES 
MET DE SMAAK VAN VROEGER! HET BESTE RUNDVLEES GESELECTEERD, MET GEVOEL GEZOUTEN EN GERIJPT…

Shoarma

1 KG 6.98

  EXTRA DONDERDAG-AANBIEDING

  DONDERDAG
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 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Rundergehaktstaven
Bourgondische 
gehaktstaven  
Slavinken 
naturel of gemarineerd

100
gram 1.25

100
gram 2.49

6 halen / 
      5 betalen

Intro-prijs

Malse

Kropsla
Nu

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

0,59

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Elstar

Handappels
Kilo

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Sap... sap... sap...

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,99

Witlofschotel
MET HAM EN KAAS _________ 100 GRAM  0,89

0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 7 FEBRUARI, DINSDAG 8 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 9 FEBRUARI

• Chili con carne
_____________________ 100 GRAM 0,89

• Italiaanse gehaktschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Kip-roerbak met rijst
_____________________ 100 GRAM 0,99

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Nieuw!

Biologische Odin-pakketten
Vraag er naar in de winkel!

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69

Alle stamppotten - O.a. hutspot, 
zuurkool en boerenkool

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60
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De A1-junioren van korfbalclub 
Tweemaal Zes uit Maartensdijk 
(nationaal districtskampioen) waren 
de derde genomineerde ploeg. Dit 
jeugdige gezelschap was tijdens het 
smaakvol opgezette en creatief inge-
vulde Sportgala een smaak- en sfeer-
maker van de eerste orde.

Dames
Wereldkampioene hockey en de ster 
van de hockeydames van SCHC, de 
Argentijnse Soledad García, werd 
verkozen tot sportvrouw van het jaar 
2010. Haar erelijst was groot en op 
het hoogste niveau behaald. Ze speelt 
al bijna vier jaar een zeer belangrijke 
rol in SCHC dames 1, dat momenteel 
de ranglijst van de hoofdklasse aan-
voert. Garcia liet de nog jonge pitcher 
Eva Voortman van Centrals softbal en 
Master-zwemster Loekie van Huis-
steden achter zich.

Jiujitsu
Een vrij onbekend sportman, althans 
tot nu toe, Johan de Gier uit Maar-
tensdijk was de winnaar in de cate-

gorie Sportman van het jaar. In een 
vrij onbekende vechtsport, jiujitsu, 
pakte hij bij het WK in Sint Peters-
burg (Rusland) brons bij de duo’s, 
verder veroverde hij twee nationale 
titels. Fantastische prestaties op hoog 
niveau betekende voor hem ook het 
beeldje ‘de overwinning’, dat hij 
uit de handen van de winnaar van 
vorig jaar, Willem Enoch, ontving. 
Hij troefde de nog jonge maar zeer 

talentvolle wielrenner en plaatsge-
noot Erwin Broers en de opnieuw 
genomineerde langeafstandloper 
Abraham Zewdie (NK 45+ en een 
nationaal record) af.

Gasten
De aanwezigen bij het gala, onder wie 
oud-wereldkampioen schaatsen Henk 
van der Grift, de eigenaars van het 
dressuurpaard Astrix (wereldkampi-

oen bij de vijfjarigen) van stal-Per-
lee, NOC*NSF-vertegenwoordiger 
Tineke Bartels en de vele genodig-
den, familie, vrienden en supporters 
hadden voor alle winnaars een luid 
applaus over. 

De organisatie was tevreden met het 
verloop van de avond, waarop tevens 
de nooit versagende vrijwilliger van 
de Bilts en Bilthovense Bowls Club 

(BBBC), de 88-jarige Gijs Vonk, de 
door de Sportgala ingestelde ‘spe-
ciale gast’ prijs ontving uit handen 
van wethouder Herman Mittendorff. 
Naast de lovende woorden voor de 
man die al ruim 16 jaar deze Bowls 
Club overeind houdt, ontving Vonk 
een prachtige trofee. BSF-voorzitter 
Jan van ’t Land, was blij met de 
geslaagde avond. Een vervolg in 2011 
staat vrijwel vast.

De NIOB, de Nederlandse Indoor en 
Outdoor Bowls Bond, is aangesloten 
bij het NOC*NSF, de overkoepelende 
sportorganisatie in Nederland. Bowls 
wordt in vele uithoeken en in de grote 

steden van het land gespeeld. Zo ook 
in Bilthoven, bij het racketcentrum 
Kees aan de Kees Boekelaan. De ver-
eniging BBBC (Bilts en Bilthovense 
Bowls Club) is in 1995 opgericht, na 

een jaar van bowls spelen bij de SWO 
in De Bilt. Secretaris werd Gijs Vonk, 
die de bal zelf al sinds 1990 liet rol-
len, in Utrecht. Maar een club in zijn 
eigen woonplaats was natuurlijk veel 
mooier. De organisator in hart en nie-
ren was betrokken bij de oprichting 
en het bestuurswerk.

Sportgala
Afgelopen vrijdagavond werd Vonk, 
88 jaar inmiddels, tijdens het Bilts 
Sportgala geëerd voor zijn inspannin-
gen om zijn club in leven te houden. 
Dat lukt, ternauwernood: in de afge-
lopen 15 jaar is het ledenbestand van 
39 teruggelopen naar vijftien. Maar 
die die-hards zijn elke woensdagoch-
tend te vinden in het racketcentrum. 
Veel verenigingen zouden het in zo’n 
situatie waarschijnlijk hebben opge-
geven: de Bilts en Bilthovense Bowls 
Club onder aanvoering van Gijs Vonk 
dus niet.
Veel bestuurders van sportverenigin-
gen geven er sowieso na vier of acht 

jaar de brui aan. Fris bloed in het 
bestuur, is dan de veelgehoorde kreet. 
Dat ging in het geval van Gijs mooi 
niet op. Al zestien jaar is hij onaf-
gebroken bestuurslid van de BBBC. 
‘We zijn in de tijd van de verbou-
wing van de Werkplaats even naar de 
zaterdag gegaan, omdat de zaal nodig 
was voor gymnastiek, maar daarna 
weer gewoon terug naar de woens-
dagochtend’, zegt Gijs. Er wordt in 
twee groepen gespeeld tussen 9.00 
en 13.00 uur. De contributie is mini-
maal, 100 euro per jaar. Dan moeten 
ze wel zelf even de zaal aanvegen de 
matten oprollen en de afzetbalken 
wegleggen.

Tweede huis
‘Kennelijk houdt deze sport je jong’, 
denkt Gijs. ‘Deze dingen doen we 
allemaal samen, of je nu jong of oud 
bent’. Ook die acht kruisjes ach-
ter zijn naam verhinderen hem niet 
om gewoon door te gaan. Het spel-
letje met de speciaal gevormde en 
‘gewichtige’ ballen bekoort hem nog 
steeds. ‘Kees’ is zijn tweede huis.
In Nederland spelen de meeste clubs 
binnen. Een enkele keer gaan ze naar 
buiten; zo ligt er in Haarlem een 
kunstgras buitenbaan. Er was er ook 
een in Huizen, maar die is momenteel 
weg, hopelijk komt er een nieuwe.
In 1997 vonden de Nederlandse kam-
pioenschappen plaats in Bilthoven. 

Ook daarin had Gijs de hand en hij 
is er nog trots op dat de toenma-
lige minster van Volksgezondheid, de 
Bilthovense mevrouw Els Borst, het 
toernooi opende. Na afloop werd Gijs 
geëerd. Inmiddels is hij onderschei-
den door de NIOBB, na al die jaren 
trouwe bestuursdienst. Ook regionaal 
is Vonk altijd betrokken geweest bij 
de bowls sport. Hij is een organisator 
in hart en nieren. Voor zijn enorme 
bestuurlijke inzet door de jaren heen 
en het levend houden van de BBBC 
heeft de organisatie van het Bilts 
Sportgala gemeend Gijs Vonk te moe-
ten eren met een speciale huldiging 
tijdens het gala van afgelopen vrij-
dagavond. Vonk ontving een prachtig 
aandenken uit handen van sportwet-
houder Herman Mittendorff.

Aanmelden
Wel zou hij graag zien dat zijn clup-
pie meer leden zou krijgen. Mis-
schien is het nodig dat er op nog een 
andere tijd dan de woensdagochtend 
wordt gespeeld: in de huidige situatie 
houd je alleen oudere leden, terwijl er 
toch misschien ook jongere mensen 
geïnteresseerd zijn in het bowls. 

Aanmelden kan natuurlijk altijd, 
zoals Gijs al glunderend vanachter 
een grote trofee op het Sportgala aan-
gaf: bij hemzelf natuurlijk, telefoon-
nummer 030 2204713. 
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Gijs Vonk, éminence grise van het Biltse Bowls
door Ingrid van der Elst

Bowls: het is bepaald geen alledaagse sport: in landen als Engeland, Scotland, Nieuw-Zeeland en Australie 
zijn er professionals die er hun geld mee verdienen. Het sluit naadloos aan bij sporten als darts, snooker en 
pool, cricket, rugby, Engelser kan het bijna niet. Toch wordt in Nederland en ook in de gemeente De Bilt, 

deze sport op bescheiden schaal beoefend. 

De organisatie van het Bilts Sportgala eerde Gijs Vonk met een speciale huldi-
ging tijdens het gala van afgelopen vrijdagavond. Vonk ontving een prachtig 
aandenken uit handen van sportwethouder Herman Mittendorff. [foto: Henk 
van de Bunt]

Als er een prijs voor de best geklede sportploeg was geweest, had het genomineerde team A1-junioren van korfbalclub 
Tweemaal Zes uit Maartensdijk die vast gewonnen. [foto: Henk van de Bunt]

Henk van der Grift ontving uit handen van NOC*NSF vertegenwoordiger Tineke  
Bartels een oorkonde voor zijn wereldprestaties. [foto: Reyn Schuurman]

Diverse dansgroepen van Femtastic ‘dansten’ de onderdelen aan elkaar. 
[foto: Henk van de Bunt]

Bij de sportman van 2010 waren v.l.n.r. genomineerd Johan de Gier, Abraham 
Zewdie en Erwin Broers. [foto: Henk van de Bunt]
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Op donderdag 3 
en vrijdag 4 februari

komt Photo Bell 
weer langs om 

foto’s te maken!

De fotograaf is 

beide dagen aanwezig om

9:30 uur - 13:00 uur 

en 14:00 uur - 18:00 uur
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Mieke	Hoek	(63)	woont	in	Vreeland	
en	 is	 een	 bevlogen	 politica.	 Haar	
politieke	 carrière	 begon	 in	 2002	 als	
gemeenteraadlid	 voor	 de	 VVD	 in	
de	 gemeente	Loenen.	 ‘Na	 	 drie	 jaar	
kon	 ik	 me	 niet	 meer	 vinden	 in	 het	
welzijnsbeleid	van	het	college,	waar	
de	 VVD	 deel	 van	 uitmaakte.	 Zo	
werden	 de	 ouderenadviseur	 en	 de	
jongerenwerker	 wegbezuinigd,	 en	
subsidies	 aan	 het	 verenigingsleven	
stopgezet.	 Allemaal	 zaken	 die	 voor	
mij	 belangrijk	 waren.	 Ik	 stapte	 uit	
de	 fractie	 en	 ging	 verder	 onder	 de	
naam	Onafhankelijke	 Fractie	Mieke	
Hoek.	Het	college	kon	hierdoor	niet	
meer	steunen	op	een	meerderheid	in	
de	raad.	Samen	met	de	oppositie	heb	
ik	toen	een	aantal	bezuinigingen	kun-
nen	 terugdraaien.’	 Bij	 de	 raadsver-
kiezingen	in	2006	deed	Mieke	Hoek	
mee	met	de	nieuwe	partij	Het	Vecht-
se	 Verbond	 en	 kreeg	 twee	 zetels.	
Loenen	 ging	 per	 1	 januari	 2011	 op	
in	 de	 gemeente	 Stichtse	 Vecht.	 In	
de	 gemeenteraad	 van	 deze	 nieuwe	
gemeente	bezet	Het	Vechtse	Verbond	
2	 van	 de	 33	 zetels.	 Mieke	 Hoek	 is	
fractievoorzitter	 en	 de	 partij	 geeft	
steun	aan	het	college	van	B	en	W.	

50PLUS
Bij	 de	 Provinciale	 Statenverkiezin-
gen	van	2	maart	is	Mieke	Hoek	voor	
de	tweede	keer	in	korte	tijd	lijsttrek-
ker.	Dit	keer	voor	de	partij	50PLUS.	
‘Eind	 november	 kreeg	 ik	 een	 mail	
van	Jan	Nagel	met	het	verzoek	deel	
te	nemen	aan	de	partij	50PLUS.	Hij	
was	 mijn	 naam	 verschillende	 keren	

tegengekomen	 en	 we	 hebben	 een	
gesprek	gehad.	Na	de	 lokale	verkie-
zingen	ging	het	allemaal		heel	snel	en	
kreeg	 ik	 het	 verzoek	om	 lijsttrekker	
te	worden.	Dat	vond	ik	een	hele	eer,	
ook	al	omdat	ik	de	enige	vrouwelijke	
lijsttrekker	van	de	partij	in	Nederland	
ben.’	Mieke	 Hoek	 denkt	 dat	 zij	 het	
werk	 voor	 Provinciale	 Staten	 goed	
kan	 combineren	met	 het	 raadswerk.	
‘Ik	 ben	 gestopt	 met	 werken	 en	 heb	
er	dus	ook	de	 tijd	voor.	Uiteindelijk	
heb	ik	het	raadswerk	ook	negen	jaar	
gedaan	met	een	fulltime	baan	erbij.’	

Verenigingsleven
‘Bij	 een	 partij	 als	 50PLUS	 denk	
je	 aan	 een	 one-issuepartij,	 maar	 de	
programmapunten	zijn	breder’,	aldus	
Mieke	 Hoek.	 ‘Ouderen	 vormen	 een	
groot	 en	 belangrijk	 deel	 van	 onze	
samenleving	 	 Verenigingen	 worden	
over	het	algemeen	draaiende	gehou-
den	 door	 ouderen,	 want	 die	 hebben	
er	tijd	voor.	Maar	er	moeten	wel	mid-
delen	 zijn.	 Je	moet	 subsidie	 kunnen	
krijgen	 als	 je	 kunt	 aantonen	 dat	 je	

het	echt	niet	kunt	betalen.’	Zij	noemt	
het	verenigingsleven	het	cement	van	
onze	 samenleving.	 Mocht	 50PLUS	
zoveel	 zetels	 krijgen	 dat	 de	 partij	
meedoet	voor	het	college	van	Gede-
puteerde	 Staten,	 dan	 sluit	 de	 partij	
in	 beginsel	 niemand	uit.	We	 zeggen	
wel,	 stem	niet	 op	 de	 PVV	want	 die	
partij	 komt	 wat	 betreft	 de	 AOW-
leeftijd	haar	beloftes	niet	na.’	Mieke	
Hoek	 denkt	 zeker	 enkele	 zetels	 te	
halen.	

Openbaar vervoer
De	partij	heeft	voor	Provinciale	Sta-
ten	tien	speerpunten	opgesteld.	Voor	
sommige	 punten,	 zoals	 het	 woning-
beleid,	 dient	 landelijke	 wettelijke	
regelgeving	 gewijzigd	 te	 worden.	
Daaruit	 blijkt	 dat	 deze	 verkiezingen	
ook	een	relatie	met	de	Eerste	Kamer	
hebben.	 Openbaar	 vervoer	 neemt	
in	 het	 programma	 een	 belangrijke	
plaats	 in.	 Dat	 moet	 frequenter	 met	
goed	 toegankelijke	 bushaltes.	 Ook	
dichter	 bij	 elkaar	 en	 bij	 openbare	
gebouwen	zoals	gemeentehuis,	win-
kelcentrum,	zorgcentra.	
De	 partij	 vindt	 dat	 deze	 nutsvoor-
ziening	 terug	 moet	 naar	 de	 over-
heid.	Fijnstof	 en	geluidsoverlast	wil	
de	 partij	 tot	 een	 minimum	 beper-
ken.	Mieke	Hoek	vertelt	dat	het	bui-
ten	 heel	 goed	 te	 merken	 was	 toen	
vliegtuigen	 niet	 vlogen	 vanwege	 de	
aswolk	 in	 IJsland.	 ‘Je	 hoorde	 toen	
weer	 overal	 vogeltjes	 die	 je	 anders	
niet	 hoort	 door	 het	 lawaai	 in	 de	
omgeving.	We	willen	ook	geen	wind-
molens	dicht	bij	de	bebouwde	kom.’

Grenzen
Een	 ander	 punt	 dat	 aandacht	 krijgt	
van	 50PLUS	 zijn	 de	 huisartsenpos-
ten.	 ‘Die	 zijn	 voor	 veel	mensen	 ver	
weg	 en	 bussen	 rijden	 er	 vaak	 niet.’	
Mieke	 Hoek	 noemt	 als	 voorbeeld	
het	 dorp	 Nigtevegt.	 ‘Dat	 ligt	 vijf	
minuten	 van	 Weesp,	 maar	 dat	 is	
een	 andere	 provincie.	 Wij	 vinden	
dat	 gemeente-	 en	 provinciegrenzen	
niet	meer	bepalend	mogen	zijn	voor	
de	 afstand	 naar	 een	 huisartsenpost.	
Gewoon	een	cirkel	eromheen	en	die	
afstand	is	bepalend.’	De	partij	wil	het	
openbaar	vervoer	gratis	maken	voor	
ouderen	 en	 de	 regiotaxi	 uitbreiden	

in	de	gehele	provincie	Utrecht.	Ver-
der	 wil	 50PLUS	 servicepunten	 en	
burgerzaken	ook	na	herindelingen	in	
de	kernen	behouden.	Ook	veiligheid	
behoort	 tot	 de	 speerpunten.	 Goede	
straatverlichting	 en	 veilige	 en	 toe-
gankelijke	 fiets-	 en	 wandelroutes,	
ook	voor	minder	validen.	

De	partij	 50PLUS	 is	 opgericht	 door	
Jan	Nagel	en	doet	bij	de	Provinciale	
Statenverkiezingen	in	alle	provincies	
mee.	 Nagel	 is	 lijsttrekker	 van	 50	
PLUS	 voor	 de	 Eerste	 kamer.	 Die	
wordt	door	de	 leden	van	alle	Staten	
gekozen.

Partij 50PLUS gaat voor zetels in alle Staten
door Guus Geebel

‘We zijn een partij voor nu, straks en later’, zegt Mieke Hoek. Zij is lijsttrekker van de nieuwe partij 
50PLUS voor de Provinciale Staten van Utrecht. ‘Onze prioriteit gaat uit naar ouderen, maar we richten ons 
ook op mensen die jonger zijn. We zien dat babyboomers, die hun hele leven pensioenpremie hebben betaald 
met de belofte dat ze na hun vijfenzestigste op een geïndexeerd pensioen konden rekenen, er al enkele jaren 
niets bij krijgen. Jongeren van nu moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze is beloofd wordt ingevuld.’ 

Mieke Hoek woont in Vreeland, een prachtig dorp aan de Vecht.

Het logo van de partij. 

De	 Jong	 Schouwenburg	 begrijpt	 uit	
het	persbericht	dat	Rost	van	Tonnin-
gen	 zich	 niet	 kan	 verenigen	met	 het	
feit	dat	de	 fractievoorzitter	van	Bilts	
Belang	 op	 nummer	 twee	 staat	 van	
de	lijst	van	de	PVV	voor	Provinciale	
Staten.	Hij	 zegt	 daar	 niet	mee	 geas-
socieerd	te	willen	worden.	

De	Jong	Schouwenburg	hoort	vervol-
gens	 dat	 binnen	 het	 seniorenconvent	
een	 dag	 later	 gediscussieerd	 is	 over	
spreektijd,	 waarbij	 Rost	 van	 Ton-
ningen	 het	 voornemen	 uit	 de	 fractie	
te	 stappen	weer	 intrekt.	 In	Stadspers	
staat	dat	hij	tijdelijk	uit	de	raad	stapt.	
De	 Jong	 Schouwenburg	 begrijpt	 het	
niet	meer	helemaal	en	vraagt	de	bur-
gemeester	om	verduidelijking.

Fractielid
Burgemeester	 Gerritsen	 antwoordt	
dat	het	persbericht	hem	op	10	januari	
via	de	media	bekend	is	geworden.	‘Ik	
heb	in	mijn	hoedanigheid	als	voorzit-
ter	van	de	 raad	geen	 formeel	bericht	
ontvangen	 dat	 er	 een	 splitsing	 in	 de	

fractie	 van	 Bilts	 Belang	was.	 Dat	 is	
mij	 op	 11	 januari	 mondeling	 beves-
tigd	zowel	door	de	heer	Rost	van	Ton-
ningen	 als	 door	 de	 fractievoorzitter	
van	Bilts	Belang.	Op	12	januari	heeft	
Rost	 van	 Tonningen	 mij	 per	 e-mail	

en	mondeling	bericht	gegeven	dat	hij	
niet	 afgesplitst	 is	 en	 op	 dit	 moment	
deel	uitmaakt	van	de	fractie	van	Bilts	
Belang.	 Bij	 het	 splitsen	 van	 fracties	
dient	de	voorzitter	schriftelijk	bericht	
te	 ontvangen	 over	 het	 veranderen	
van	 de	 toestand.	 Dat	 is	 in	 dit	 geval	
niet	gebeurd,	maar	ondervangen	door	
mondelinge	 mededelingen	 die	 mij	
desgevraagd	 zijn	 gedaan.	 De	 feite-
lijke	 situatie	 is	dat	de	heer	Rost	van	
Tonningen	 lid	 is	 van	 de	 fractie	 van	
Bilts	Belang.

Reactie
Ebbe	Rost	van	Tonningen	laat	weten	
in	het	persbericht	van	10	januari	dui-
delijk	gemaakt	te	hebben	waarom	hij	
enige	 tijd	 afwezig	 is.	 Hij	 ziet	 geen	
enkele	noodzaak	daar	nu	nader	op	in	
te	 gaan.	 Hij	 zegt	 verder	 het	 als	 een	
compliment	 te	 beschouwen	 dat	 zijn	
aanwezigheid	 zó	 wordt	 gemist,	 dat	
daar	door	de	VVD	vragen	over	wor-
den	 gesteld.	Hij	 vindt	 communicatie	
naar	 zijn	 achterban	 echter	 een	 stuk	
belangrijker	dan	naar	de	VVD.

Vragen over status Rost van Tonningen
door Guus Geebel

In de raadsvergadering op 27 januari stelde Henric de Jong Schouwenburg (VVD) een aantal vragen over 
de status in de raad van de heer Rost van Tonningen. Hij heeft op 10 januari via de griffie een persbericht 

ontvangen waarin met zoveel woorden staat dat Rost van Tonningen tijdelijk uit de raadsfractie stapt. 

Fractielid Ebbe Rost van Tonningen 
van Bilts Belang.

ChristenUnie over afblazen Ter Sype
De	gemeenten	Wijdemeren	en	Hilversum	hadden	er	alles	voor	over	om	een	
nieuwe	woonwijk	van	ca.	700	woningen	in	voormalig	Loosdrecht	 te	ont-
wikkelen.	Niet	alleen	de	woonruimte	kwam	goed	van	pas,	ook	de	gedraaide	
en	 verharde	 landingsbaan	 op	 het	 aanpalende	 vliegveld	 zouden	 (omroep-
stad)	Hilversum	meer	armslag	kunnen	geven.	Het	niet	doorgaan	van	deze	
plannen	is	algemeen	met	instemming	ontvangen.	Ook	de	ChristenUnie	in	
De	Bilt	kijkt	hier	met	tevreden	gezichten	naar.
Het	 gevaar	 dat	 de	 kleine	 vliegtuigen	 vanuit	 Lelystad	 verjaagd	 zouden	
worden	om	zodoende	te	kunnen	uitgroeien	tot	een	2e	Schiphol	was	zeker	
aanwezig.	 De	 grotere	 vliegtuigen	 met	 hun	 zwaardere	 motoren	 zouden	
meermalen	per	dag	te	horen	zijn	geweest.	Ook	de	inwoners	van	de	kernen	
Hollandsche	Rading	en	Maartensdijk	zullen	zeer	blij	zijn	met	dit	besluit.	
De	 (aanvoer-)route	 van	 bewoners	 van	 de	 gedachte	 nieuwbouwwijk	 naar	
de	A27	immers	zou	door	deze	kernen	voeren	en	een	vermeerdering	van	de	
verkeersdrukte	opleveren.
Fractievoorzitter	Nico	Jansen	is	tevreden,	dat	mede	door	veel	lobbyen	bij	
zusterpartijen	in	naburige	gemeenten	en	Provinciale	Staten,	deze	resultaten	
mogelijk	zijn	geworden.

Marcus van der Mast 
terug bij GroenLinks&PvdA

Gemeenteraadslid	Marcus	 van	 der	Mast	 deelt	 in	 de	 raadsvergadering	 op	
27	januari	mee	dat	zijn	fractie	zich	aansluit	bij	GroenLinks&PvdA.		In	een	
mede	 door	 fractievoorzitter	 Jaap	 Nieuwenhuize	 ondertekende	 verklaring	
staat	dat	gesprekken	tot	een	positief	resultaat	hebben	geleid.	Er	is	een	punt	
achter	 het	 verleden	 gezet.	 Beide	 partijen	 vinden	 politieke	 versplintering	
ongewenst	en	zien	deze	stap	als	een	betere	belangenbehartiging	van	partij	
en	Biltse	bevolking.	De	raadsleden	ontvangen	de	mededeling	met	applaus.	
[GG]

Marcus van der Mast 



Alle dames-
kleding

Nu € 5,- of
€ 10,- per stuk

Restanten
B.H.'s

Nu € 5,-
of € 10,-

Beeren kinder 
ondergoed
Nu 5 stuks
voor € 5,-

Laatste
herenkleding

Nu € 10,-
per stuk

Kinder +
Babykleding

Nu 2 artikelen 
voor € 5,-

Kinder-
maillots en

leggings
Nu 2 voor

€ 5,-

Kom naar de winkel voor nog
meer aanbiedingen.

TOTALE LEEGVERKOOP

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

WIJ GAAN VERHUIZEN
NAAR HET MAERTENSPLEIN!!

OP ZATERDAG
5 FEBRUARI

SLUITEN WIJ ONZE DEUREN

AAN DE MOLENWEG

TOT DEZE DATUM KUNT U 

UW KLANTENKAART
NOG INLEVEREN!

Donderdag
3 febr.

Vrijdag
4 febr.

Zaterdag
5 febr.

DEZE 3 DAGEN RONDE PRIJZEN

Wij zijn op zoek naar een

Allround timmerman
Voor zowel nieuwbouw als renovatiewerken

Functie-eisen
•  Kennis en ervaring met onderhoudswerkzaamheden.
•  Dienstverlenende houding en goede contactuele vaardigheden.
•  Stressbestendig, gemotiveerd, klantgericht en lexibel.
•  In teamverband en zelfstandig kunnen werken.
•  In het bezit zijn van je B rijbewijs.
•  In het bezit zijn van het VCA certiicaat  

of de bereidheid deze te volgen.

Lijkt het je wat om in ons team te komen werken  
en ben je tussen de 25 en 35 jaar, neem dan  
gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch  
en per mail.

Bouwbedrijf de Graaff is een veelzijdige aannemer in 
Maartensdijk, gemeente De Bilt, dat met een enthousiast 
team voor u klaar staat. Als bouwbedrijf werken we voor 
zowel particulieren als voor bedrijven. Wij zijn niet te groot 
voor kleine werkzaamheden en niet te klein voor grote 
werkzaamheden.
Voor ons zijn uw wensen en de te leveren kwaliteit het 
belangrijkst. We zijn gericht op persoonlijke aandacht voor 
elke klant, een betrouwbare werkwijze en een uitstekende 
dienstverlening.

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

info@bouwbedrijfdegraaff.nl
www.bouwbedrijfdegraaff.nl
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De	 intentieovereenkomst	 werd	 ter	
plekke	 getekend.	 De	 handtekening	
namens	 de	 Biltse	 Hoek	 was	 al	 eer-
der	 geplaatst,	 zij	 konden	 niet	 aan-
wezig	 zijn.	 De	 leerlingen	 van	 het	
ROC	 kregen	 de	 opdracht	 om	 het	
exploitatieplan	en	de	huisstijl	van	het	
wijkrestaurant	 te	 gaan	 ontwikkelen.	
Begin	 april	 zullen	 zij	 hun	 resultaten	
presenteren	aan	de	projectgroep.	Aan	
de	 hand	 van	 de	 plannen	 zal	 gestart	
worden	met	de	voorbereidingen	voor	
de	opening	in	september	van	dit	jaar.

WMO
De	 plannen	 rond	 dit	 wijkrestaurant	
zijn	 een	 onderdeel	 van	 het	 project	
MENS,	 dat	 namens	 de	 gemeente	 is	
opgestart	om	te	voldoen	aan	de	bepa-
lingen	die	neergelegd	zijn	 in	de	Wet	
Maatschappelijke	Ondersteuning.	Het	
streven	is	dat	mensen	ondanks	ouder-
dom	 of	 gebreken	 zo	 lang	 mogelijk	

zelfstandig	 kunnen	 blijven	 wonen.	
Een	wijkrestaurant	is	daarbij	een	aan-
vulling	 om	 de	 sociale	 cohesie	 en	 de	
leefbaarheid	 in	 de	 wijk	 te	 vergroten	
en	ontmoetingen	 te	 realiseren.	 In	De	
Bilt	 West	 was	 nog	 geen	 wijkrestau-
rant	 en	Stichting	De	Bilthuysen	was	
graag	 bereid	 om	 mee	 te	 werken	 aan	
het	 realiseren	 hiervan	 in	 Weltevre-
den.	Jong	en	oud	zullen	hier	kunnen	
komen	 eten.	 Het	 streven	 is	 om	 dit	
wijkrestaurant	 Fair	 Trade	 te	 maken.	
Naast	 het	 aanbieden	 van	 maaltijden	
zullen	in	het	wijkrestaurant	ook	ande-
re	 activiteiten	 plaats	 gaan	 vinden,	
men	denkt	aan	lezingen,	concerten	en	
kookworkshops	en	alles	waar	behoef-
te	aan	is.	

Prachtig initiatief
Wethouder	Herman	Mittendorff	licht-
te	de	plannen	toe	aan	de	vele	aanwe-
zigen.	 Enthousiast	 vertelde	 hij	 over	

de	vele	activiteiten	die	in	de	gemeen-
te	De	Bilt	worden	opgepakt	 door	 de	
gemeente	 zelf	 of	 betrokken	 partijen.	
‘Dit	wijkrestaurant	zal	een	punt	wor-
den	 van	 samenkomst,	 mensen,	 jong	
en	 oud,	 kunnen	 hier	 elkaar	 ontmoe-
ten.	Wellicht	kan	daarmee	een	stukje	
isolement	 of	 vereenzaming	 worden	
voorkomen.	Stichting	Animo	zal	gaan	
proberen	om	die	 interactie	 tussen	de	
wijk	en	het	 zorgcentrum	mogelijk	 te	
maken.	Daarnaast	is	het	een	prachtig	
initiatief	 om	 mensen	 in	 opleiding	
ervaring	op	te	laten	doen	in	zo’n	pro-
ject,	want	waar	leer	je	beter	dan	in	de	
praktijk	zelf?’.	De	leerlingen	van	het	
ROC	 Midden	 Nederland	 opleiding	
horecafacilitair	gaan	hier	hun	werker-
varing	opdoen,	zij	zullen	zowel	in	de	
keuken	 als	 in	 de	 bediening	 en	 in	 de	
ondersteunende	 functies	 aan	 de	 slag	
gaan.	Het	wijkrestaurant	onderscheidt	
zich	 hiermee	 van	 andere	 horeca.	 De	

Biltse	Hoek	zal	binnen	dit	project	een	
ondersteunende	 en	 adviserende	 rol	
krijgen.	Via	het	netwerk	Samen	voor	
De	Bilt	zijn	zij	hierbij	betrokken.	Als	
afsluiting	van	de	bijeenkomst	volgde	
de	ondertekening	van	de	 intentiever-

klaring	 door	 v.l.n.r.	 Harm	 Hoekstra	
(directeur	 Stichting	 De	 Bilthuysen),	
Paul	Thijssen	(lid	college	van	bestuur	
van	 ROC	 Midden-Nederland)	 en	
Johan	 Vork	 (interim-directeur	 Stich-
ting	Animo).

Kick Off Wijkrestaurant 
De Bilt West

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 28 januari was de officiële Kick Off van het wijkrestaurant VielGoed in woon- en zorgcentrum 
Weltevreden in woonservicewijk De Bilt West. Het wijkrestaurant wordt gerealiseerd door de samenwerking 

van Stichting De Bilthuysen, Stichting Animo, ROC Midden-Nederland en hotel De Biltsche Hoek.

V.l.n.r. Harm Hoekstra (directeur Stichting De Bilthuysen), Paul Thijssen (lid 
college van bestuur van ROC Midden-Nederland) en Johan Vork (interim-
directeur Stichting Animo).ondertekenen de intentieverklaring. In september 
zal het Wijkrestaurant VielGoed starten. 

Op	 5	 febuari	 2011	 van	 10.00	 tot	
12.30	 uur	 geeft	 Mirjam	 Beumer	
een	 workshop	 ‘adem	 en	 klank	 in	
de	 Woudkapel.	 Mirjam:	 ‘De	 klank	
wordt	 gedragen	 door	 de	 adem.	Als	
we	 onszelf	 'stemmen',	 zoals	 een	
musicus	zijn	 instrument,	maken	we	
onszelf	 tot	 een	 instrument	 dat	 ade-

mend	 kan	 klinken.	 Door	 mee	 te	
gaan	 in	 de	 beweging	 van	 de	 adem	
kunnen	we	onze	eigen	toon	vinden.

In	 deze	 praktische	 workshop	 doen	
we	 oefeningen	 om	 de	 werking	 van	
de	 adem	 gewaar	 te	 worden	 en	 de	
eigen	 klank	 te	 ervaren.’	 Mirjam	

Holwerda-Beumer	is	sopraan,	zang-
pedagoge	 en	 ademcoach.	 Na	 haar	
studies	 musicologie	 en	 zang	 ver-
diepte	 zij	 zich	 in	 de	 verschillende	
aspecten	van	de	adembeweging.	Zie	
ook	 www.woudkapel.nl.	 Kosten:	
7,50	 euro.	 Voor	 leden	 en	 vrienden	
5	euro.

Nadat	 een	 commissie	 uit	 de	 raad	
hun	 geloofsbrieven	 had	 onderzocht	
en	 in	 orde	 bevonden	 werden	 Ber-
tus	 Voortman	 (D66)	 en	 Tanja	 van	
Ditzhuyzen	 (GroenLinks&PvdA)	 op	
27	januari	geïnstalleerd	als	lid	van	de	
gemeenteraad.	Zij	vervullen	daarmee	
de	 vacatures	 die	 zijn	 ontstaan	 door	
het	vertrek	van	Anneke	van	Heertum	
en	Corrie	van	Brenk.	[GG]

Tanja van Ditzhuyzen.

Bertus Voortman.

Twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd

De	 SGP	 start	 met	 deze	 avond	 haar	
campagne	 voor	 de	 verkiezingen	 van	
de	Provinciale	Staten	op	2	maart	a.s.	
In	 zeven	 regiobijeenkomsten	 zoekt	
de	SGP	de	verschillende	regio´s	in	de	
provincie	Utrecht	op.	In	deze	bijeen-
komsten	presenteert	de	lijsttrekker	de	
tien	 speerpunten.	 Daarnaast	 leveren	
ook	 diverse	 lokale	 politici	 een	 bij-
drage,	 evenals	 de	 kandidaten	 uit	 de	

regio.	 Ook	 is	 er	 ruimte	 voor	 vragen	
en	debat.

Het beste
De	SGP	gaat	de	verkiezingen	in	met	
het	 motto	 ´Het	 beste	 voor	 Utrecht.’	
Aan	 de	 hand	 van	 tien	 speerpunten	
maakt	 de	 SGP	 duidelijk	 dat	 zij	 het	
beste	zoekt	voor	de	provincie	Utrecht	
en	 haar	 inwoners.	 De	 tien	 speer-

punten	 zijn	 te	 vinden	op	de	 speciale	
campagwebsite	 www.hetbestevoor-
utrecht.nl.	 De	 kandidatenlijst	 wordt	
aangevoerd	 door	 Wim	 van	 Wikse-
laar	 (oud-wethouder	uit	Driebergen),	
gevolgd	 door	 Jan	 van	 de	 Lagemaat	
(agrariër	en	raadslid	in	Woudenberg),	
Hans	 Marchal	 (Wijk	 bij	 Duurstede),	
Hendrik	 Palm	 (Wilnis)	 en	 Gijs	 van	
Leeuwen	(Houten).

Start Provinciale SGP-campagne
De SGP start de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen vandaag woensdag 2 februari 

met een avond in Maartensdijk. Tijdens deze campagne-avond zullen naast lijsttrekker Wim van Wikselaar 
ook Kees van der Staaij (Tweede Kamerlid) en Pieter van Ojen (raadslid Zeist) spreken. 

Het debat is onder leiding van Riekelt Pasterkamp. De avond wordt gehouden 
in het Hervormd centrum (achter de Hervormde kerk) en begint om 19.45 uur.

Raadscommissies compleet
In	de	gemeenteraadsvergadering	van	27	januari	werd	na	hoofdelijke	stem-
ming	 Anne	 Brommersma	 (GroenLinks&PvdA	 )	 unaniem	 benoemd	 tot	
voorzitter	van	de	commissie	Burger	en	Bestuur.	Tot	eerste	plaatsvervangend	
voorzitter	van	deze	commissie	en	tweede	plaatsvervangend	voorzitter	van	
de	 commissie	 Openbare	 Ruimte	 werd	 Bertus	Voortman	 (D66)	 benoemd.	
Gitta	van	Eick	(CDA)	werd	benoemd	tot	eerste	plaatvervangend	voorzitter	
van	de	commissie	Openbare	Ruimte	en	tweede	plaatsvervangend	voorzit-
ter	van	de	commissie	Burger	en	Bestuur.	Ali	Benaissa	werd	voor	de	fractie	
van	GroenLinks&PvdA	beëdigd	als	commissielid,	niet	zijnde	raadlid.	[GG]

Ali Benaissa.

Informatiebijeenkomst PGB
Op woensdagmiddag 9 februari 2011 organiseert het Steunpunt 

Mantelzorg De Bilt een informatiebijeenkomst over het 
Persoonsgebonden Budget 

Een	PGB	is	een	geldbedrag	waarmee	mensen	hun	eigen	zorg,	hulp	en	bege-
leiding	 kunnen	 inkopen.	 Daarbij	 kan	 men	 zelf	 kiezen	 wie	 men	 in	 dienst	
neemt,	 welke	 werkzaamheden	 er	 gedaan	 moeten	 worden	 en	 wanneer	 de	
hulp	geleverd	wordt.	Het	PGB	is	beschikbaar	voor	iedereen	die	recht	heeft	
op	zorg,	hulp	of	begeleiding.	Het	gaat	bij	een	PGB	om	vormen	van	zorg	
die	onder	de	Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten	(AWBZ)	vallen,	zoals	
persoonlijke	 verzorging,	 verpleging,	 kortdurend	 verblijf	 buitenshuis	 of	
huishoudelijk	hulp	die	onder	de	WMO	valt.	De	ervaringen	van	mensen	die	
gebruik	maken	van	een	PGB	zijn	nagenoeg	allemaal	positief.	

Een	medewerker	van	het	Zorgloket	van	de	gemeente	De	Bilt	zal	toelichting	
geven	op	deze	materie	en	ook	 ingaan	op	persoonlijke	vragen.	De	bijeen-
komst	 is	 op	 9	 februari	 in	 SWO	 centrum	 Dijckstate,	 Maertensplein	 96,	
Maartensdijk	van	14.00	tot	16.00	uur.	De	kosten	bedragen	4,50	euro	(incl.	
koffie/thee).	 Voor	 nadere	 informatie	 en	 aanmeldingen	 (s.v.p.	 uiterlijk	 2	
februari	a.s.:	Mantelzorgconsulenten	bij	het	Steunpunt	Mantelzorg	De	Bilt,	
Jasmijnstraat	6,	3732	EC	De	Bilt,	tel.	030	2203490	of	0346	214161.	

Workshop adem en klank



 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

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

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop
van een eau
de parfum
30ml van

Beyonce Heat 
gratis een CD 

van haar

Vertrek vanaf “Dijckstate” Maartensdijk.

Speciale senioren reisjes 2011

Vraag het complete programma met de prijzen even aan bij:
 REISCLUB 55+  Maartensdijk

tel.0346-212288 - www.reisclub 55plus.nl

26 feb. Holland Flowers Festival.
 Haal het voorjaar in huis.
20 apr. Zwerf- natuurtocht door de “Hoekse Waard“
2-6 mei. Vijfdaagse Lente verrassingsreis 
 met uitstekend luxe Hotel verzorging.
21 jun. Speciale VIP reis.
2-3 aug. Zomer 3 daagse dagtochten serie
 “slapen in eigen bedje”
3-7 okt. 5 daagse excursie reis SAUERLAND.
 Het land van 1000 bergen.

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

Van krantenbezorger
tot miljonair

Wil je ook miljonair worden, begin 
dan nu en word Vierklank  bezorger.

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Kaiserbolletjes

3 + 1 gratis!

Winterse kruidcake

€ 3,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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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

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
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Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Volop
nieuwe sieraden

W W W . H A I R D E S Q U E . N L
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Intussen	 is	 de	 Brandweerharmonie	
druk	aan	het	repeteren	voor	de	Win-
terFair.	Zelfs	vrije	zaterdagen	moeten	
eraan	 geloven,	 maar	 dat	 hebben	 de	
leden	er	graag	voor	over.	Op	zaterdag	
29	 januari	 vertelt	 Kees	 van	 Ginkel	
van	de	WinterFaircommissie:	‘Dit	is	
de	eerste	keer	dat	we	dit	organiseren.	
Als	het	succes	heeft,	wordt	het	mis-
schien	 wel	 een	 traditie.’	 Het	 mes	
snijdt	aan	twee	kanten:	inwoners	van	
de	gemeente	De	Bilt	en	hun	kinderen	
kunnen	 een	 leuke	 middag	 en	 avond	
beleven	in	het	Nieuwe	Lyceum	en	de	
VVBB,	 zusterverenigingen,	 plaatse-
lijke	 ondernemers	 en	 verenigingen	
kunnen	zich	presenteren.	Van	Ginkel:	
‘We	 hebben	 als	 harmonievereniging	
een	 eigen	 publiek	 dat	 altijd	 komt	
kijken.	Om	een	breder	publiek	aan	te	
spreken	 maken	 we	 er	 een	 complete	
WinterFair	 van,	 met	 naast	 muzika-
le	 optredens	 ook	 workshops	 voor	
kinderen	 en	 volwassenen	 en	 stands	
van	 lokale	 ondernemers	 en	 vereni-
gingen.’	 De	 organisatie	 vergt	 wel	
veel	 tijd,	 heeft	Van	Ginkel	gemerkt.	
‘Je	 moet	 andere	 verenigingen	 bena-
deren	 en	 enthousiast	 maken	 en	 ook	
de	 middenstand	 voor	 je	 WinterFair	
interesseren.	 Gelukkig	 hebben	 we	
veel	sponsors	gevonden	en	we	hopen	
met	de	catering	geld	binnen	te	halen.’	
De	 VVBB	 wil	 geen	 entree	 heffen,	

maar	proberen	budgettair	neutraal	te	
draaien.	 Het	 vergt	 wel	 een	 flinke	
investering.	‘We	moeten	het	Nieuwe	
Lyceum	huren,	een	lichtman	inhuren,	
alles	inslaan	voor	de	catering	en	fol-
ders	en	posters	laten	drukken.’

Boomwhackers
Met	drie	kernzinnen	prijst	Van	Ginkel	
de	WinterFair	aan:	‘Het	is	binnen,	het	
is	gratis	en	het	is	heel	gevarieerd.’	Hij	
is	blij	dat	de	plaatselijke	middenstand	
zo	enthousiast	heeft	gereageerd.	 ‘Ze	
komen	 zich	 met	 leuke	 activiteiten	
presenteren.	 Heel	 bijzonder	 is	 dat	

de	Veluwse	Midwinterhoornbloazers	
komen	 uitleggen	 hoe	 je	 zo’n	 hoorn	
moet	 maken.’	 Andere	 interessante	
workshops	zijn	die	met	de	zogeheten	
boomwhackers,	 die	 door	 dirigente	
Lucienne	de	Valk	van	de	VVBB	wor-
den	gegeven.	Boomwhackers	zijn	op	
toon	gestemde,	vrolijk	gekleurde	per-
cussiebuizen,	 die	 samen	 een	 octaaf	
vormen	 en	 makkelijk	 bespeelbaar	
zijn.	 Door	 objecten,	 boomwhackers	
of	het	eigen	lichaam	te	raken	maken	
kinderen	op	een	speelse	manier	ken-
nis	 met	 ritme,	 melodie,	 harmonieën	
en	 akkoorden.	 Wie	 handig	 is	 met	

internet	kan	via	filmpjes	op	YouTube	
zien	hoe	dat	in	zijn	werk	gaat.	

Après-ski
Bij	 het	 Winterconcert	 om	 half	 acht	
gaan	de	deuren	van	de	aula	even	dicht,	
omdat	het	om	wat	zwaardere	stukken	
gaat,	 die	 met	 volle	 aandacht	 dienen	
te	 worden	 beluisterd.	 De	 après-ski	
harmonie	speelt	later	op	de	avond,	als	
bezoekers	neerstrijken	met	hapjes	 en	
drankjes.	Dit	 informelere	optreden	 is	
bedoeld	om	de	sfeer	te	verhogen	met	
gevarieerd	populair	 repertoire	 dat	 bij	
het	 après-skigebeuren	 past,	 waarbij	
bezoekers	 kunnen	 genieten	 van	 alles	

wat	 de	 catering	 te	 bieden	 heeft	 –	
er	 wordt	 dan	 ook	 licht	 alcoholisch	
geschonken.	 Voor	 meer	 informatie,	
zie	 winterfair.brandweerharmonie.
nl	 (zonder	 www	 ervoor!).	 Wat	 de	
bereikbaarheid	 betreft:	 gezien	 de	
werkzaamheden	rondom	het	station	is	
de	beste	aanrijdroute	naar	het	Nieuwe	
Lyceum	via	de	overweg	Leijenseweg,	
dan	eerste	weg	rechts:	de	Massijslaan,	
die	 overgaat	 in	 de	 Jan	 van	 Eijklaan,	
en	 dan	 linksaf	 de	 Jan	 Steenlaan	 in.	
Daarnaast	 is	 het	mogelijk	 om	via	 de	
Rubenslaan	 te	 rijden,	 aan	 het	 eind	
linksaf	langs	het	Heidepark	en	aan	het	
eind	daarvan	rechtsaf	slaan.

Programma 

Muzikaal
15.30	–	16.45	 Sneeuwmatinee	
	 blokfluitgroep,	slagwerkleerlingen	en	leerlingenorkest
17.00	–	17.20	 IJspegel	intermezzo
	 drumband	brandweerharmonie
19.00	–	19.20	 IJspegel	intermezzo
	 drumbands	Bilthoven,	Tiel	en	Nieuwkoop
19.30	–	20.30	 Winterconcert
	 concert	met	filmbeelden
20.40	–	21.00	 IJspegel	intermezzo
	 drumbands	Bilthoven,	Tiel	en	Nieuwkoop
21.15	–	22.00	 Après-ski	harmonie	speelt	vrolijke	populaire	muziek

Workshops
15.00	–	15.20	 Workshop	Vogelhuisjes	maken	
16.00	–	16.15	 Muziekworkshop	boomwhackers
17.30	–	17.45	 Muziekworkshop	boomwhackers
18.00	–	18.20		 Workshop	Vogelhuisjes	maken	
18.30	–	18.50	 Modeshow	Wintersport	

Doorlopend
Wijnproeven
-		Demonstratie	patchwork	en	quilten
-		Demonstratie	sieraden	maken
-		Demonstratie	midwinterhoorn	maken
-		Erwtensoep,	hotdogs,	broodjes,	gebak,	cake,	koffie,	thee,	drankjes
-		Diverse	stands	van	plaatselijke	ondernemers,	IJsclub	Het	Biltse	Meertje	en	

tuinvereniging	Groei	en	Bloei.

Brandweerharmonie blaast Bilthoven 
wakker met WinterFair

door Lilian van Dijk

De gemeente De Bilt kan best wat reuring gebruiken, zeker in de saaiere wintermaanden. 
De Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) speelt daarop in met een gloednieuw 

initiatief, de Muzikale Winterfair. Dit gratis evenement vindt plaats op zaterdag 12 februari 
van drie tot half elf in het Nieuwe Lyceum in Bilthoven.

De blazerssectie oefent hard om de gemeente De Bilt uit zijn winterslaap te toeteren.

Op	donderdag	27	 januari	 droegen	drie	
Bilthovenaren	 voor	 bij	 de	 Bilthovense	
Boekhandel	 van	 Ike	 Bekking	 aan	 het	
Emmaplein	 20	 te	 Bilthoven.	 Willem	
Hendrik	 Gispen	 las	 uit	 zijn	 boek	 ‘Ik	
beleef	 u	 nerf	 voor	 nerf’.	 Gispen	 liet	
Achterberg	 spreken	 en	 praatte	 terug,	
verwonderd	door	en	verrijkt	met	wat	het	
gedicht	hem	heeft	verteld.	Marieke	Ver-
hoef-Temme	droeg	voor	uit	haar	eigen	
bundel	 ‘Zodat	 ik	 in	 schoonheid	 leven	
kan’.	 De	 dichtbundel	 bestaat	 uit	 een	
verzameling	 rondelen,	 elfjes,	 haiku’s	
en	 vrije	 dichtvormen.	 Inge	 Gorris	 las	
voor	uit	 ‘Doodnormaal’	en	 ‘Uit	 zicht’.	
‘Wat	ophoudt,	wordt	onthouden’.	‘Wat	
onthouden	wordt,	houdt	nooit	op’.	Deze	
woorden	 vormen	 de	 bedding	 voor	 de	
gedichten	van	Inge	Gorris.	[HvdB]

Gedichtendag bij Bilthovense Boekhandel

V.l.n.r. Willem Hendrik Gispen, Marieke Verhoef-Temme en Inge Goris.  
[foto: Reyn Schuurman]

Winnaar prijsvraag 
papier- en textielinzameling

In	december	2010	startten	alle	Utrechtse	gemeenten	met	de	gezamenlijke	
campagne	 ‘Doe	 meer	 met	 afval’.	 De	 derde	 campagne-etappe	 bracht	 het	
thema	Papier	&	Textiel	onder	de	aandacht.	Een	van	de	onderdelen	was	een	
prijsvraag	op	www.doemeermetafval.nl.	Duizenden	mensen	hebben	de	vra-
gen	en	rebus	over	papier	en	textiel	opgelost	en	ingezonden.	Per	Utrechtse	
gemeente	is	er	1	winnaar	getrokken.	Er	zijn	in	totaal	29	winnaars.	Op	25	
januari	 reikte	 wethouder	 Bert	 Kamminga	 de	 prijs	 uit	 aan	 de	 heer	 Marc	
Croezen	uit	De	Bilt.	

De	campagne	‘Doe	meer	met	Afval’	 toont	hoe	belangrijk	het	 is	om	afval	
te	 scheiden	 of	 zelfs	 te	 voorkomen.	Gescheiden	 afval	 is	 immers	 eigenlijk	
geen	afval,	maar	juist	een	grondstof	voor	nieuwe	producten.	De	campagne	
laat	van	verschillende	afvalstromen	zien	hoe	het	verwerkt	wordt	tot	nieuwe	
producten.	[HvdB]

De Biltse prijswinnaar kan zelf papier gaan maken.

Vrijdag	 21	 januari	 was	 de	 prijsuit-
reiking	 van	 de	Amstel(-bier)actie	 bij		
C1000	Johan	de	Zeeuw	te	Maartens-
dijk.	

De	 actie	 hield	 in,	 dat	 de	 klant	 een	
krat	Amstelbier	kocht	en		daarna	een	
formulier	 invulde	 met	 daaraan	 de	
kassabon	 gekoppeld.	 De	 prijs	 was	 4	
vrijkaarten	voor	Amstel	Live.	

Monique Jongerius en Tim van Keu-
len zijn de gelukkige winnaars, die uit 
handen van Rob van Belsen (C1000 
Maartensdijk) de kaarten in ont-
vangst mochten nemen. [HvdB]

Amstel Live voor Maartensdijkers
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Maandagmorgen gaat de telefoon bij Frieda 
Boekel, coördinator buurtbemiddeling. Dhr. 
kramer is ten einde raad, hij heeft opnieuw het 
hele weekend geen oog dicht gedaan, want zijn 
bovenburen veroorzaken veel geluidsoverlast. 
Is het niet de harde muziek, dan is het wel het 
lawaai van hun wasmachine die zij ’s nachts 
laten draaien. Ook het slaan met de deuren; 
hij wordt er gek van, krijgt moeite met  functi-
oneren op zijn werk en is inmiddels radeloos. 

Nadat hij contact heeft gelegd met buurtbemid-
deling bezoeken twee bemiddelaars hem en 
zijn bovenburen op. Alfred en Rita, een jong en 
enthousiast stel, weten dat hun buurman een 
paar keer geklaagd heeft, maar dat het zo erg 
was wisten ze echt niet! Ze willen best met hem 
in gesprek.

Tijdens het bemiddelingsgesprek, onder leiding 
van de twee bemiddelaars, komen een aantal 
dingen boven tafel. Dhr. Kramer vertelt dat 
zijn dochter niet meer komt logeren vanwege 
de herrie en dat hij een aantal nachten bij een 
broer heeft geslapen om slaap in te halen. De 
bovenburen hadden al wel eens de muziek wat 
zachter gedraaid. Ze doen ’s nachts hun was 
omdat het dan goedkoper is en hadden geen 
idee dat hun onderbuurman daar zoveel last van 
had. Er worden een aantal afspraken gemaakt: 

de wasmachine gaat voortaan overdag aan, 
waarbij dhr. Kramer graag een kleine vergoeding 
geeft om de extra kosten te compenseren. De 
muziekboxen worden op dempers gezet en ze 
gaan samen bekijken of  strips langs de deur-
kozijnen een optie zijn. Ook zijn de bovenburen 
bereid om een keer te komen luisteren hoe hard 
de muziek bij dhr. Kramer klinkt. 

Er is duidelijk opluchting. Iedereen spreekt uit, 
dat ze graag een prettige relatie met de buren 
willen hebben en zijn blij, dat zaken nu helder 
zijn en er afspraken zijn gemaakt.

(Bij buurtbemiddeling geldt geheimhouding. 
De namen en situaties zijn vanwege de privacy 
veranderd.)

Wilt u een beroep doen op buurtbemiddelaars? 
Mail of  bel naar: Frieda Boekel, coördinator 
buurtbemiddeling Buurtbemiddeling.debilt@
meanderomnium.nl (t) 030-2677788 op maan-
dag en donderdag

Buurtbemiddeling is weer succesvol!
Hulpmiddelen elastische kousen 

De Wmo Advies Raad (WAR) De Bilt adviseert het college om 
voorlichting te geven over hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken 
van elastische kousen. Dit soort hulpmiddelen maakt cliënten minder 

afhankelijk van zorgverleners. De WAR is van mening dat cliënten 
makkelijker zouden moeten kunnen kiezen tussen een hulpmiddel of het 

dagelijkse bezoek van een hulpverlener.

Het	aan-	en	uittrekken	van	steunkousen	gaat	nu	nog	handmatig	door	 thuis-
zorgpersoneel.	Het	is	een	tijdrovende	klus,	die	voor	personeel	loodzwaar	is.	
De	steunkousen	zijn	onder	meer	 tegen	spataderen	en	om	de	bloedcirculatie	
door	benen	en	voeten	op	peil	te	houden.	Veel	ouderen	kunnen	de	kousen	niet	
zelf	aan-	en	uittrekken.	Daarvoor	zijn	hulpmiddelen	in	de	handel,	mechanisch	
of	 elektrisch	 ondersteund.	 Gebruikers	 van	 steunkousen	 kunnen	 met	 zo’n	
apparaat	de	kousen	zelf	aan-	en	uittrekken.	Daarmee	zijn	ze	niet	afhankelijk	
van	 zorgverleners	 en	 kunnen	 ze	 bijvoorbeeld	 zelf	 bepalen	 hoe	 laat	 ze	 naar	
bed	gaan.	Maar	ook	als	 er	 toch	 thuiszorgpersoneel	 aan	 te	pas	komt	zijn	de	
hulpmiddelen	nuttig	omdat	ze	het	werk	van	de	zorgverleners	erg	verlichten.	

Uit verschillende potjes
De	zorgverleners	die	oudere	mensen	dagelijks	helpen	met	het	aan-	en	uittrek-
ken	worden	betaald	uit	de	AWBZ.	Hulpmiddelen	om	elastische	steunkousen	
aan-	en	uit	te	trekken	komen	uit	een	ander	potje,	ze	moeten	door	cliënten	zelf	
aangevraagd	worden	bij	hun	ziektekostenverzekering,	wat	niet	gemakkelijk	
is.	 Door	 die	 verschillende	 financieringsbronnen	 maakt	 niemand	 zich	 druk	
over	goede	voorlichting	over	deze	hulpmiddelen.	De	Wmo	Advies	Raad	vindt	
daarom	dat	de	gemeente	er	maar	iets	aan	moet	doen.	

Op proef 
In	 sommige	 gemeenten	 zijn	 hulpmiddelen	 voor	 het	 aantrekken	 van	 steun-
kousen	 op	 proef	 verstrekt	 door	 thuiszorgorganisaties.	 Cliënten	 konden	 dan	
gedurende	een	bepaalde	tijd	het	apparaat	uitproberen	en	hun	mening	bepalen.	
De	WAR	vindt	dat	een	aantrekkelijk	voorbeeld.	

Vorig	 jaar	 heeft	 de	 basisschool	 St.	
Michaël	 in	 Bilthoven	 een	 groener	
schoolplein	 gekregen.	 Bewoners	 van	
woonzorgcentrum	 De	 Bremhorst	 zijn	
getrakteerd	op	een	gezellige	 lunchbij-
eenkomst	met	patat,	wijn	en	oud	Hol-
landse	 liedjes	 door	 medewerkers	 van	
Stichting	Openbaar	Onderwijs	Rijn-	en	
Heuvelland.	Medewerkers	 van	woon-
stichting	 SSW	 en	 De	 Jong	 Bouw-
bedrijf	 hebben	 samen	 met	 leerlingen	
van	kindergemeenschap	de	Werkplaats	
en	 bewoners	 van	 Reinaerde,	 de	 tuin	
aangelegd	 en	 een	mooi	 straatmozaïek	
gemaakt	voor	de	entree	van	zorglocatie	
De	 Reiger.	 Tot	 slot	 waren	 leerlingen	

van	de	Oranje	Nassauschool	en	mede-
werkers	 van	 de	 Rabobank	 Utrechtse	
Heuvelrug	actief	 in	 en	 rond	de	Biltse	
Dorpskerk	 om	 een	 groep	 ouderen	 te	
begeleiden	bij	een	uitje.

Voor een ander
‘Als	 vrijwilliger	 kun	 je	 op	 deze	
dagen	 echt	 iets	 betekenen	 voor	 een	
ander’,	 is	 de	 ervaring	 van	 Ingrid	
Verheij	 (directeur	 Samen	 voor	 De	
Bilt).	 ‘Het	 is	 dubbel	 genieten,	 klus-
aanbieders	en	klussers	zijn	een	leuke	
en	 waardevolle	 ervaring	 rijker.	 En	
dat	 is	 goed	 voor	 de	 betrokkenheid	
bij	 de	 samenleving’.	 Op	 de	 site:		

www.nldoet.nl/debilt	 kunnen	 maat-
schappelijke	 organisaties	 klussen	
aanbieden.	Vrijwilligers	kunnen	hier	
een	klus	zoeken	en	zich	aanmelden.	

Vragen
•		Bent	u	een	maatschappelijke	organi-

satie	die	een	klus	of	activiteit	op	18	
of	19	maart	onder	de	aandacht	wil	
brengen?	Of	wil	uw	organisatie	zelf	
met	een	groep	vrijwilligers	deelne-
men?	Dan	kunt	u	contact	opnemen	
met	Ingrid	Verheij,	Samen	voor	De	
Bilt,	 info@samenvoordebilt.nl	 of	
telefoon:	06	46064010.

•		Bent	 u	 als	 particulier	 vrijwilliger	
op	 zoek	 naar	 een	 leuke	 klus	 of	
activiteit	 en	 heeft	 u	 hulp	 nodig	 of	
beschikt	 u	 niet	 over	 internet?	 Dan	
kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 het	
Meldpunt	 Vrijwilligerswerk,	 tele-
foon:	030	2297799	(bereikbaar	van	
maandag	t/m	vrijdag	van	09.00	 tot	
12.00	uur).

•		Bent	u	als	bedrijf	op	zoek	naar	een	
leuke	klus	of	activiteit	voor	vrijwil-
ligers?	Dan	kunt	u	contact	opnemen	
met	Ingrid	Verheij,	Samen	voor	De	
Bilt	 of	 info@samenvoordebilt.nl,	
telefoon:	06	46064010.

Achter de schermen
Samen	 voor	 De	 Bilt	 treedt	 dit	 jaar	
op	 als	 initiatiefnemer	 en	 inter-

mediair	 van	 NL	 Doet	 De	 Bilt.		
Samen	 met	 vrijwilligers	 van	 het	
Meldpunt	Vrijwilligerswerk	wordt	er	
campagne	gevoerd	en	ondersteuning	
verleend	 aan	 alle	 deelnemers	 van	

NL	Doet	in	De	Bilt.	Dit	wordt	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	financiële	
ondersteuning	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 en	 het	 Rabobank	 Stimulerings-
fonds.	

Jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet 
Wat doet u op 18 en 19 maart 2011?

NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart 2011 
de handen uit de mouwen te steken. Maatschappelijke organisaties die iets extra’s willen doen voor hun 

bewoners of gebruikers kunnen een klus aanbieden. Vrijwilligers voeren deze klussen dan uit. Dit kunnen 
vrijwilligers zijn vanuit het bedrijfsleven, via scholen of verenigingen, maar het kunnen ook heel goed 

particulieren zijn. Iedereen kan meedoen!

De tuin werd aangelegd en een mooi straatmozaïek gemaakt voor de entree 
van zorglocatie De Reiger.

Vorig jaar werden bewoners van woonzorgcentrum De Bremhorst getrakteerd 
op een gezellige lunchbijeenkomst met patat, wijn en oud Hollandse liedjes 
door medewerkers van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland.

5 jaar De Regenboog
Dinsdag	25	januari	jl.	was	het	precies	5	jaar	geleden	dat	de	eerste	schooldag	
van	Algemeen	Christelijke	Basisschool	De	Regenboog	plaatsvond.	Omdat	
bij	een	verjaardag	een	cadeautje	hoort,	kregen	alle	leerlingen	op	deze	bij-
zondere	 dag	 een	 echte	 theatervoorstelling	 aangeboden.	 Er	 werd	 prachtig	
toneelgespeeld	en	gezongen	en	sommige	kinderen	mochten	zelfs	meedoen	
met	de	acteurs.	Tot	slot	was	er	voor	iedereen	een	gebakje	met	daarop	het	
speciale	jubileumlogo	van	de	school.	Later	in	het	jaar,	tijdens	een	speciale	
feestweek,	staan	er	nog	meer	festiviteiten	op	het	programma.	Er	wordt	een	
speciaal	jubileumkunstwerk	onthuld	op	het	plein,	er	is	een	ouderfeest	en	de	
hele	school	gaat	op	schoolreis	naar	De	Efteling.	De	kinderen	kunnen	niet	
wachten	tot	het	zover	is!

Het 5-jarig bestaan van De Regenboog is o.a. gevierd met een speciale 
toneelvoorstelling.
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Het	 Nieuwe	 Lyceum	 in	 Bilthoven	
is	 samen	 met	 elf	 andere	 scholen	 in	
Nederland	 geselecteerd	 voor	 de	 lan-
delijke	 finale	 van	 de	 techniek-	 en	
kunstwedstrijd	 ‘Imagine	 your	 future	
…	 in	Artcadia’.	Artcadia	 is	 een	 fic-
tieve	 toekomststad	 waar	 zich	 vraag-
stukken	voordoen	op	het	 gebied	van	
mobiliteit,	 water,	 wonen,	 werken,	
milieu	en	ruimte.	De	wedstrijd	is	ont-
wikkeld	 door	 advies-	 en	 ingenieurs-
organisatie	Arcadis	 om	 leerlingen	 te	
interesseren	voor	 techniek.	De	finale	
is	13	april	bij	de	Technische	Univer-
siteit	Eindhoven	waar	 leerlingen	hun	
uitgewerkte	ontwerp	presenteren.	

De	 winnende	 school	 gaat	 met	 tien	
leerlingen	 en	 twee	 docenten	 enke-
le	 dagen	 naar	 Parijs	 en	 daarnaast	
naar	 Millau	 in	 Zuid-Frankrijk.	 Daar	
bezoeken	 ze	 onder	 meer	 het	 viaduct	
van	 Millau,	 dat	 met	 een	 hoogte	 van	
343	 en	 een	 lengte	 van	 2,5	 kilome-
ter	 één	 van	 de	 hoogste	 en	 langste	
meervoudige	tuiconstructie	ter	wereld	
is.	 Het	 technisch	 ontwerp	 komt	 van	
Arcadis.

Leerlingen	 zijn	 aan	 de	 slag	 gegaan	
met	een	speciaal	pakket.	Elke	school	
kon	 maximaal	 vier	 werkstukken	
indienen.	 Uit	 de	 in	 totaal	 ongeveer	
honderd	 ingestuurde	 werkstukken	
zijn	 dus	 twaalf	 projecten	 van	 twaalf	
scholen	door	naar	de	finale.	De	inzen-
dingen	 kwamen	 in	 de	 vorm	van	 een	
maquette,	een	schilderij	of	een	ander	

kunstwerk.	 De	 jurering	 was	 in	 han-
den	 van	 experts	 van	 Arcadis,	 Océ	
en	 kunstenaar	 Jean-Paul	 Marsman.	
Het	 is	 de	 derde	 keer	 dat	 deze	 prijs	
wordt	 uitgereikt.	 Eerder	 wonnen	 het	
Dr.	Nassaucollege	in	Assen	(2010)	en	
het	Visser	’t	Hooft	Lyceum	in	Leiden	
(2009).	

Thomas mag over 9 jaar het directeursbaantje overnemen.

Deze leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (en hun docente) zijn doorgedrongen 
tot de finale van de Techniek- en Kunstwedstrijd.

Het Nieuwe Lyceum verder in
ontwerpwedstrijd Artcadia

Plaatjes ruilen
Woensdagmiddag	 26	 januari	 was	 de	 ruilmiddag	 voor	 de	 voetbalplaatjes	
van	C1000.	Johan	de	Zeeuw	van	C1000-Maartensdijk	had	voor	‘ruiltafels’	
gezorgd,	zodat	iedereen	gemakkelijk	zijn	plaatjes	kon	presenteren.	
Veel	kinderen	kwamen	deze	middag	naar	de	C1000	om	plaatjes	te	scoren,	
die	ze	nog	misten.	Zelfs	ouders	en	of	opa’s	en	oma’s	kwamen	soms	met	een	
hele	administratie,	om	hun	missende	voetbalster	te	bemachtigen.	

Kinderen	 uit	 De	 Bilt	 mochten	 in	
december	2010	Sinterklaas	 een	brief	
schrijven	met	daarin	een	cadeauwens.	
De	 8-jarige	 Thomas	 van	 Lemmen	
had	maar	één	wens:	een	kijkje	achter	
de	 schermen	 van	 het	 Spoorwegmu-
seum.	 Thomas	 en	 zijn	 ouders	 kre-

gen	van	de	Ondernemingsvereniging	
Bilthoven	Centrum	in	de	persoon	van	
voorzitter	 Peter	 Dapper	 een	 uitnodi-
ging	 voor	 een	 bezoek	 op	 vrijdag	 28	
januari	 aan	 het	 spoorwegmuseum.		
Vierklankfotograaf	 Reyn	 Schuurman	
mocht	ook	mee.	

Thomas	werd	 ontvangen	 in	 het	 kan-
toor	 van	 de	 directeur	 van	 het	 muse-
um.	Daar	mocht	Thomas	alles	vragen	
wat	hij	maar	wilde.	Eén	van	de	vra-
gen	was,	wanneer	Thomas	zijn	baan-
tje	 mocht	 overnemen.	 De	 directeur	
zei:	‘Over	9	jaar,	want	dan	ga	ik	met	
pensioen’.	
	
Schermen
Daarna	gingen	ze	achter	de	schermen	
kijken,	 zoals	 de	 werkplaats,	 opslag-
ruimtes	 met	 heel	 oude	 spullen	 en	
natuurlijk	mocht	Thomas	op	de	 trei-
nen	 kijken	 wat	 normaal	 niet	 mag	
omdat	 het	 afgezet	 is	 voor	 publiek.	
Daarna	was	en	nog	een	videopresen-
tatie.	 Het	 was	 al	 heel	 snel	 duidelijk	
dat	Thomas	met	volle	 teugen	genoot	
omdat	hij	nu	eindelijk	eens	de	dingen	
van	dichtbij	mocht	bekijken;	iets	wat	
normaal	 niet	 toegankelijk	 is	 voor	 de	
bezoekers	van	het	museum.	[HvdB]

Thomas gaat naar Spoorwegmuseum

Thomas mocht op de treinen kijken wat normaal niet mag omdat het afgezet 
is voor publiek.

De actie loopt nog tot 12 februari, dus nog alle tijd om meer plaatjes te 
scoren.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	vrijdagavond	4	februari	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	In	
de	 kantine	 van	 deze	 sportvereniging	 aan	 de	 Dierenriem	 in	 Maartensdijk	
bent	u	van	harte	welkom.	Het	klaverjassen	begint	om	20.00	uur	en	meedoen	
kost	3	euro.	Er	is	ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	een	lot	kopen.

Graag	blijven	de	leerlingen	van	klas	3	
(A	en	B)	voor	een	keer	‘na’	om	over	
het	 project	 te	 vertellen.	 Fons:	 ‘Wij	
organiseren	 een	 markt	 voor	 goede	
doelen	 waar	 bezoekers	 producten	
kunnen	 kopen,	 maaltijden	 proeven	
en	 donaties	 kunnen	 doen.	 Er	 is	 voor	
gekozen	om	geld	 in	 te	 zamelen	voor	
IFAW	in	Haïti	omdat	daar	nog	steeds	
mensen	en	dieren	leven	zonder	onder-
dak	en	omdat	daar	dieren	gered	moe-
ten	 worden’.	 Het	 International	 Fund	
for	Animal	Welfare	(IFAW)	is	een	 in	
1969	in	Canada	opgerichte	organisatie	
die	 tot	 doel	 heeft	 dieren	 te	 bescher-
men.	De	organisatie	werkt	wereldwijd	
en	 heeft	 inmiddels	 afdelingen	 in	 een	

groot	 aantal	 (voornamelijk	 Wester-
se)	 landen.	 In	Nederland	heeft	 IFAW	
anno	2006	zo'n	190.000	donateurs	en	
is	 daarmee	 een	 van	 de	 grootste	 die-
renwelzijnsorganisaties	in	Nederland.

Samenhang
Jeffrey	 licht	 toe:	 ‘Onze	 school	 (de	
ONS)	 werkt	 dit	 jaar	 voor	 het	 eerst	
volgens	 het	 ‘Examineren	 in	 samen-
hang’.	 In	 dat	 kader	 probeert	 men	
een	 samenhang	 te	 vinden	 in	 bijv.	 de	
vakken	 Aardrijkskunde,	 Geschiede-
nis,	 Maatschappijleer	 en	 Economie.	
Daarbij	 hoort	 weer	 het	 organiseren	
van	 een	 project	 als	 een	 markt	 voor	
goede	 doelen.	 Wij	 hebben	 gekozen	

voor	het	IFAW;	een	andere	groep	voor	
Braziliaanse	kinderen’.	De	bedoeling	
is	 geld	 ophalen	 voor	 ontwikkelings-
landen.	Zo	wordt	er	een	 tijdelijk	 res-
taurant	 in	 de	 school	 opgezet	 waar	
Braziliaans	 eten	 wordt	 klaargemaakt	
en	waar	mensen	een	voor-,	hoofd	-	en	
nagerecht	 kunnen	 proeven	 en	 eten.	
Wij	 gaan	 exportproducten	 van	 Haïti	
verkopen	 zoals	 Fairtradechocolade,	
chocolademelk,	 mango's	 en	 andere	
dingen.	

Komen
Brandon	 vertelt	 iets	 over	 de	 orga-
nisatie:	 ‘We	 moeten	 nog	 een	 aantal	
dingen	doen,	zoals	nog	een	paar	kan-

didaatsponsoren	 bezoeken	 en	 verder	
de	 boel	 inrichten.	 Maar	 er	 is	 ook	 al	
het	 nodige	 gedaan:	 De	 school	 hangt	
vol	 met	 aanplakbiljetten,	 er	 zijn	 fol-
ders	gemaakt	en	a.s.	zaterdag	worden	
wij	 Roulette	 FM	 geïnterviewd.	 En	
alle	 drie	 sluiten	 ze	 af	 met	 de	 har-
tenkreet:	 ‘Maar	 om	 genoeg	 geld	 in	

te	 zamelen	 moeten	 er	 natuurlijk	 wel	
mensen	 komen.	 Dat	 mag	 iedereen	
zijn:	 ook	 mensen	 die	 geen	 binding	
met	de	school	hebben	en	bijvoorbeeld	
geen	kinderen	als	leerling.	De	markt	is	
voor	 iedereen	open	op	donderdag	10	
februari	van	15.00	tot	18.00	uur.	Dus	
kom	allemaal’.

ONS-leerlingen voor goede doelen
door Henk van de Bunt

Jeffrey Ganseman, Fons Posthouwer en Brandon Schut zijn drie leerlingen van de Oranje Nassau School 
(ONS) aan de Overboslaan in Bilthoven. Zij zochten contact met De Vierklank om te vertellen over de 
organisatie van de markt voor goede doelen die de school op donderdag 10 februari a.s. organiseert.

V.l.n.r. Brandon Schut, Jeffrey Ganseman en Fons Posthouwer aan de school-
zijde aan de Overboslaan.



Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

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

Automobie lbedr i j f

In het jaar 2011 zullen wij elke maand met een aanbieding komen voor 
verschillende VOLVO types klassiek en modern. Vraag naar de aanbieding of 
let op de advertenties in de krant. 

Aanbiedingen voor februari 2011
•  Distributie vervangen 2/7/940 serie benzine 

€ 175,- ex. BTW 
•  Orginele Bosch bougies voor B18/20/30

€ 2,- per stuk ex. BTW
•  Set vloermatten V 70 Classic -2000 velours

€ 32.50 ex. BTW 

Gaat u in de wintermaanden nog op vakantie of wintersport dan kunnen wij 
vooraf uw Volvo in perfecte staat brengen.

kijk op 

www.larrypeters.nl

Enig idee?
Waar u het beste naar toe kan voor:

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

Voor al uw print & drukwerk

Onze professionele apparatuur 

levert dagelijks topkwaliteit

Onze mensen behandelen

uw werk met zorg

06 - 53 14 67 33

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROEN C4 1.6 HDIF, `06, 160.000KM, D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, 

ER, CV, SB, PARKEERS, RAD/CD, TREKH,  ...................................................................  €. 7.950,-

PEUGEOT & VOLVO
206 1.4 5DRS, `00, 170.000KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD,  .........................  €. 3.750,-

307 BREAK 1.6 HDIF, `06, 98.000KM, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, 

CLIMATE C, RAD/CD, BOORDCOMP,  ............................................................................  €. 11.950,-

307 2.0CC, `04, 80.000KM, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, CLIMATE C, ABS, 

RAD/CD, AIRBAGS, MLV, PARKEERHULP, REGENS,  ....................................................  € 12.950,-

308 X-LINE 1.4 VTI, `08, 63.000KM, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 

RAD/CD, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE T/M 2011 .....................................................  €. 12.950,-

407 1.8 16V PACK, `06, GRIJS MET, 143.000KM, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD,  

ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, CAR KIT ...................................................  €. 9.950,-

607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 

CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB,  ................................  €. 12.950,- 

VOLVO S60 2.4 COMFORT LINE 5 CIL, `01, 183.000KM, BLAUW  MET, CRUISE C, 

HALF LEDER, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS,  ...................................................  € 6.250,-

CITROËN & RENAULT 
CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT, `05, 76.000KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, SB, 

CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS,  ............................................................  €. 12.950,-

CITROEN C5 2.0 16V BREAK, `06, 79.000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

CRUISE C, LMV, ABS, RAD/CD, AIRBAGS,  ....................................................................  €. 13.950,-

CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106.000KM, BRUIN MET, ER, CV, 

SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT,  .............  €. 14.950,-

RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

RAD/CD, ABS,  ................................................................................................................  €. 5.950,-

FORD COUGAR 2.0 16V, `99, ROOD, ER, CV, SB, LMV, SPORT UITLAATPOT ..............  €. 3.500,- 

OPEL CORSA 1.2, `02, 98.000KM, ROOD, SCHUIFD, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB .........  € 4.500,- 

BUDGET CARS
PEUGEOT 406 2.0 HDI, `00, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, LMV, TREKH,  .............  €. 2.950,-

VOLVO V40 1.8, `98, 218.000KM, BRUIN MET, ER, CV, SB,

TREKH, AIRCO, LMV, ABS, .............................................................................................  €. 2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21,  Hilversum,  tel. (035) 6214335

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

Wil je nog crossen op 
Koninginnedag?

Bel dan snel 212455
Het loopt storm!

11-02-2011
Is het zover...

Dan opent Nagel Fashion
haar deuren!

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.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Yoga

Perfect Pilates

Spinning

Kick & Punch

Zumba

Body fun

Body & mind

Groepslessen zijn gratis te volgen voor 
iedereen met een onbeperkt abonnement.

Ruigenhoeksedijk 21 • Groenekan • tel: 0346 - 212412 • www.ffvisscher.nl

Lekker gemotiveerd
sporten in groepsverband:

 

Voel je � t -

train je � t



‘Het was onze collega Arend Kuls-
dom, een fanatiek fietser, die op de 
gedachte kwam om met een groep 
docenten mee te doen aan de Alpe 
d’HuZes,’ vertellen docenten Kirsten 
van Arnhem en Paul van den Brink. 
Alpe d'HuZes is een stichting die zich 
inzet voor de strijd tegen de gevolgen 
van kanker en hanteert een strikt 
anti-strijkstokbeleid. Dat betekent dat 
honderd procent van het ingezamelde 
geld ook daadwerkelijk ten goede 
komt aan het onderzoek naar en de 
bestrijding en preventie van kanker. 
Deelname aan de Alpe d’HuZes kan 
individueel of met een team. Op één 
dag wordt minstens zesmaal de legen-
darische Alpe d'Huez beklommen, 
een vrijwel onmogelijke opgave. 
Toch lukte dat tussen 2006 en  2010 al 
heel veel deelnemers, zelfs een aantal 
(ex-)kankerpatiënten. In 2010 werd 
een recordbedrag van 12 miljoen euro 
opgehaald. Het doel voor 2011 is om 
het dit bedrag te overtreffen. 

Spinning 
Het lukte Kulsdom om anderen 
enthousiast te maken. ‘Toen is het 
balletje gaan rollen’, aldus Van Arn-
hem en Van den Brink. ‘Uiteindelijk 
is er een team van acht mensen van 
verschillende basisscholen uit voort-
gekomen.’ Om mee te mogen doen, 
moet het team in totaal twintig dui-
zend euro aan deelnamegeld bijeen 
zien te brengen. Zij hopen met een 
eerste actie, Spinnen en Zumba bij 
SportCity, al een groot deel van dat 
bedrag via sponsors binnen te halen. 
Om het goede voorbeeld te geven, 
gaan de acht leerkrachten zelf van 
10.00 tot 22.00 uur spinnen. ‘We krij-
gen de volledige medewerking van 
SportCity’, vertellen de beide leer-
krachten. ‘Ze stellen vijftig fietsen ter 
beschikking. De fietsen die we zelf 
niet gebruiken, kunnen voor 15 euro 
per uur worden gehuurd. Een spin-
ninginstructeur gaat ons begeleiden.’ 
Spinning houdt fietsen op muziek op 

een hometrainer in. Het is de bedoe-
ling dat de fietser het ritme van de 
muziek aanhoudt. De deelnemer kan 
zelf bepalen hoe zwaar de fiets trapt. 
De instructeur geeft uitleg en zorgt 
voor een goede opbouw van de spin-
ningles.

Zumba
Daarnaast kunnen mensen die de 
actie willen sponsoren deelnemen 
aan zumba-clinics. Zumba is een 
fitnessprogramma dat is gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dansen als 
salsa, merengue, axé, samba en cum-
bia. ‘Er kunnen maximaal vijfentwin-
tig mensen aan deelnemen en het kost 
15 euro per uur.’ Over de hele dag 
genomen zullen er drie tot vier zum-
baklassen worden gegeven door een 
bevoegde instructrice. Verder worden 
er hapjes en drankjes verkocht, die 
hopelijk ook geld in het laatje bren-
gen, en verder hopen de organisatoren 
op spontane donaties van sponsors. 

‘We zijn ook bezig bedrijven te bena-
deren of ze ons willen sponsoren in 
de vorm van geld of in natura. Een 
bedrijf heeft bijvoorbeeld al toege-
zegd om fruit te leveren.’ 

Programma
De actie op 11 februari start om 
tien uur. ‘Dan komen de algemeen 
directeur van Delta, de directeuren 
van de tien scholen en mensen van 
het bestuur van de stichting Delta 
in SportCity spinnen, aangevuld met 
mensen die bijvoorbeeld zelf al bij 
SportCity spinnen. Van 11.00 tot 
15.00 uur willen we alle groep ach-
ters daar zien te krijgen om een uurtje 
te komen spinnen. We hopen via de 
scholen 15 euro per leerling te krij-
gen. Van 15.00 tot 18.00 uur hopen 
we dat veel leerkrachten van onze 

stichting komen spinnen. Van 18.00 
tot 22.00 uur willen we familie, vrien-
den, bekenden en leden van SportCity 
en van plaatselijke sportverenigingen 
overhalen om een uur mee te komen 
doen.’ De organisatoren verwachten 
niet in één keer al het sponsorgeld al 
bij elkaar te krijgen. ‘Daarom zijn we 
van plan nog wat kleinere  acties te 
voeren. Maar als we genoeg geld heb-
ben, gaan we de Alpe D’HuZes doen. 
We hebben al een huisje geregeld.’ 

Zowel het team als de individuele 
deelnemers hebben een eigen actiepa-
gina op de algemene website van de 
Alpe d’HuZes, zie http://deelnemers.
alpe-dhuzes.nl/teams/team-delta-
debilt. Via deze pagina kunnen dona-
ties worden gedaan (via IDEAL) of 
bedragen worden toegezegd. 

De kinderen van de school hadden 
zich daarvoor verzameld in de aula 
en zagen eerst op een video hoe dat 
in z’n werk was gegaan. Maar ze 
hadden op deze school al eerder veel 
meer aandacht geschonken aan het 
onderwerp energie en milieu met als 
resultaat een echte ‘Theresia Energie 
Krant’.

De Stichting Delta De Bilt voor Pri-
mair onderwijs heeft bij de provincie 
subsidie aangevraagd voor het plaat-
sen van zonnepanelen op haar zeven 
basisscholen. De stichting is lid van 
een netwerk van bedrijven en instel-
lingen die hun bedrijfsvoering willen 
verduurzamen. Onderdeel daarvan 
is het besparen op, maar ook het 
zelf opwekken van elektriciteit. Dit 
netwerk komt regelmatig bij elkaar 
om kennis en ideeën uit te wisselen. 
De stichting heeft voor het project 
ongeveer € 100.000 van de provin-
cie ontvangen. Door deze bijdrage 

zal de stichting na ongeveer zes jaar 
verdienen aan de investering die ze 
nu gedaan heeft. Daarnaast wordt in 
de komende vijftien jaar een reductie 
in de uitstoot van CO2 behaald van 
17 ton.

Schone energie
Volop aanleiding dus om op feeste-
lijke wijze de totstandkoming van het 
project te vieren. Directeur Annema-
rie Hoornsman liet de kinderen van 
groep zeven stukjes voorlezen uit 
de door hen gemaakte energiekrant. 
Daarna probeerde Merijn de Priester 
die met zijn bedrijf ‘Zondermeer’ 
verantwoordelijk was voor de realisa-
tie van het zonnepanelenproject nog 
eens uit te leggen hoe het allemaal 
in elkaar zat. Daarbij kwamen inge-
wikkelde begrippen aan de orde als 
schone energie en duurzaamheid. Het 
leverde meteen een aantal praktische 
vragen van zijn jeugdig gehoor op. 
‘Hoe duur is nu wel zo’n zonne-

paneel?’ (antwoord ongeveer €500) 
en ‘kunnen ze wel tegen de regen?’ 
(jazeker, en ze kunnen ook tegen de 
kou). Ze hadden eigenlijk nog veel 
meer vragen maar daar was op dat 
moment helaas geen tijd meer voor.

Beleid
Gedeputeerde Wouter de Jong vond 
dat hij toch wel op een hele mooie 
school terecht was gekomen en bena-
drukte hoe belangrijk het was om 
energie te besparen. Voor dat doel 
had de Provincie Utrecht geld gege-
ven aan de school, vertelde hij. Ook 
spoorde hij de kinderen aan om hun 
ouders aan te moedigen om thuis zon-
nepanelen aan te schaffen. Dat zou 
mooi aansluiten op het beleid van de 
Provincie Utrecht om op veel meer 
plekken het opwekken van schone 
energie te bevorderen. Niet alleen 
met behulp van de zon maar ook 
met windmolens. Een belangrijk doel 
daarbij: minder uitstoot van CO2 in 
de lucht. Hij vond het beleid van de 
stichting Delta een uitstekend voor-

beeld. ‘Jullie zijn de beste!’, hield hij 
de kinderen voor wat hem meteen een 
enthousiast applaus opleverde.

Display
Hierna was het tijd om het systeem 
officieel van start te laten gaan. Dat 
was overigens al een tijd aan het 
draaien. Met de hulp van leerling 
Yannick Tesink trok de gedeputeerde 
een goudkleurige doek weg voor het 
display waarop duidelijk was af te 
lezen wat er allemaal werd gepres-
teerd door het systeem. Zo kon men 
aflezen dat het vermogen van de 
installatie 6083 Watt was, dat er op 
deze dag al 22.1 kWh was opgewekt 
en dat er sinds de ingebruikname van 
de installatie in totaal al 40.0 kWh 
was opgewekt. Dat had als resul-
taat dat er ook 22 kg CO2 uitstoot 
was voorkomen. Kinderen kunnen op 
ieder moment van de dag zien wat de 
installatie doet en wat dat oplevert. 
Hierna was het tijd om via een uiterst 
smal trapje naar de glanzende nieuwe 
zonnepanelen zelf te gaan kijken. 
Het was daarboven op het dak eigen-
lijk best aangenaam in het zonnetje, 
ondanks de lage temperatuur. 

Zonnebloemen
De kinderen van groep 5 gingen 
inmiddels op een andere manier ver-
der met het begrip energie. Ze waren 
zonnebloemen aan het knutselen, 
daarbij geholpen door kinderen uit 
groep 8. Die zonnebloemen zaten in 
een ‘Picosol’ bouwpakketje. Daarin 
ook een klein zonnepaneeltje, een 
klein motortje. Als alles netjes in 
elkaar wordt gezet gaat de bloem 
draaien wanneer je hem in de zon zet. 

Het pakket wordt vervaardigd door 
de sociale werkplaats in Amersfoort. 
De netto-opbrengst is weer bestemd 
voor de aanschaf van zonnepanelen 
voor scholen in derde wereldlanden. 
Die krijgen op deze manier goedkope 
energie waarmee ze hun mogelijkhe-
den voor het geven van goed onder-
wijs weer kunnen uitbreiden. Ook de 
jongere kinderen op de buitenschool-
se opvang waren op deze manier iets 
in elkaar aan het knutselen met een 
zonnecel en een motortje. 

Zo werd deze middag op de Theresi-
aschool duidelijk gemaakt dat zonne-
energie goed is voor de hele wereld.
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Zonnepanelen rukken op in De Bilt 
door Martijn Nekkers

Het was afgelopen vrijdag winters koud maar wel een dag waarop de zon volop scheen. Een uitgelezen dag 
dus om de zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van de Theresiaschool in Bilthoven officieel in gebruik 

te nemen, moet gedeputeerde van de Provincie Utrecht Wouter de Jong hebben gedacht.

Het display waarop alles af te lezen is.

Tussen de zonnepanelen op het dak. V.l.n.r. directeur Annemarie Hoornsman, 
gedeputeerde Wouter de Jong, Stichting Delta directeur Martin van Veelen en 
Merijn de Priester van het bedrijf Zondermeer.

De kinderen van groep 5 knutselen een zonnebloem in elkaar die draait op 
zonne-energie.

Docenten Stichting Delta spinnen voor
het goede doel

door Lilian van Dijk

Acht leerkrachten van de tien basisscholen die onder de Stichting Delta in De Bilt vallen, willen deelnemen 
aan de Alpe d’HuZes in Frankrijk op 9 juni 2011. Elke deelnemer moet van tevoren 2.500 euro op tafel 

leggen. Daarom organiseert het sportieve achttal een eerste sponsoractie in
SportCity in Bilthoven op 11 februari. 

Kirsten van Arnhem en Paul van den Brink zijn van plan met zes collega’s de 
Alpe d’Huez te fiets te bedwingen.



Aanvragen om vergunning
Voornemen binnenplanse ontheffing 
en bouwvergunning
•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 

72, oprichten machineberging/ hooi 
en stro opslag (07-01-2011)

Verleende vergunningen
Verleende reguliere bouwvergun-
ning
•  Maartensdijk, Melkweg 29, plaatsen 

tijdelijke unit (11-01-2011)
Verleende lichte bouwvergunning
•  Bilthoven, Koekoeklaan 2, uitbrei-

den woning (07-01-2011)
Verleende sloopvergunning
•  Maartensdijk, Melkweg 29, slopen 

praktijkgebouw en verwijderen 
asbest (06-01-2011)

Verleende buitenplanse gebruiks-
ontheffing
•  De Bilt, Blauwkapelseweg 58, tij-

delijke buitenplanse ontheffing, het 
tijdelijk wijzigen van het gebruik van 
wonen in palliatieve dagopvang voor 

een periode van maximaal 5 jaren
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Diepenbrocklaan 6, plaat-

sen dakkapel (10-01-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 252, oprichten 

berging (04-01-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 189, kappen 1 

grove den (05-01-2011)
•  Bilthoven, Nicolailaan 17, kappen 

dennenboom (05-01-2011)
•  Bilthoven, Planetenbaan 2B, sloop 

kinderdagverblijf en sporthal (04-
01-2011)

•  Bilthoven, Rubenslaan 1, kappen van 
1 taxus en 2 esdoorns (05-01-2011)

•  Bilthoven, Rubenslaan 1, kappen 1 
plataan (07-01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 105, kap-
pen 2 coniferen en 2 loofbomen 
(10-01-2011)

•  Maartensdijk, Leeuweriklaan 8, kap-
pen berk (07-01-2011)

•  Maartensdijk, Prins Willem Alexan-

derplantsoen 2, kappen 1 atlasceder 
(04-01-2011)

•  Westbroek, Kerkdijk 36, kappen 8 
populieren (11-01-2011)

Aanvraag uitgebreide procedure
•  Bilthoven, Melkweg, aanleg tijde-

lijke bouwweg voor het Melkweg-
project

•  De Bilt, Akker 2B, wijzigen bestem-
ming (05-01-2011)

Verlengen beslistermijn reguliere 
procedure
•  Bilthoven, Koudelaan 27, slopen van 

105 recreatiewoningen
•  Bilthoven, Obrechtlaan 11, plaatsen 

niet overdekt zwembad
Verleende omgevingsvergunning 
regulier
•  Bilthoven, Noord Houderingenlaan 

32, plaatsen dakkapel (06-01-2011)
•  Bilthoven, Obrechtlaan 2, kappen 5 

sparren en 1 esdoorn (07-01-2011)
•  Bilthoven, Prins Hendriklaan 74, 

slopen aanbouw en oprichten dub-

bele carport (07-01-2011)
•  De Bilt, Buys Ballotweg 25, kappen 

1 berk (06-01-2011)
•  De Bilt, Hessenweg 159, deels ver-

wijderen asbest dakleien (12-01-
2011)

•  De Bilt, Waterweg 1, verwijderen 
asbest (07-01-2011)

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning
De volgende vergunningen zijn van 
rechtswege verleend omdat binnen de 
beslistermijn geen besluit is genomen:
•  Bilthoven, Lindelaan 6, oprichten 

dakkapel (10-01-2011)
•  Bilthoven, Paltzerweg 34, kappen 1 

haagbeuk (07-01-2011)
•  Bilthoven, Ten Katelaan 13, kappen 

3 sparren, 1 lariks, 1 kastanje en 7 
coniferen (06-01-2011)

•  De Bilt, Park Arenberg 65, oprichten 
dakkapel voorzijde (11-01-2011)

[bron: www.debilt.nl]

Aanvragen om vergunning
Voornemen tijdelijke ontheffing en 
bouwvergunning
•  De Bilt, Alfred Nobellaan en Henri 

Dunantplein, plaatsen tijdelijke win-
kel Albert Heijn

Omgevingsvergunning
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Bosuillaan 315, kappen 3 

grove dennen (12-01-2011)
•  Bilthoven, Da Costalaan 5, uitbreiden 

woning (16-01-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 102A, slopen 

en oprichten serre (13-01-2011)
•  Bilthoven, Kometenlaan 23, gevel 

wijzigen (12-01-2011)
•  Bilthoven, Noord Houdringelaan 6 en 

8, veranderen 2 woningen (construc-
tie) (30-12-2010)

•  Bilthoven, Steenen Camer 65, oprich-
ten dakkapel (12-01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 96, kappen 
1 spar (11-01-2011)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 28, slopen 
carport-berging en uitbreiden woning 
(13-01-2011)

•  De Bilt, Dorpstraat 33, renoveren 
gemeentelijk monument (13-01-
2011)

•  De Bilt, Prof. Dr. H.A. Lorentzweg 
16, kappen 3 coniferen (11-01-2011)

•  De Bilt, Runnebeek 4, plaatsen erker 
(13-01-2011)

•  Groenekan, Voordorpsedijk 24, 
asbest verwijderen (14-01-2011)

•  Maartensdijk, Achterweteringseweg 
15, aanbouw bijkeuken (17-01-2011)

Aanvraag uitgebreide procedure
•  De Bilt, Wilhelminalaan 10, plaatsen 

middenspanningskabel en compact-
station (04-01-2011)

Verlengen beslistermijn reguliere 

procedure
•  Maartensdijk, Gruttolaan 7, het plaat-

sen van een erker
Verleende omgevingsvergunning 
regulier
•  Bilthoven, Bosuillaan 315, kappen 3 

grove dennen (19-01-2011)
•  Bilthoven, Ensahlaan 25, plaatsen 

dakkapel (18-01-2011)
•  Bilthoven, Ensahlaan 27, plaatsen 

dakkapel (18-01-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 189, kappen 1 

grove den (13-01-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 242, kappen 

4 esdoorns, 1 Amerikaanse eik, 9 
grove dennen, 1 berk, 1 conifeer en 2 
douglassen (14-01-2011)

•  Bilthoven, Laurillardlaan 15A, kap-
pen 1 acacia (13-01-2011)

•  Bilthoven, Laurillardlaan 17A, sloop 
schoorsteen (17-01-2011)

•  Bilthoven, Nachtegaallaan 6A, ver-
wijderen asbest (17-01-2011)

•  Bilthoven, Nicolailaan 17, kappen 
1 grove den, noodkap (13-01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 96, kappen 
1 spar (13-01-2011)

•  De Bilt, Prof. Dr. Lorentzweg 16, 
kappen 3 coniferen (13-01-2011)

•  Maartensdijk, Leeuweriklaan 8, kap-
pen 1 berk (13-01-2011)

•  Maartensdijk, Prins Willem Alexan-
derplantsoen 2, kappen 1 atlasceder 
(13-01-2011)

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 

388 kappen 1 esdoorn, 6 coniferen, 
5 grove dennen en 3 fijnsparren (19-
01-2011)

[Bron: www.debilt.nl]

Vergunningen De Bilt 19-01-2011

Vergunningen De Bilt 26-01-2011

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Onmiddellijk valt de dynamische wegligging van de Mondeo op. Stap 

in en u zult het nieuwe niveau van comfort, de nauwgezette details en 

de reeks ingenieuze rijtechnologieën zeker waarderen. Even belangrijk 

zijn de nieuwe zuinige EcoBoost benzinemotoren, die betere prestaties 

leveren met een lager brandstofverbruik en dus minder CO
2
-uitstoot. 

Daarnaast zijn er diverse uitvoeringen met de nieuwe 1.6 TDCi 85 kW 

(115 pk) motor met slechts 20% bijtelling. 

De MONDEO is er vanaf 24.995,-. Lease vanaf 499,-.

Uitsluitend groene energielabels

Trend Business uitvoering   meerprijs 2.000,-

• Navigatiesysteem 7" touchscreen • Bluetooth® / 
Voice Control • Parkeersensoren vóór en achter 
• LED dagrijverlichting • Voorruitverwarming 
• Dual Zone automatische airco • Elektrisch 
verwarmbare voorstoelen • Ruitenwissers met 
regensensor • Mistlampen vóór • Etc., etc.
MONDEO TREND BUSINESS  lease v.a. 499,-

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 

20.000/ 48 mnd en op full operational lease, excl BTW, brandstof en vervangend vervoer. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 12,5-23,3; liter/100 km: 4,3-8,0; CO

2
 gr/km: 114-184.

20% bijtellingDe FORD MONDEO met

Uitnodiging lezing: 

Wat is Klassieke Homeopathie?

Misschien heeft u wel nooit een duidelijk beeld gekregen van de 

natuurgeneeswijze Klassieke Homeopathie maar heeft het wel 

uw interesse. Deze lezing is bedoeld om u er meer bekend mee 

te maken. Besproken wordt o.a. de historie, de werking, middel-

voorbeelden en casuïstiek. De lezing wordt verzorgd door  

Bea Godart-Van der Kwartel. www.homeopathiegodart.nl

Bent u geïnteresseerd? 

De lezing wordt gehouden op 10 maart a.s. van 19.30-21.30 uur aan 

Volksuniversiteit Soest. Kosten zijn EUR 10,-. Opgeven kunt u via  

www.volksuniversiteit.nl/soest

U bent van harte uitgenodigd!

Trouwen?
De nieuwe collecTies TrouwkaarTen 

zijn binnen (o.a. Mercard en intercard)!

kom snel langs om te ze te bekijken!

snelle levering

•
eigen ontwerp mogelijk

•
Grote standaardcollectie

•
Gratis boeken mee naar huis

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

tevens grote collectie geboortekaarten

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Lente primula's
 3 voor  3,95

Bolletje in pot 
 3 voor  5,-

Rozen bos (20)  5,75
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Voor	de	korfballers	uit	Maartensdijk,	
kan	 het	 daarbij	 nog	 erg	 spannend	
worden.	 Samen	 met	 nog	 3	 andere	
ploegen	in	hun	poule	(KCC/Hijbeko,	
Die	Haghe	en	Unitas/Perspectief)	zal	
uitgemaakt	 moeten	 worden	 wie	 er	
met	 het	 ruim	 onderaanstaande	Anti-
lopen	 uit	 Leusden	 een	 stap(je)	 terug	
zal	 moeten	 doen	 naar	 de	 Landelijke	
Overgangsklasse.	 De	 wedstrijd	 in	
Harderwijk	 tegen	 Unitas/Perspectief	
kon	derhalve	als	een	belangrijk	sleu-
telduel	 worden	 gekenmerkt	 en	 de	

ploeg	die	deze	wedstrijd	zou	weten	te	
winnen	zou	dan	immers	goede	zaken	
doen.	De	opening	was	nog	wel	voor	
de	Maartensdijkers,	maar	daarna	was	
het	 de	 tegenstander	 die	 het	 initiatief	
overnam	en	dit	niet	meer	uit	handen	
gaf.	Tweemaal	Zes	werd	ondanks	10	
treffers	van	Maarten	van	Brenk	afge-
troefd	en	verloor	dit	belangrijke	duel	
met	21-17.

Vanaf	het	begin	van	de	wedstrijd	was	
duidelijk	welk	 belang	 er	 op	 het	 spel	

stond.	 De	 opening	 had	 dan	 ook	 een	
nerveus	karakter	en	over	en	weer	ble-
ven	de	eerste	kansen	onbenut.	Na	een	
gemiste	 strafworp	 door	Maarten	 van	
Brenk	wist	hij	toch	na	5	minuten	met	
een	fraaie	doorloopbal	en	vrije	worp	
een	0-2	voorsprong	op	het	scorebord	
te	 laten	 noteren.	 Unitas	 stelde	 even-
wel	 snel	 orde	 op	 zaken	 (2-2).	 Met	
zijn	3e	treffer	van	Maarten	van	Brenk	
kwamen	 de	 Maartensdijkers	 daarna	
voor	het	laatst	op	voorsprong,	want	de	
Harderwijkers	wisten	de	stand	daarna	

makkelijk	om	te	buigen	naar	een	7-3	
voorsprong.	Via	tussenstand	van	11-8	
wist	de	thuisploeg	vlak	voor	rust	toch	
nog	 weer	 verder	 uit	 te	 lopen.(13-8).	
Naar	mate	 de	2e	helft	 vorderde	wist	
de	 thuisploeg	 na	 15-10	 het	 verschil	
zelfs	 te	 vergroten	 tot	 19-10.	 Bij	 die	
stand	en	nog	zo’n	15	minuten	op	de	
klok	was	het	eindelijk	Tweemaal	Zes	
dat	daadwerkelijk	pas	aan	een	inhaal-
race	bleek	te	zijn	begonnen.

Met	de	wissels	Jorik	Hofland	en	Tim	
Meijers	 trachtte	 coach	 Maarten	 van	
Ginkel	 het	 tij	 te	 keren.	 Met	 6	 doel-
punten	op	rij(19-16)	leek	het	met	nog	
5	minuten	op	de	klok	toch	nog	span-
nend	te	kunnen	worden,	maar	met	een	
afstandschot	 doorbrak	 Unitas	 deze	
reeks	en	verruimde	daarmee	de	voor-

sprong	 weer.(20-16).	 Maarten	 van	
Brenk	bracht	met	zijn	10e	treffer	nog	
wel	snel	het	verschil	terug	tot	3,	maar	
met	een	strafworp	deed	Unitas	daarna	
de	wedstrijd	definitief	op	slot	(21-17)	
en	 hield	 daarmee	 2	 belangrijke	 pun-
ten	in	Harderwijk.

Met	 de	 wetenschap	 -	 achteraf	 -	 dat	
de	overige	ploegen	onderin	ook	alle-
maal	 verloren	 hebben	 is	 dit	 verlies	
natuurlijk	extra	zuur.	In	de	resterende	
4	 wedstrijden	 (uit	 Die	 Haghe,	 thuis	
Antilopen,thuis	 Deetos,	 uit	 Tempo),	
zal	 de	 ploeg	 nog	 volop	 aan	 de	 bak	
moeten	om	handhaving	veilig	te	stel-
len.	De	eerstvolgende	wedstrijd	is	pas	
zaterdag	12	februari	uit	in	Den	Haag	
tegen	Die	Haghe,	aanvang	21.05	uur	
(Houtrust	Sporthal)

Tweemaal Zes laat zich aftroeven door Unitas
Van de zaalkorfbalcompetitie zit er inmiddels tweederde deel op en breekt er daarmee voor de ploegen een 
belangrijke periode aan. In de resterende wedstrijden tot half maart zullen de ploegen gaan strijden voor 

plaatsen als het kampioenschap of kruisfinale, dan wel om degradatie te ontlopen.

Compleet	met	rijdende	fanshop	kwam	
FC	Utrecht	 jeugdtrainer	Remco	Ver-
steeg	 samen	 met	 Jong	 FC	 Utrecht	
Spelers	Anour	Kali	 en	 Justin	Ruyter	
een	voetbalclinic	geven	aan	ruim	130	
enthousiaste	D-	en	E-pupillen	van	de	
plaatselijke	 FC	 de	 Bilt.	 Selectie	 of	
geen	 selectie,	 talent	 of	 geen	 talent.	
Onder	 begeleiding	 van	 enkele	 vrij-
willigers	van	FC	de	Bilt	en	studenten	
van	de	Sportacademy	Utrecht	kregen	
de	talentjes	van	FC	de	Bilt	in	3	roule-
rende	groepen	Trap-	en	Techniektrai-
ning,	 inzicht	 in	 diverse	 partijvormen	

en	werd	er	 aandacht	besteed	aan	het	
Forza	Respect	Programma.	

Respect
Het	 Forza	 Respect	 Programma	 was	
een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 de	 cli-
nic.	 Hierin	 kwamen	 verschillende	
aspecten	aan	de	orde	over	de	omgang	
van	spelers	onderling,	met	hun	bege-
leiders,	 schreeuwende	 ouders	 langs	
de	lijn	en	hoe	ga	je	om	met	bv.	beslis-
singen	 van	 scheidsrechters	 waar	 je	
het	eigenlijk	niet	helemaal	mee	eens	
bent.	In	dit	onderdeel	stonden	Sporti-
viteit	en	Respect	centraal	en	dat	sloot	
prima	 aan	 bij	 één	 van	 de	 doelstel-
lingen	 van	FC	 de	Bilt.	Waar	 afgelo-

pen	jaar	de	werkgroep	Sportiviteit	&	
Respect	 in	het	 leven	 is	geroepen	die	
zich	als	doel	heeft	gesteld	om	van	FC	
De	Bilt	een	vereniging	te	maken	waar	
voetballen	 centraal	 staat	 maar	 waar	
ook	actief	aandacht	aan	dit	onderdeel	
wordt	geschonken.	Dit	onder	de	naam	
:	 Voetballen	 doe	 je	 Samen.	 Bij	 alle	
onderdelen	konden	individueel	of	per	
team	 punten	 gescoord	 worden.	 De	
spelers	met	de	meeste	punten	werden	
beloond	met	2	kaarten	voor	de	wed-
strijd	FC	Utrecht	-	Twente.

Na	de	Clinic	kregen	alle	deelnemende	
pupillen	 een	 herinnering	 aan	 deze	
fantastische	middag	mee	naar	huis.

Forza FC Utrecht te gast bij FC De Bilt
Op woensdag 26 januari jl. heeft de Forza Tour van FC Utrecht een bezoek gebracht aan FC de Bilt. 

Amateurverenigingen die zijn aangesloten bij RAC Talentenontwikkeling Midden-Nederland (dat zijn er 
inmiddels ruim 60) komen in aanmerking voor deelname aan de FC Utrecht Forza Tour. 

Uitleg door techniektrainer Michel Hordijk.

Thom uit de E10 weet nu precies hoe 
hij de bal goed moet raken.

NOVA 1 in het nieuw gestoken 
Het	eerste	team	van	Korfbalvereniging	NOVA	uit	Bilthoven	is	onlangs	vol-
ledig	 in	het	nieuw	gestoken	door	Schildersbedrijf	van	den	Berg;	al	 jaren-
lange	sponsor	van	NOVA.

Staand v.l.n.r.: Coach Nico van Kouterik, Jan Hoekstra, Thijs Schoenma-
ker, Iwan Verhaaf, Vincent Baas en coach Menno Hoep. Zittend: Inge van 
Eck, Lisa Rademakers, Sanne van Kouterik, Tjitske Bleijenberg en sponsor 
Sebastiaan van den Berg. Lianne van Kouterik ontbreekt op de foto. 

FC De Bilt E1 kampioen
		
Afgelopen	zaterdag	stond	voor	de	spelers	van	de	E1	een	belangrijke	inhaal-
wedstrijd	op	het	programma.	Tegen	Elinkwijk	kon	het	kampioenschap	van	
de	1e	klasse	worden	binnengehaald.	De	formatie	van	trainer	Harm	Korthals	
startte	furieus	en	na	een	goed	opgezette	aanval,	opende	Liam	Bloemen	de	
score	met	een	knap	diagonaal	schot.	Elinkwijk	bood	goed	tegenspel	en	het	
bleek	de	moeilijkste	wedstrijd	van	het	 seizoen.	FC	De	Bilt	kwam	geluk-
kig	op	2-0	door	een	fout	 in	de	vijandelijke	verdediging.	Massin	Assaioui	
reageerde	alert	en	tikte	de	bal	via	de	binnenkant	van	de	paal	goed	binnen.	
Daarna	 speelde	Elinkwijk	met	meer	 risico	 en	 creëerde	 een	 drietal	 goede	
kansen.	Het	werd	 spannend	 toen	Elinkwijk	de	aansluitingstreffer	binnen-
trapte.	Na	enige	hachelijke	momenten	over	en	weer,	wist	Robin	de	Kruijf	
vlak	voor	tijd	de	winst	naar	veilige	haven	te	loodsen.	De	spelers	werden	in	
de	kantine	feestelijk	onthaald	met	het	lied	'We	are	the	champions'	en	voor-
zitter	Jeugdcommissie,	Frans	van	Dijen,	speldde	de	spelers	de	kampioen-
smedaillles	op.	Trainer	Harm	Korthals	was	kort	in	zijn	commentaar	over	de	
groep	spelers	van	de	E1:	‘dit	is	de	eerste	prijs	voor	deze	spelers	maar	dat	
zal	zeker	niet	de	laatste	zijn!’
	

Hulde aan de kampioenen! Staand v.l.n.r.: Mila van Burgsteden, Mats de 
Vink, Milan Hoeffnagel, Robin de Kruijf, Nils Hilhorst, Tim Kool, Dennis 
Sliedrecht. Zittend v.l.n.r.: Liam Bloemen en Massin Assaioui.

Het	kampioenschap	kon	hun	eigenlijk	
al	 niet	 meer	 ontgaan,	 maar	 na	 een	
spannende	competitie	 is	het	meiden-
team	 van	 FC	 De	 Bilt	 erin	 geslaagd	
om	kampioen	 te	worden	van	de	1ste	
klasse.	

Het	team	kwam	het	seizoen	langzaam	
op	 stoom	 en	 begon	 met	 een	 neder-
laag.	 Daarna	 volgde	 een	 gelijkspel.	
De	volgende	zeven	wedstrijden	wer-
den	 gewonnen,	 waardoor	 de	 meiden	
onbereikbaar	 waren	 voor	 de	 concur-
rentie.	
Na	 de	 laatste	 gespeelde	 wedstrijd	
kon	het	 feest	 losbarsten.	 FC	De	Bilt	
onthaalde	de	meiden	met	‘We	are	the	
Champions’;	 daarna	 patat,	 medailles	
en	vooral	een	hoop	lol.	

Meiden FC De Bilt MD1 Kampioen

Het enthousiaste team MD1 van FC De Bilt.
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Lief	zwart	konijntje,	€	5,-	(evt.	
met	hok).	Tel.	06-12078913

Gratis	 af	 te	 halen	 Panasonic	
TX-32PF10F	 kleuren	 TV.	 82	
cm.	 analoog	 perfect	 werkend.	
Holl.	Rading	035-5772096.

Van	 particulier,	 bollen	 wol	 in	
verschillende	kleuren.	€	1,-	per	
bol	 voor	 het	 goede	 doel.	 Tel.	
030-2284255

Ski	 schoenen	 mt.	 39,	 lowa.	 €	
15,-.	 Lage	 noren	 vikking	 mt.		
38.	€	30,-.	Tel.	06-10738981.

Maandblad	 Oud-Utrecht	 jaren	
1982	t/m	1990.	€	10.-.	Tel.	030-
2285083

Fietsmand	 voor	 hond	 met	
vei l igheidskoepel t je ,voor	
achterop	 bagagedrager,	 	 hele-
maal	 nieuw.	 €	 30,-.	 Info:	
06-12836119

Linnenkast,	 hang/leg,	 als	
nieuw.	 €	 25,-.	 Gasstel,	 4-pits,	
in	 prima	 staat.	 €	 25,-.	 Info:	
06-12836119

Te	koop	nieuw	Dr.	Frank	boek	
deel	1.	Prijs	was	€	19,95	nu	€	
10,-.	Tel.	06-10738981

Loi-cursus	Frans,	compleet	met	
vier	 cassettes,	 recorder	 en	 alle	
overig	lesmateriaal.	€	50,-	Tel.:	
0346-211782

Rolstoel.	 €	 45,-.	 Opvouwbare	
drager	voor	een	fiets	op	de	trek-
haak.	€	20,-.	Tel.	0346-281745

Gratis	 af	 te	 halen:	 zonnebank,	
staand	en	liggend	te	gebruiken.	
Tel.	0346-282238

Scanner	 HP	 3300	 C	 met	 soft-
ware.	 Prijs	 €	 10,-.	 Tel.	 030-
2290245

2	 Oude	 handnaaimachines	
(moeten	 nagekeken)	 1	 voor	 €	
5,-.	Of	2	voor	€	7,50.	Tel	030-
2290245

Logitech	draadloos	toetsenbord	
en	aansluiting.	€	20,-.	Logitech	
webcam.	 €	 5,-.	 Tel.	 0346-
213501

Scanner	 HP	 scanjet	 4300C.	 €	
50,-.	 Aristona	 kleuren	 tv,	 50	
cm.	 beeld.	 €	 25,-.	 Tel.	 0346-
213501

Hobbelpaard,	 jaren	 ’60	 à	 ’70	
stijl.	€	25,-.	Tel.	0346-212950

Indoorheli	 z.g.a.n.	 met	 2	 lipo	
accu	en	veel	reserve	delen	incl.	
4kan	 zender	 en	 ontvanger.	 €	
50,-.	Tel.	06-55332226

Gratis	 op	 te	 halen	 rotan	 fau-
teuiltje.	 20	 kinderboeken	 als	
nieuw	€	1,-	per	stuk.	25	tiener-
boeken	 o.a.	 Het	 huis	 anubis.		
€	 2,50	 per	 stuk.	 Tel.	 030-
2283955

Zilvergrijs	 metalen	 stapelbed	
90x200	 met	 een	 lichtbruin	
bureaublad	eronder.	€	30,-.	Tel.	
030-2283955

Robuuste	 koloniale	 salon-/	
hoektafel	 70x70x45,	 donker-
bruin.	€	25,-.	Tel.	06-53281200

Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 

0346 21 19 92

Vorst	 op	komst!	Te	koop:	 lage	
noren	Viking	 mt.	 34	 z.g.a.n.	 €	
20,-.	Tel.	06-10892803

Voor	 hobby-	 en	 thuisnaaister:	
knopendoos	 alle	 soorten	 kno-
pen	gesorteerd	op	kleur.	€	7,50.	
Tel.	06-53281200

Nieuwe	 ovale	 rieten	 mand	 wit	
met	 bekleding	 55x40.	 €	 10,-.	
Tel.	030-2202996

Dikke	 warme	 katoenen	 slaap-
zak,	 goede	 kwaliteit	 1-pers.	
€	 10,-.	 Nieuw	 handwerkboek	
‘alles	 over	 handwerken.’	 Van		
Cantecleer.	 €	 7,50.	 Tel.	 030-
2202996

Glazen	 accubak	 45x29x28.		
€	10,-.	Het	complete	wenskaar-
tenboek	 voor	 alle	 seizoenen.		
€	6,-.	Tel.	030-2202996

De	kleine	Winkler-Prins,	nieuw	
20-delig.	 €	 45,-.	 Nieuw	 atta-
chékoffer	 zwart	 met	 codeslot	
45x32x11.	 €	 15,-.	 Tel.	 030-
2202996

Nieuw	 (in	 dozen)	 gitaarcursus	
met	 boeken,	 cassettespeler,	
bandjes,	 stemfluit	 etc.	 voor	 €	
45,00.	Tel.	030-2290245

Te	 Koop:	 6	 cd	 set	 gesealed,	
Arthur	 Grumiaux,	 Philips	
Recordings	 ‘55-‘78.	 Nieuw:	
€	 25,-.	 Tel	 035-7852090	 (	 na	
18.00	uur)

Te	 koop:	 2	 kaarten	 Xtra	 Cold	
Ice	 Café	 te	 A’dam	 (4D	 film	
+	 drankje)	 Samen	 €	 20,-.	 Tel.	
06-16276013.

Te	 koop:	 groen	 grijze	 sport	
aerobicstep,	 in	 hoogte	 verstel-
baar	€	15,-.	Tel.	06-16276013.

Te	 koop:	 2cd	 Knuffelduets	
(oa	 Lionel	 Richie)	 gesealed.	
€	 7,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur).

Te	Koop:	cd	placido	Domingo/		
Luisa	Fernanda	Spaans	Musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

FIETSEN/BROMMERS

Originele	OPOEFIETS	Gazelle	
met	 bagagedrager	 en	 nieuwe	
banden.	 €	 150,-.	 Tel.	 0346-
212950

PERSONEEL	GEVRAAGD

Voor	 de	 zaterdag	 zijn	 wij	 op	
zoek	 naar	 enthousiaste	 mede-
werkers	 voor	 de	 KASSA.	
Leeftijd	 vanaf	 16	 jaar.	
Inlichtingen	 vraag	 naar	 Rob.	
C1000	 Johan	 de	 Zeeuw	 0346-
211212

PERSONEEL	AANGEBODEN

REPARATIE	 Luxaflex	 en	
lamellen!	 Zonneschermen,	
markiezen,	rolluiken.	Knikarm-	
zonneschermen	 elektrisch	
maken.	 €	 289,-.	 Hans	 tel.	
06-26604779,	 Groenekan.	
Diverse	 markiezen	 nu	 halve	
prijs!	

Personeel gevraagd

Fietsen/brommers

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

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

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

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296.	
Nw.	Weteringseweg	34,	Groenekan.	Ook	voor	 al	 uw	 tuinwerk/
tuinveranderingen!	 Weghalen	 van	 bomen	 etc.	 Verkoop:	 fruit-,	
sier-,	laanbomen	en	tuinplanten,	coniferen,	beukenhaag,	etc.	

Tobben, twijfelen, doe er wat aan!	 Gestalttherapie	 Barbara	
Pompe,	Den	Dolder.	Tel.	06-54271060	www.barbarapompe.nl

CURSUSSEN

Slim, maar toch lage cijfers op school?	 Groepsursus	 voor	
ouders	 en	 hun	 (hoog)begaafde,	 onderpresterende	 kind	 (vanaf	
ca.10	 jaar).	 Start	 11	maart	 2011	 in	Bilthoven,	 o.l.v.	 gespeciali-
seerde	 (hoog)begaafdheidscoach.	Vijf	zittingen	van	90	minuten	
in	 een	 periode	 van	 acht	 schoolweken.	 Kinderen	 leren	 hoe	 ze	
beter	 kunnen	 presteren,	 ouders	 leren	 hoe	 ze	 hun	 kind	 daarbij	
effectiever	kunnen	begeleiden.	www.MPGcoaching.nl	 -	 (Hoog)
begaafd	leren	presteren.

Vakantie	 en	 cursus	 in	 een	 kasteel	 in	 een	 van	 de	 mooiste	
natuurgebieden	van	NO	Frankrijk.	Natuur	bekijken	en	beleven.	
Houtbewerking,	 wandelen,	 waarnemingsoefeningen,	 schilderen	
en	 natuurbeleving	 wisselen	 elkaar	 af.	Vier	 professionals	 geven	
u	 een	 week	 lang	 een	 verfrissende	 en	 inspirerende	 kijk	 op	 de	
natuur.	Meer	 info	 op	www.onderdethuja.nl	 of	 bij	Jørn Copijn 
(0346-211256).	Veel	 vakantiegeluk!	Voor	 eigen	boekingen	kijk	
op	www.verhuurchateauchemilly.nl

Cursussen intuïtieve ontwikkeling.	Je	maakt	kennis	met	ener-
gie,	aura	en	chakra's.	Je	eigen	ruimte	innemen,	gronden,	aanwe-
zig	zijn.	Wat	zijn	invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	deze?	
Ook	het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	stromen	van	je	levensener-
gie.	Op	10	avonden	van	19.30-22.00	uur.	Tevens	vervolgcursus-
sen.	Nieuwe	groepen	starten	in	april.	Nieuw	Licht,	centrum	voor	
Inspiratie	 &	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	 of	
06-46736993.

Cursus levensverhalen schrijven	 in	 maart	 o.l.v.	 jeugdboe-
kenschrijver	 Petra	 Cremers.	 Tijdens	 5	 inspirerende	 workshops	
krijgt	u	veel	handreikingen	om	eigen	herinneringen	op	te	halen.	
Werken	in	thema’s,	waarbij	het	plezier	bij	het	schrijven	voorop	
staat.	Workshops	 op	 	 woe-ochtend	 (9.30-12.00	 u)	 of	 do-avond		
(20.00-22.30	u).		Aantal	deelnemers:	min.	8	.	Info:	www.schrij-
vershuisje.nl.	Aanmelden	 voor	 20/2	 	 (e:	 info@schrijvershuisje.
nl:	T:	0346-573040.)

Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

Cursussen

Hulp bij belastingaangifte
Wie	 hulp	 zoekt	 bij	 het	 invullen	 van	 de	 belastingaangifte	 2010,	 kan	 hiervoor	
terecht	 bij	 WVT.	 	 In	 februari	 en	 maart	 worden	 extra	 spreekuren	 gehouden.	
Wanneer	alle	benodigde	papieren	zoals	jaaropgave(s)	hiervoor	binnen	zijn	kan	
er	telefonisch	een	afspraak	gemaakt	worden.	

De	kosten	voor	een	aangifte	is	€	5,-	(leden)	of	€	10,-	(niet-leden).
WVT,	Talinglaan	10	Bilthoven,	030-2284973,
	info@vvsowvt.nl	www.vvsowvt.nl	

Cursus Patchwork bij
‘Vrouwen van Nu’

NBvP,	Vrouwen	van	Nu	in	Maartensdijk	start	op	31	januari	a.s.	een	beginners-
cursus	Patchwork	 (5	middagen).	Patchwork	 is	 een	handwerktechniek	waarbij	
lapjes	 katoenen	 stof	 van	 verschillende	 kleur	 en	 grootte	 aan	 elkaar	 worden	
genaaid.

Voor	deze	cursus	kunnen	zich	nog	leden	en/of	niet-leden	zich	aanmelden.	Deze	
cursus	wordt	in	De	Vierstee,	Nachtegaallaan	te	Maartensdijk	gegeven	door	Her-
mine	Brand.	Men	kan	zich	aanmelden	bij	Froukje	Poelstra,	tel.	0346	210210.

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

DIVERSEN

BETTY’S	CORNER!	Een	vast	
adres	 voor	 een	 goede	 coupe!	
Gezellig	en	constant!	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.

BEDRIJFSRUIMTE	 te	 huur	
in	 Maartensdijk	 200m2	 of	 in	
Hollandsche	 Rading	 600	 m2	
Tel.	06-54623282

Een	 bijzondere	 verjaardag	 of	
een	 jubileum	 in	 het	 verschiet?	
Laat	 een	 BIOGRAFIE	 schrij-
ven.	 Info:	www.schrijvershuis-
je.nl;	T:	0346-573040

VERMIST:	 sinds	 26-1	 onze	
rode	kater	Tommie.	Omgeving	
Holsblokkenweg.	Blauw	band-
je,	 geen	 belletje.	 Tel.	 0346-
330903

Diversen

Personeel aangeboden

Open avond Rudolf Steinerschool
Dinsdagavond	8	februari	is	er	voor	ouders	die	op	zoek	zijn	naar	een	basisschool	
voor	hun	kind(-eren)	een	open	avond	op	de	Rudolf	Steinerschool	 in	De	bilt.	
Schoolleider	Wilna	Schippers	vertelt	 over	het	onderwijs	op	de	 school,	waar-
bij	 ‘leren	met	hoofd,	hart	en	handen’	het	uitgangspunt	 is.	Vervolgens	krijgen	
ouders	een	rondleiding	door	de	school	en	het	kindercentrum	Weltevreden	dat	in	
de	school	gehuisvest	is.	Tot	slot	is	er	gelegenheid	voor	vragen.	De	bijeenkomst	
start	om	20.00	uur	en	u	kunt	zich	aanmelden	via	info@rudolfsteinerschoolde-
bilt.nl.	Meer	informatie:	www.rudolfsteinerschooldebilt.nl.	
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De	 Salvodames	 zaten	 niet	 goed	 in	
de	 wedstrijd.	Al	 vanaf	 de	 eerste	 set	
was	 duidelijk	 dat	 het	 team	 moeite	
had	 om	 te	 scoren	 en	 tegenstander	
Keistad	 onder	 druk	 te	 zetten.	 Veelal	
was	het	de	tegenstander	die	druk	kon	
zetten	op	Salvo.	Op	twee	aanvalsters	
van	 Keistad	 	 kon	 Salvo	 gedurende	
de	gehele	wedstrijd	geen	vat	krijgen.	
Een	hoogspringende	speelster	en	een	
linkshandige	aanvalster	waren	plaag-
geesten	gedurende	de	wedstrijd.	

Behalve	in	de	eerste	set	Salvo	opende	
soeverein	en	speelde	met	vertrouwen	
met	Stefanie	van	Ginkel	als	vanouds	

in	de	hoofdrol.	Ook	Karin	Nieuwen-
huize	scoorde	met	regelmaat.	Na	deze	
set	draaide	de	wedstrijd.	Keistad	nam	
het	 heft	 in	 handen	 en	 wist	 telkens	
in	 het	 tweede	 deel	 van	 de	 sets	 zijn	
stempel	 op	 het	 spel	 te	 drukken.	 Dit	
resulteerde	 in	 een	 1-3	 verlies.	 Het	
resultaat	heeft	geen	invloed	op	de	2e	
positie	 op	 de	 ranglijst.	 Het	 verschil	
met	de	koploper	wordt	wel	erg	groot.

Dames 2
Net	 als	 vorige	 week	 moesten	 de	
dames	aantreden	zonder	hoofdaanval-
ster	 Martine	Vringer	 en	 spelverdeel-
ster	Suzanne	van	Leendert.	Daardoor	

moest	 Anique	 Diepeveen	 weer	 de	
spelverdelerpositie	innemen.	Wat	ook	
weer	een	aanvalster	minder	betekent.	
Salvo	 moest	 het	 door	 deze	 mutaties	
slechts	 met	 zes	 speelsters	 doen.	 De	
coach	 kon	 niet	 wisselen	 en	 dat	 brak	
het	 team	op.	De	eerste	 set	werd	nog	
wel	met	moeite	gewonnen	met	28-26.	
In	de	volgende	sets		stond	tegenstan-
der	AGAVS	dat	als	vijfde	geklasseerd	
staat	 in	de	poule	voortdurend	enkele	
punten	 voor	 om	 de	 sets	 vervolgens	
allemaal	 te	 winnen	 met	 resp	 21-25,	
23-25	en	22-25.	Door	dit	verlies	staan	
de	dames	nu	gezamenlijk	aan	kop	met	
nog	twee	concurrenten.

Reserves Voordaan pakken zilver
Voor	de	vijfde	keer	op	rij	wist	Voordaan	Heren	2	zich	voor	de	landskam-
pioenschappen	in	de	zaal	voor	reserveteams	te	plaatsen.	Na	eerder	goud	in	
2007	en	2008	en	brons	de	 laatste	 twee	 jaar	 te	hebben	gewonnen	werd	er	
dit	 jaar	zilver	gepakt.	 In	de	eerste	poulewedstrijd	werd	het	 sterke	Pinoké	
uit	Amsterdam	in	een	spannende	wedstrijd	met	3-2	verslagen.	De	 tweede	
tegenstander,	 het	Apeldoornse	Ares	werd	 eenvoudig	met	 6-1	 opzij	 gezet.	
In	 de	 halve	 finale	 wachtte	Assen,	 vorig	 jaar	 de	 tegenstander	 in	 de	 strijd	
om	de	derde	plaats.	Assen	speelde	sterk	maar	de	ervaring	van	Voordaan	en	
effectiviteit	gaf	de	doorslag.	Met	 fraaie	goals	werd	met	een	7-5	winst	de	
finale	bereikt.	

De	 tegenstander	 in	 de	 finale	 was	 het	 Haagse	 HDM.	 Helaas	 speelde	
Voordaan	haar	minste	wedstrijd	van	de	dag	en	ondanks	een	1-0	voorsprong	
liep	HDM	na	rust	snel	weg	naar	1-7.	HDM	speelde	snel	en	zuiver	en	mede	
door	enkele	ongelukkige	scheidsrechters	beslissingen	kwam	Voordaan	niet	
in	de	wedstrijd	waardoor	uiteindelijk	de	finale	met	3-10	werd	verloren.		Het	
goede	gevoel	over	het	gehele	seizoen	(14	overwinningen	in	16	wedstrijden)	
domineerde	over	de	verloren	finale	en	het	 team	kon	uiteindelijk	 tevreden	
zijn	met	het	zilver.	

v.l.n.r. staand Sander van der Stok, Maarten Groenen, Ton van Hekezen, 
Wytse Engelsman, Thijs Verburg, Paul Robbert Lankhout, Roderick Brou-
wer, Sjoerd Brouwer en Maarten Jansen (coach). Zittend: Erik Versnel, 
Hanco van Basten, Jaq Ypma en Jouke Rom Colthoff.

DOS verliest duel om tweede plek
In een sfeervolle sporthal De Vierstee moest DOS voor de tweede maal dit zaalseizoen het onderspit delven 

tegen DKV. Evenals in december in IJmuiden dacht DOS halverwege de wedstrijd dat winst binnen 
handbereik was, maar bleef men uiteindelijk teleurgesteld met legen handen achter.

DKV	kwam	sterk	uit	de	startblokken	
en	zette	DOS	binnen	enkele	minuten	
op	een	0-2	achterstand.	De	Westbroe-
kers	lieten	zicht	niet	uit	het	veld	slaan	
en	kwamen	met	fraaie	doelpunten	bij	
3	-	3	alweer	langszij	om	hierna	bij	4	
-	3	de	leiding	te	nemen.	De	1ste	helft	
behield	 DOS	 het	 initiatief	 en	 kwam	
ook	steeds	op	voorsprong.

Beide	 ploegen	 speelden	 in	 een	 zeer	
hoog	 tempo,	 gestoeld	 op	 techniek,	
waardoor	 het	 een	 erg	 aantrekkelijk	
duel	was.	Kort	voor	rust	kwam	DOS	
op	 een	 9-7	 voorsprong,	 maar	 DKV	

wist	 nog	 net	 voor	 het	 rustsignaal	 op	
9-8	te	komen.

De	2de	helft	was	minder	boeiend	dan	
het	1ste	deel.	Positioneel	was	het	bij	
DOS	 stukken	 minder	 dan	 in	 de	 1ste	
helft,	 waardoor	 er	 te	 vaak	 op	 ver-
keerde	momenten	werd	geschoten.	Er	
werd	hierdoor	te	snel	balverlies	in	de	
aanval	geleden,	waardoor	de	onrust	in	
het	spel	toenam.	

DKV	 behield	 meer	 de	 kalmte	 en	
mocht	 niet	 klagen	 dat	 de	 leidsman	
hen	 ruim	 bedeelde	 met	 strafworpen.	

Waar	de	hele	DOS	aanhang	ook	zui-
vere	 strafworpen	 voor	 de	 thuisploeg	
zag,	vond	de	scheidsrechter	het	eerst	
in	de	slotminuut	noodzakelijk	tot	toe-
kenning	 hiervan	 over	 te	 gaan.	 DKV	
had	 toen	 al	 zes	 maal	 van	 2½	 meter	
mogen	aanleggen.	DOS	had	 toen	bij	
de	stand	van	11-15	het	hoofd	al	gebo-
gen	 en	 geheel	 in	 dit	 beeld	 werd	 de	
stip	ook	gemist.
Aanstaande	zaterdag	speelt	DOS	een	
uitwedstrijd	 in	 Nieuw	 Vennep	 tegen	
KIOS,	dat	één	plaats	lager	op	de	rang-
lijst	 staat.	Aanvang	van	de	wedstrijd	
is	om	19.40	uur.

Jeugdkampioen bij Irene
Badmintonvereniging	 Irene	 te	 Bilt-
hoven	 heeft	 een	 regiokampioen.	
Het	 eerste	 jeugdteam	 van	 Irene,	 in	
de	 klasse	 tot	 19	 jaar,	 bestaande	 uit	
Joris	 van	 den	 Broek,	 Jorre	 Boek-
hout,	 Emiel	 van	 Rossum,	 Benjamin	
Vermeer	 en	 Jeroen	 van	 Basten	 heeft	
afgelopen	zondag	in	de	Kees	Boeke-
hal	hun	laatste	wedstrijd	van	dit	com-
petitieseizoen	 gespeeld.	 Zij	 speelden	
deze	 wedstrijd	 tegen	 badmintonclub	
Mariken	 uit	 Nijmegen	 	 overigens	
zonder	 Emiel	 van	 Rossum,	 die	 van-
wege	ziekte	afwezig	was.

Hiervan	hebben	zij	na	een	spannende	
wedstrijd	 met	 6-2	 gewonnen.	 Voor	
aanvang	 van	 deze	 wedstrijd	 was	 al	
duidelijk	 dat	 zij	 kampioen	 zouden	
worden.	Het	team	stond	namelijk	met	
genoeg	 punten	 voor	 op	 de	 nummer	
2	Appoldro	uit	Amersfoort,	zodat	zij	

niet	meer	ingehaald	konden	worden.		
Na	verleden	jaar	op	een	tweede	plaats	
te	 zijn	 geëindigd,	 was	 het	 team	 des	
te	 blijer	 met	 deze	 kampioensplaats.	
Dit	 hebben	 zij	 mede	 te	 danken	 aan	

hun	enthousiaste	teamcoördinator	Jan	
Vermeer,	 die	 de	 jongens	 dit	 seizoen	
wederom	heeft	begeleid	en	gecoacht.	
Blij	namen	de	 jongens	de	felicitaties	
in	ontvangst.

Het eerste jeugdteam van Badmintonvereniging Irene werd kampioen.

Na	de	ruime	overwinning	van	vorige	
week,	 moesten	 de	 korfballers	 van	
Nova	 het	 zaterdag	 opnemen	 tegen	
KCD	 uit	 Doorn.	 Deze	 ploeg	 is	 in	
vorige	duels	een	lastige	tegenstander	
gebleken;	 de	 laatste	 twee	 ontmoe-
tingen	 eindigden	 in	 een	 gelijkspel.	
Om	 in	 het	 spoor	 van	 koploper	 RDZ	
te	blijven,	was	het	van	belang	dat	er	
weer	 eens	 gewonnen	 werd	 van	 de	
groenwitte	formatie	uit	Doorn.
Het	eerste	doelpunt	van	de	wedstrijd	
viel	 aan	 de	 kant	 van	 KCD,	 maar	 de	
stand	werd	al	 snel	weer	 rechtgetrok-

ken	 door	 de	 aanvallers	 van	 Nova.	
Vervolgens	wisten	de	Biltse	korfbal-
lers	 een	 gat	 te	 slaan	 naar	 4-1.	 Erg	
overtuigend	 speelde	 de	 ploeg	 echter	
niet;	 rommelige	 aanvallen	 resulteer-
den	niet	in	goals.	Het	gaf	de	gasten	de	
gelegenheid	om	terug	 te	komen	naar	
4-4,	tevens	de	ruststand.

Onderbreking
Na	 de	 onderbreking	 bleef	 Nova	 nog	
wat	 aanmodderen,	 eer	 het	 besefte	
dat	men	op	deze	manier	wel	naar	de	
punten	kon	fluiten.	Bij	een	stand	van	

9-8	werd	er	een	slotoffensief	ingezet,	
resulterend	 in	 vijf	 goals	 op	 rij.	 Het	
geloof	 van	 de	 Doornse	 ploeg	 was	
plots	 weg	 en	 Nova	 kon	 de	 kostbare	
punten	 veilig	 stellen.	 De	 stand	 ein-
digde	in	14-8.
Door	 het	 gelijkspel	 van	 RDZ,	 loopt	
Nova	 weer	 een	 puntje	 in,	 het	 heeft	
nu	 twee	 punten	 minder,	 met	 één	
wedstrijd	 minder	 gespeeld.	 Volgen-
de	 week	 wacht	 opnieuw	 een	 lastige	
tegenstander,	 Midlandia.	 De	 wed-
strijd	vangt	 aan	om	16.30	uur	 in	De	
Tol	in	Bunnik.

Nova stelt punten veilig

Reflex kampioen
Zaterdag jl. werd de inhaalwedstrijd tegen DVS te Utrecht gespeeld 

door Badmintonclub Reflex. Bij winst of gelijkspel was Reflex 
kampioen van de najaarscompetitie. 

Salvodamesteams verliezen
Zowel Salvo dames 1 als het beloftenteam dames 2 hebben hun thuiswedstrijd verloren met 1-3. Beide teams 

konden niet van de lager geklasseerde tegenstanders winnen. De klasseringen blijven gelijk. De beloften 
moeten echter wel twee teams naast zich dulden op de 1e plaats.

Eric Duijvestijn, Dragana Boshuis, Erwin Drenth en Karin van den Berg.

De	eerste	partij	was	de	herendubbel	en	deze	werd	overtuigend	gewonnen.	
Ondanks	het	feit	dat	de	dames	regelmatig	wisten	aan	te	haken	bij	het	sterke	
spel	van	de	gastvrouwen,	moesten	ze	in	de	dames	van	DVS	hun	meerdere	
erkennen	en	de	winst	afstaan.	

Enkelspelen
De	heren	begonnen	beiden	succesvol	aan	de	enkelspelen.	Eric	maakte	het	
in	de	tweede	set	spannend	door	behoorlijk	achter	te	komen,	maar	hij	kwam	
sterk	terug	en	trok	de	overwinning	relatief	eenvoudig	naar	zich	toe.	Erwin	
kwam	ondertussen	op	het	andere	veld	geen	moment	 in	de	problemen.	Zo	
werd	de	stand	dus	1-3.	Zowel	Karin	als	Dragana	vochten	als	leeuwinnen,	
maar	moesten	beiden	in	hun	tegenstanders	hun	meerdere	erkennen.	Bij	een	
bloedstollende	 stand	 van	 3-3	 werd	 begonnen	 aan	 de	 mixed	 dubbel.	 Eric	
en	Karin	hadden	in	de	eerste	set	net	 te	veel	fouten	gemaakt	om	de	pot	 te	
kunnen	winnen.	Dus	kwam	het	op	de	laatste	mixed	aan.	Reflex	stond	een	
poosje	achter	maar	Erwin	en	Dragana	wisten	de	eerste	set	nipt	te	winnen:	
19-21.	De	tweede	set	kende	een	vliegende	start	en	met	een	stand	van	8-21	
trok	Reflex	het	kampioenschap	met	slechts	1	puntverschil	met	de	nummer	
twee	naar	zich	toe.
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Zoals	 velen	 raakte	 Minouche	 Wes-
dorp	 al	 op	 jonge	 leeftijd	 geïnteres-
seerd	in	paarden.	Toch	was	de	bena-
dering	 al	 meteen	 anders.	 Al	 vanaf	
haar	 eerste	 aanraking	 met	 paarden	
voelde	 zij	 zich	 niet	 prettig	 bij	 de	
harde,	 soms	 agressieve	 aanpak	 van	
de	 dieren.	 ‘Ik	 wilde	 op	 een	 leuke	
manier	omgaan	met	de	paarden;	niet	
als	 ruiter	 baas	 zijn	 over	 het	 paard,	
maar	samenwerken.’	Haar	zoektocht	
naar	 een	 vriendelijkere	 manier	 van	
omgaan	 met	 paarden	 bleef	 tot	 op	
latere	 leeftijd.	 ‘Nadat	 ik	 een	 docu-
mentaire	zag	hierover	ben	ik	wat	op	
internet	 gaan	 snuffelen,	 toen	 zag	 ik	
de	naam	Tom	Dorrance	steeds	terug-
keren’,	aldus	Wesdorp.	

Dorrance	 is	 een	 paardencoach	 die	
een	alternatieve	benadering	van	paar-
den	 heeft	 ontwikkeld,	 en	 hierin	 ook	
cursussen	 gaf.	 Toen	 Wesdorp	 zich	
echter	wilde	opgeven	voor	zo’n	cur-
sus	kreeg	zij	van	zijn	vrouw	te	horen	
dat	Dorrance	 geen	 clinics	meer	 gaf,	
maar	 raadde	 een	 andere	 cursus	 aan	
van	 Ray	 Hunt.	 ‘Daar	 ben	 ik	 uitein-
delijk	 in	 totaal	 negen	 keer	 geweest	
om	 een	 clinic	 te	 volgen,	 tijdens	 de	

laatste	 clinic	 in	 2009	 is	 hij	 helaas	
overleden.’

Gedachten uitwisselen
Met	 de	 kennis	 die	 zij	 had	 opgedaan	
bij	 de	 cursussen	 van	 Hunt	 ontwik-
kelde	Wesdorp	haar	eigen	manier	van	
omgaan	met	de	paarden	en	groeide	zo	
uit	 tot	een	echte	 ‘paardenfluisteraar’.	
‘Zelf	 gebruik	 ik	 de	 term	nooit,	maar	
het	gaat	 erom	dat	 je	niet	 als	meester	
boven	 het	 paard	 staat,	 maar	 dat	 je	
samenwerkt	en	gedachten	uitwisselt.’	
Het	 uitwisselen	 van	 gedachten	 gaat	
niet	 via	 verbale	 communicatie,	 liet	
Wesdorp	weten.	Zij	biedt	paarden	een	
keuze	 tussen	wat	 de	 ruiter	wil	 doen,	
en	wat	het	paard	zelf	wil	doen.	Door	
het	moeilijk	te	maken	voor	een	paard	
om	uit	 te	voeren	wat	het	zelf	wil	zal	
het	 paard	 uiteindelijk	 de	 makkelijke	
weg	 kiezen	 en	 zo	 de	 wens	 van	 de	
ruiter	 vervullen.	 ‘Als	 het	 paard	 niet	
van	 stal	 wil	 maar	 de	 ruiter	 wil	 bij-
voorbeeld	een	bosrit	maken,	dan	kan	
de	ruiter	nuttige	oefeningen	gaan	doen	
met	 het	 paard	 waardoor	 het	 op	 een	
gegeven	moment	wel	van	stal	wil.’	Zo	
maak	 je	 het	 moeilijk	 voor	 het	 paard	
om	 thuis	 te	 blijven	 en	 maak	 je	 het	

makkelijk	 om	 van	 stal	 te	 gaan.	 ‘Het	
paard	 kiest	 zelf	 in	 plaats	 van	 dat	 je	
hem	iets	op	legt.’	Verder	zegt	de	paar-
dencoach:	 ‘Je	 moet	 proberen	 vanuit	
het	paard	te	denken,	en	te	kijken	waar	
het	paard	behoefte	aan	heeft’.	Zolang	
je	deze	behoeftes	en	gedachten	enigs-
zins	tegemoet	komt	zal	het	paard	zich	
op	zijn	gemak	voelen.

Lichaamshouding
Wesdorp,	 die	 naast	 paardencoach	
ook	 fysiotherapeut	 is,	 houdt	 zich	
heel	specifiek	bezig	met	de	lichaams-
houding	 van	 de	 ruiter	 ten	 opzichte	
van	het	paard,	uit	het	zadel	en	tijdens	
het	 rijden.	 Volgens	 Wesdorp	 zitten	
mensen	 vaak	 te	 gespannen	 op	 hun	
paard.	 Om	 echt	 samen	 te	 werken	
moet	de	ruiter	vanuit	een	rechte	rug	
als	 één	 bewegen	 met	 het	 paard.	 ‘Je	
kunt	 pas	 echt	 leiding	 geven	 als	 je	
het	 dier	 geheel	 kunt	 volgen.’	 Deze	
aanpak	legt	nadruk	bij	de	Alexander-
techniek,	waarbij	de	rug	recht	wordt	
gehouden	waardoor	de	ledematen	zo	
vrij	mogelijk	kunnen	bewegen.	Hier-
mee	kan	de	ruiter	ontspannen	op	het	
paard	zitten	zonder	dat	de	rug	hierbij	
overbelast	wordt.

Doorzetten
Nu	 geeft	 Wesdorp	 naast	 gewone	
paardrijlessen	 cursussen	 in	 deze	
vriendelijkere	 benadering.	 ‘Als	 je	
samen	 beweegt	 met	 het	 paard	 en	

gedachten	 uitwisselt	 geeft	 dat	 veel	
harmonie	 en	 een	 goeie	 samenwer-
king.	 In	 principe	 kan	 iedereen	 dit	
leren,	maar	 het	 vergt	wel	 geduld	 en	
doorzettingsvermogen’.

Minouche Wesdorp: Paardenfluisteraar
door Florian Goldschmeding

Minouche Wesdorp is een paardencoach met een alternatieve aanpak. In plaats van de baas te zijn 
over het paard, probeert zij gedachten uit te wisselen en zo samen te werken met de paarden 

op een meer vreedzame manier.

Minouche Wesdorp vertelt in een ontmoeting met Henk Westbroek meer over 
haar werkwijze met paarden.

In	 de	 zesde	 aflevering	 van	 West-
broek!	 ontmoet	 Henk	 paardencoach	
Minouche.	 Ze	 leert	 Henk	 hoe	 hij	
het	 beste	 met	 paarden	 kan	 commu-
niceren.	Niet	 alleen	helpt	 ze	mensen	
paarden	 beter	 te	 begrijpen,	 ze	 help	
ook	de	paarden	zelf	in	de	omgang	met	
hun	 baasje.	 Henk	 komt	 dorpskenner	
Leo	 Fijen	 tegen,	 hardlopend	 op	 'de	
mooiste	plek	van	Maartensdijk.'	Fijen	
was	 jarenlang	 het	 gezicht	 van	 het	

programma	'Kruispunt'	en	weet	Henk	
alles	 te	 vertellen	 over	 het	 geloof	 in	
Maartensdijk.	Bij	Culinair	Landwaart	
ontdekt	Henk	hij	dat	er	meer	dan	drie	
soorten	 tomaten	 bestaan.	 Ook	 proeft	
hij	 een	 heel	 bijzonder	 bloempje:	 de	
Sechuan	 Button.	 Deze	 bloem	 doet	
alle	 smaakpupillen	 op	 tilt	 slaan	 en	
voelt	 aan	 alsof	 je	 een	 9	 volt	 batterij	
in	je	mond	hebt.	Na	deze	elektrische	
ervaring	 gaat	 Henk	 een	 kopje	 thee	

drinken	 bij	 Marjoke	 Rozier.	 Mar-
joke	 spaart	 theezakjes	 en	ze	heeft	 er	
inmiddels	ongeveer	42.000.
Westbroek!	is	elke	dinsdag		en	zater-
dag	te	zien.	Dinsdag	vanaf	13.30	uur	
(ieder	 uur	 opnieuw	 tot	 7.00	 uur	 de	
volgende	dag)	en	zaterdag	vanaf	7.35	
(ieder	 uur	 opnieuw	 tot	 7.00	 de	 vol-
gende	dag).	De	meest	recente	uitzen-
ding	 kunt	 u	 via	 onze	 website	 www.
rtvutrecht.nl	terugkijken.	

Westbroek komt naar Maartensdijk
Uitzending dinsdag 8 en zaterdag 12 februari

Waar vind je iemand die met paarden kan praten, iemand die meer dan 42.000 theezakjes heeft verzameld 
én een eetbaar bloempje dat in je mond aanvoelt als een 9 volt batterij? In Maartensdijk natuurlijk! 

Hoewel	 de	 inschrijfperiode	 allang	
achter	 de	 rug	 is,	 krijgen	 musici,	
cabaretiers,	 toneelspelers	 en	 dichters	
opnieuw	de	kans	om	zich	aan	te	mel-
den,	doordat	twee	optredens,	wegens	
familie	 omstandigheden	 zijn	 afge-
zegd.	 Het	 gaat	 om	 gratis	 optredens	
op	zaterdag	12	of	zondag	13	maart	in	

woningen	 in	 De	 Bilt.	 Wie	 meer	 wil	
weten	kan	een	kijkje	nemen	op	www.
glurenbijdeburen-debilt	 waar	 u	 zich	
ook	op	kunt	geven.	
Ook	 kunt	 u	 zich	 rechtstreeks	 aan-
melden	 bij	 de	 organisatie	 via	 email:	
nagtegaal.Marjan@gmail.com	 Enige	
spoed	is	geboden.

Gluren bij de buren
Het amateurfestival ‘Gluren bij de Buren’ dat ook in 2009 en 2010 in de 
gemeente De Bilt gehouden werd, heeft er onverwacht twee vrije plaat-

sen voor kunstenaars bij gekregen. 

Er is opnieuw plek om deel te nemen 
aan ‘gluren bij de buren’. 

Op	zondag	6	februari	organiseert	Het	Utrechts	Landschap	
een	 natuur-	 en	 cultuurhistorische	 excursie	 op	 Landgoed	
Houdringe.	 Dit	 landgoed	 in	 De	 Bilt	 werd	 in	 de	 zeven-
tiende	eeuw	gesticht	door	Jan	Frederik	Mamuchet,	telg	uit	
een	rijk	geworden	koopmansgeslacht	uit	Amsterdam.	Het	
landgoed	heeft	percelen	met	eikenhakhout,	kent	een	for-
mele	Franse	tuin	en	een	Engelse	landschapstuin.	De	gids	
legt	 de	verschillen	 tussen	de	gebruikte	 stijlen	 aan	u	uit.	
De	weilanden	van	dit	landgoed	worden	begraasd	door	een	

oud	 koeienras:	 de	 Lakenvelders.	 Deze	 zijn	 herkenbaar	
aan	hun	brede	witte	band	rond	hun	middel.	In	dit	gebied	
liggen	twee	oude	stenen,	doe	vermoedelijk	afkomstig	zijn	
van	het	vrouwenklooster,	dat	vroeger	heeft	gestaan	op	de	
plek,	waar	nu	het	KNMI	is	gevestigd.	

De	 excursie	 start	 om	 14.00	 uur	 vanaf	 het	 vernieuwde	
Bezoekerspaviljoen	Beerschoten,	De	Holle	Bilt	 6	 in	De	
Bilt.	Deelname	is	gratis.

Natuur- en cultuurhistorische excursie 

Aankoop Biltse Duinen in zicht
De	 inzamelingsactie	 voor	De	Biltse	Duinen	van	Het	Utrechts	Landschap	
verloopt	 goed.	 De	 €	 70.000	 is	 inmiddels	 gepasseerd.	 Binnenkort	 leveren	
ook	een	aantal	basisscholen	uit	Bilthoven	nog	de	ingevulde	actiekaarten	in.	
Er	is	goede	hoop	dat	voor	half	februari	de	benodigde	75.000	euro	is	inge-
zameld.	Afgelopen	zondag,	30	januari,	was	een	open	middag	in	de	Biltse	
Duinen.	 Veel	 zondagmiddagwandelaars	 deden	 de	 stand	 van	 de	 Vrienden	
van	de	Biltse	Duinen	en	Het	Utrechts	Landschap	aan.	Door	een	vrijwillige	
bijdrage	van	restaurant	de	Vollen	Potvisch	uit	Bilthoven	stond	er	een	kopje	
koffie	en	thee	klaar	voor	de	bezoekers.	

Sarah	meenemen	zonder	te	vragen
dan	heb	je	je	echt	wel	misdragen	
breng	nu	vliegensvlug
het	beeldje	weer	terug
anders	gaat	je	geweten	vast	knagen

Guus Geebel Limerick

‘Blue Notes’ in Walter Maas Huis
Zondag	6	 februari	 organiseert	Muziekpodium	De	Bilt	 een	 concert	 in	het	
Walter	 Maas	 Huis	 aan	 de	 Gerard	 Doulaan	 21	 te	 Bilthoven.	 Het	 Orion	
Ensemble	speelt	Rachmaninoff,	Gershwin	en	Piazolla,	maar	ook	van	Stu-
chevsky	en	Achron,	laat	u	verrassen	door	de	bruisende	en	zonnige	kant	van	
deze	componisten.	Leonard	Leutscher	vertelt	u	op	 speelse	wijze	over	de	
rode	draad	tussen	deze	blauwe	noten.	Weemoedige	klanken	in	een	luchtig	
concert.	Aanvang	is	om	16.00	uur.	Kaarten	verkrijgbaar	bij	de	administratie	
van	de	Biltse	Muziekschool,	Henrica	van	Erpweg	2,	De	Bilt	en	tevens	een	
half	uur	voor	de	voorstelling	aan	de	kassa.	Voor	verdere	inlichtingen,	reser-
veringen	 en	 het	 aanvragen	 van	
de	concertfolder:	 tel	030-2283026	
en	via	e-mail:	info@biltsemuziek-
school.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
10-02

Woe.
9-02

Vrij.
11-02

Do.
3-02

Vrij.
4-02

11,00

11,00

Woe.
2-02

Gamba's met pasta, spinazie

en italiaanse kaas

of

Geconfijte eendenbout

met flensje en brie

Varkenshaas met roquefortsaus

of

Zalmfilet met venkelroomsaus

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Op woensdag patat met frikandel of vleeskroket voor € 2,-

Friet, shoarma of
gyros met saus € 4,50

5 kipnuggets voor € 1,-

1 kleine milkshake voor € 1,-

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four


