
In 2010 is de gemeente De Bilt gestart 
met het project Voortburgeren. Doel-
groep zijn vrouwen die na hun inbur-
geringstraject niet doorstromen naar 
werk of opleiding. Een ‘Wegwijzer’, 
een autochtone of allochtone vrouw 
die goed thuis is in de samenle-
ving, begeleidt een groepje voort-
burgeraars. In een serie gezamenlijke 
bijeenkomsten komen uiteenlopende 
thema’s als opvoeding, sport, contact 
met de buren, de bibliotheek aan 
de orde. De gemeente hoopt dat de 
deelnemende vrouwen kennis opdoen 
over de Nederlandse samenleving en 
hun taalvaardigheid verbeteren. De 
cursusbegeleidsters kregen van tevo-
ren een cursus coachingsvaardighe-
den aangeboden.

Training
Nuha Bakri uit Sudan, die al twaalf 
jaar in Nederland woont, en Sila 
Ramhisoensing uit Suriname, al 
veertig jaar in ons land woonach-
tig, hebben de elf cursusbijeenkom-
sten begeleid. Bakri: ‘We zagen een 
advertentie van de gemeente staan 
waarin ze begeleidsters zochten. Daar 

hebben we op gereageerd. We hebben 
eerst een training gehad, samen met 
mensen uit omringende gemeenten. 
Ramhisoensing: ‘We hebben geleerd 
hoe we nieuwkomers die al zijn inge-
burgerd kunnen helpen “voortbur-
geren”. Dat houdt in dat als er bij 
hen een probleem ontstaat, ze weten 
waar ze hulp kunnen vragen.’ Bakri: 
‘Maar ook hoe ze een kind moeten 
aanmelden bij een school en bij wie 
ze terecht kunnen als ze belasting-
aangifte moeten doen. Doel van de 
cursus was ook dat ze zich beter leren 
redden in het Nederlands.’ In buurt-
centrum ’t Hoekie, waar de cursus 
werd gegeven, was ook kinderopvang 
geregeld. Bakti en Ramhisoensing 
hebben zelf ook iets gehad aan de 
omgang met hun cursisten: ‘We heb-
ben iets geleerd over andere culturen. 
Dat was voor ons een verrijking.’ De 
omgang tussen de cursisten onderling 
was uitstekend, hebben de begeleid-
sters gemerkt. ‘Maar het was wel 
jammer dat een aantal cursisten niet 
vaak kon komen vanwege ziekte van 
de kinderen of om andere redenen.’ 
Over een eventuele nieuwe cursus 

wordt binnenkort overlegd met de 
gemeente.

Bloemstukjes
De acht cursisten waren afkomstig uit 
Ethiopië, Tsjaad, Brazilië en Angola. 
Bakri: ‘We hebben hen ook kennis 
leren maken met cultuurverschillen, 
zowel tussen hun culturen onderling 
als tussen hun culturen en de Neder-
landse cultuur. We hebben het onder 
meer gehad over rituelen bij overlij-
den en huwelijken. We hebben ook 
een voorlichter gehad die vertelde 
over de wijkcentra en het project 
MENS.’ Een ochtend Bloemschikken 
leverde interessante resultaten op: 
‘Toen ze klaar waren met hun bloem-
stukje, lieten we ze in het Nederlands 
vertellen over wat ze hadden gedaan’, 
aldus Bakri. Ramhisoensing voegt 
toe: ‘We lieten ze analyseren wat ze 
hadden gemaakt. Aan het bloemstuk 
kan je zien hoe een persoon in elkaar 
steekt. Wie bijvoorbeeld in het mid-
den een roos zet, staat graag in het 
middelpunt van de belangstelling.’ 
Ook werden er kerststukjes gemaakt, 
werden de deelneemsters getrakteerd 

op een vaartocht door de grachten van 
Utrecht met uitleg in het Nederlands 
en het Engels en er kwam iemand 
van een Jeugd- en Gezinscentrum 
vertellen over opgroeien tussen twee 
culturen.

Zangeres
Deelneemster Angatu Feyissaa uit 
Ethiopië woont nu bijna drie jaar in 
Nederland. Nederlands spreken gaat 
haar nog niet al te makkelijk af, maar 
samen met wat Engelse woorden die 
ze kent kan ze voldoende duidelijk 
maken. ‘Nuha is mijn buurvrouw. Zij 
vertelde me over deze cursus. Ik heb 

het mijn zuster verteld, die heeft de 
cursus ook gedaan’, begint ze. ‘Waar 
ik het meest aan heb gehad is dat 
we met verschillende culturen bijeen 
waren en elkaar hebben leren kennen. 
We hebben van elkaar Nederlands 
geleerd en geleerd over de Neder-
landse cultuur, de verschillen, maar 
ook de overeenkomsten. We hebben 
het ook gehad over eten, kleren en 
muziek.’ Feyissaa’s man werkt intus-
sen voor TNT-post, maar zelf is ze 
nog op zoek naar betaald werk. ‘Ik 
ben zangeres en heb toestemming van 
de Nederlandse overheid om geld te 
verdienen met optredens.’ 
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Kennis nemen van elkaars cultuur
belangrijk aspect van ‘Voortburgeren’

door Lilian van Dijk

Het project Voortburgeren had ten doel om vrouwen nog beter te helpen integreren in de gemeente na 
hun inburgeringstraject. Op 11 januari vierden voortgeburgerde vrouwen, hun begeleidsters en andere 

betrokkenen een cultureel feest ter afsluiting van het project. 

De deelneemsters en hun begeleidsters sloten de cursus feestelijk af met een 
presentatie van eigen kleding en muziek en een optreden van Angatu Feyis-
saa. [foto Reyn Schuurman]

Stier ontvreemd
door Henk van de Bunt

Voor het nieuwbouwgedeelte van het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk stond ‘De Stier’. Vanaf 
de Tolakkerwegzijde was het kunstwerk door het welig tierend struweel enigszins aan het gezichtsveld 
onttrokken. Deze krachtige stier was een beeld van Wien Cobbenhagen, een getalenteerd beeldhouwer. 

De stier is verdwenen. 

Er is aangifte gedaan, maar volgens 
de politie zijn er helaas onvoldoende 
aanknopingspunten voor een onder-
zoek. In overleg met de kunstenaar 
wordt naar een vervangend exem-
plaar of een ander kunstwerk gezocht. 
Dit zal zwaarder verankerd worden, 
zodat herhaling kan worden voorko-
men.

Cobbenhagen kreeg zijn opleiding 
aan de Rijksacademie in Amsterdam; 
één van zijn hoogleraren was There-
sia van der Pant, die voor Maartens-

dijk de ‘Opwaartse Vlucht’ (voor De 
Vierstee) maakte; leraar en leerling 
troffen elkaar dus in Maartensdijk. 
Cobbenhagen heeft meerdere beelden 
in ons land ‘geplaatst’. Van hem zijn 
ook ‘Europa’ en ‘De Stier’ voor het 
hoofdkantoor van de SHV in Utrecht.
In de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw werden in Maartens-
dijk, Groenekan, Westbroek en Hol-
landsche Rading beelden van dieren 
geplaatst. Plaatsing van een vervan-
gend exemplaar betekent dat dit beel-
denemsemble compleet blijft.

‘De Stier’ is weg.

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende
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www.stalprinsenburg.nl
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Bilthoven
O.L.V. Kerk

23/1 • 10.30u - Pastor Frans Zwarts en mw. 
ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel Wijkgemeente
De Ark

23/1 • 9.00u - Kand. B.L.P. Tramper, 
Harskamp

23/1 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij, 
Bilthoven

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/1 • 10.30u - Oecumenische dienst in de 

O.L.V. Kerk

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

23/1 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/1 • 10.30u - Oecumenische viering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

23/1 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
23/1 • 16.30 - Ds. R. ter Beek 

(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/1 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
23/1 • 19.00u - Ds. W. Markus, 

Bergschenhoek

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/1 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/1 • 10.00u - Ds. J.T. Vos-Butijn, 

Bilthoven
23/1 • 19.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol

R.K. St. Michaelkerk
23/1 • 10.00u - Eucharistieviering
23/1 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
23/1 • 10.00u - Wouter Klop

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

23/1 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
23/1 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
23/1 • 18.30u - Ds. A. Goedvree, Wezep

Herst. Herv. Kerk
23/1 • 10.30 en 18.00u - Kandidaat M. van 

Sligtenhorst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/1 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/1 • 10.00u - Ds. J.J. Tigchelaar, Putten
23/1 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

23/1 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
31/10 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
23/1 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/1 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
23/1 • 10.00u - Ds. K.C. Kos, Ede

23/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

‘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

Week van Gebed 2011
Van 17 tot 22 januari 2011 organiseert de Evangelische Alliantie (EA) 
opnieuw de Week van Gebed. Het thema is ‘trouw en toegewijd’. Door heel 
Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkver-
banden actief bij de gebedsweek betrokken. 
De gebedssamenkomsten in De Bilt vinden plaats van maandag 17 t/m vrijdag 
21 januari elke avond van 20.00 tot 21.00 uur. Voor meer informatie: www.
weekvangebed.nl, A. van der Mast, tel. 030-6969667 of www.vegdebilt.net.

Soefi-bijeenkomst
Op woensdag 19 januari a.s. verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een open avond
Het thema is ‘Soefi Poezie’ De avond 
wordt verzorgd door Sakya van Male 
in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 
te  Bilthoven. Aanvang 20.00 uur.

 Opbrengst collecte Volkskerstzang
De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de Volkskerstzang in Maar-
tensdijk op maandag 20 december jl. is € 620,50. Het comité Volkskerst-
zang Maartensdijk ontvangt geen subsidie en zal na aftrek van de gemaakte 
kosten een mooi bedrag overmaken aan de SWO ten gunste van het Alzhei-
mer Café in Bilthoven.

Literaire Salon
Op woensdag 9 februari wordt de laatste bijeenkomst van de Literaire Salon 
'bij Kootje in de Serre' van dit seizoen gehouden, aan de Prinsenlaan 37 te 
Groenekan, van 10.00 tot 12.00 uur. De roman De omweg van Gerbrand 
Bakker wordt besproken. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar 
in ieder geval vóór 1 februari bij Koo Vermeulen, Prinsenlaan 37 te Groe-
nekan, tel. 0346 212707, koovermeulen@hotmail.com.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt… 
 
Dezer dagen heb ik op weg van mijn woning in De Leyen naar de Kwinke-
lier in Bilthoven mijn sleutelbos verloren, met  zowel huis- als autosleutel. 
Hoewel je tegenwoordig voor verloren voorwerpen bij de gemeente moet 
zijn, heb ik toch ook bij diverse winkels onderweg gevraagd of er sleutels 
gevonden waren. Tot mijn verbazing  bleken de meeste  winkels over een 
ruime voorraad gevonden voorwerpen te beschikken en deze niet naar de 
gemeente door te sturen.
Overigens bleek een heel attente, onbekende vinder mijn sleutelbos bij de 
gemeente te hebben afgegeven. Ik hoop dat hij/zij begrijpt dat ik hem/haar 
heel erg dankbaar ben; ik had hem/haar  graag persoonlijk bedankt.
Misschien een tip - ga met gevonden voorwerpen naar de gemeente,  als je 
iets verliest, weet je meestal niet waar het gebeurd is.

A. ten Pas, Bilthoven

Gnostische levensvisie
Ds. Katrijne Bezemer, oud pastoraal werkster in De Woudkapel aan de 
Beethovenlaan 21/hoek Sweelincklaan te Bilthoven spreekt tijdens de 
komende ontmoetingsmiddag op woensdag 26 januari van 14.30 tot 16.30 
uur. De toegang is vrij voor iedereen die geïnteresseerd is. Na afloop kunt u 
iets bijdragen ter bestrijding van de onkosten. 
Voor nadere inlichtingen of vervoer, ook uit de regio, kunt u bellen naar 
Mevrouw Han van Dort, tel: 030 - 228 53 73. 

Fotoclub
Maandag 24 januari komen de 
leden van de fotoclub weer bijeen 
voor een eigen werk avond. Elk lid 
zal tenminste 1 foto in kleur en of 
zwart wit presenteren en bespreken. 
De onderwerpen van de foto's zul-
len zeer uiteenlopend zijn.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
info op de website www.fotoclub-
bilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

Eenheidsweek: Oecumenische viering
In de week van gebed voor de Eenheid wordt ook dit jaar weer en oecu-
menische viering gehouden in de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Grego-
riuslaan in Bilthoven op 23 januari. Voorgangers zullen zijn pastor Frans 
Zwarts en ds. Benedikte Bos, aanvangstijd is 10.30 uur. Medewerking zal 
worden verleend door het Parochiekoor van de Onze Lieve Vrouwe kerk 
onder leiding van Arie Perk en Irina Boronjenkova bespeelt de piano en het 
orgel. Na de dienst is er koffie en kunt u nog wat napraten.

De 8e lezing
Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit voor de lezingencyclus Bouw-
stenen van de Boeddistische Filosofie. De achtste lezing is op zondag 23 
januari 2011 om 11.00 uurin Huize het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 
Onderwerp van deze lezing is ‘De relatie met een spiritueel leraar’ door 
Peter Schuh. De toegang is gratis. Een donatie voor wees- en kansarme kin-
deren in Cambodja en in Oost Tibet is welkom. De bibliotheek is aanwezig

Bevriend raken met jezelf en anderen
Op de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie spreekt maandag 
31 januari socioloog en filosoof drs. Dick Kleinlugtenbelt. In een lezing over 
Levenskunst: Bevriend raken met jezelf en de ander. De moderne mens oogt 
als een rondvliegend meteoor zonder bindingen. Hij heeft moeite om een 
betekenisvolle relatie met zichzelf en met anderen te krijgen en raakt de grip 
op zijn druk bezette zelf kwijt. De moderne levenskunst reikt mogelijkheden 
aan om het eigen leven vorm te geven. De bijeenkomst is in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven op maandag 31 januari a.s. van 20.00 tot ca. 
22.00 uur. Kaartjes kosten 8,50 euro.

” De Heer zal U voortdurend leiden”.

Moegestreden is ten midden van hen die hij zo lief had, zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve 

man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

in de leeftijd van 75 jaar.

15 januari 2011

Maertensplein 75

3738 GN Maartensdijk

Er is gelegenheid om afscheid van Wim te nemen en de familie te condoleren op woensdag 19 januari 

van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur op de Sperwerlaan 27, 3738 EH te Maartensdijk.

De herdenkingsdienst zal zijn op donderdag 20 januari om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, 

Koningin Julianalaan 26, 3738 VC te Maartensdijk.

Aansluitend zullen wij hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de begraafplaats aan de Dierenriem 

te Maartensdijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte van bovengenoemde kerk.

Hierbij willen wij alle medewerkers van 

De Biltste Hof, afdeling de Kruidentuin 

bedanken voor hun goede 

en liefdevolle verzorging.

Riet Roozenbeek - Stolk

Herme en Els

     Ivan en Anne

     Rosemarie en Barry

Marian en Rob

     Jari

Wim en Linda

     Noa

     Daniël Luijckx
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Gezelligheid en 
regelmaat
zoals het vroeger was…

Dagverzorging Dijckstate
Voor informatie kunt u 

bellen met zorgregisseur 

Erna Knecht 0346 217300

Pieter	 van	 Maaren	 is	 vanaf	 2006	
raadslid	voor	het	CDA	en	vanaf	2009	
voert	 hij	 als	 fractievoorzitter	 het	
Biltse	 smaldeel	 van	 het	 CDA	 aan.	
Daarvoor	 en	 daarnaast	 heeft	 hij	 de	
afgelopen	 7	 jaar	 als	 ouderling	 en	
later	ook	als	voorzitter	van	de	wijk-
kerkenraad	Dorpskerk	met	zeer	veel	
plezier	 zijn	 ‘werk’	 gedaan.	 ‘In	 de	
periode	 dat	 er	 geen	 predikant	 was	
-	 heb	 ik	 (samen	met	 andere	kerken-
raadsleden)	veel	 energie	 in	de	wijk-
gemeente	Dorpskerk	gestoken.	Onze	
wijkpredikant	 ds.	Gert-Jan	Codée	 is	
nu	bijna	een	jaar	aan	onze	gemeente	
verbonden	en	ingewerkt,	de	wijkker-
kenraad	 is	 helemaal	 compleet:	 een	
mooi	moment	om	na	7	jaar	een	stapje	
terug	 te	 doen.	 Let	 op:	 Ik	 ben	 niet	
weg.	 Ik	 blijf	 als	 ‘gewoon’	belijdend	

lid	 aan	 de	 wijkgemeente	 verbonden	
en	 zal	 mijn	 steentje	 bijdragen.	 De	
komende	 tijd	 heb	 ik	 in	 ieder	 geval	
meer	tijd	voor	mijn	gezin	(4	kinderen	
tussen	 de	 9	 en	 16	 jaar;	 tropenjaren)	
en	het	CDA.’

CDA 
Momenteel	is	er	sprake	van	een	ver-
stoorde	 relatie	 in	 de	 samenwerking	
tussen	de	drie	protestantse	kerken	in	
De	Bilt.	Van	Maaren:	‘Er	bestaat	geen	
enkele	relatie	tussen	mijn	vertrek	als	
ouderling/voorzitter	 van	 de	 wijkge-
meente	 Dorpskerk	 en	 de	 beroepen	
predikante	 bij	 de	 Opstandingskerk.	
Ik	heb	 in	september	het	moderamen	
over	mijn	 vertrek	 ingelicht	 en	 okto-
ber	 de	 Wijkkerkenraad’.	 Het	 CDA	
-	 en	 in	 het	 algemeen	 de	 christelijke	
politiek	-	heeft	het	heel	erg	moeilijk.	
Op	dit	moment	hebben	de	drie	chris-
telijke	partijen	nog	geen	30	zetels	in	
de	Tweede	Kamer.	Twintig	jaar	gele-
den	hadden	de	christelijke	partijen	er	
60.	Meer	dan	het	dubbele.	Het	CDA	
had	vijfentwintig	 jaar	geleden	54	en	
nu	 21	 zetels.	 Harde	 klappen	 zijn	 er	
gevallen.	

Hetzelfde	geldt	voor	deze	gemeente.	
Iedereen	herinnert	zich	nog	de	hoog-
tijdagen	 van	 het	 CDA	 met	 Jeanne	
Slok.	Het	CDA	was	dé	partij	van	De	
Bilt.	Het	CDA	had	 in	 die	 periode	 6	
zetels.	 Vervolgens	 de	 verkiezingen	
van	 2006:	 2	 zetels	 verlies	 en	 een	

terugval	naar	4	zetels	in	de	gemeen-
teraad.	 In	2010	opnieuw	verlies	van	
1	zetel	en	dus	3	zetels	in	de	gemeen-
teraad.	 De	 verkiezingsuitslag	 in	 het	
voorjaar	van	2010	was	voor	het	CDA	
lokaal	 wederom	 een	 enorme	 harde	
klap.	 Een	 dreun	 die	 een	 lange	 tijd	
heeft	 nagedenderd.	Van	Maaren:	 ‘Ik	
heb	me	dat	persoonlijk	ook	erg	aan-
getrokken.	Je	hoopt	naar	4	jaar	con-
structieve	oppositie	en	positieve	bij-
dragen	 beloond	 te	 worden,	 maar	 de	
landelijke	 trend	 was	 niet	 te	 stoppen	
en	ook	lokaal	kom	je	dan	in	de	neer-
waartse	 spiraal.	 Het	 resultaat	 werd	
vervolgens	 niet	 verzilverd	 in	 colle-
gedeelname.	Jammer,	want	het	CDA	
had	 een	 goed	 programma.	 Ondanks	
alles:	de	kiezer	heeft	altijd	gelijk	en	
dus	waren	we	er	als	CDA	fractie	niet	
in	 geslaagd	 om	 onze	 punten	 goed	
naar	voren	te	brengen.

Nu
Nadat	 het	 CDA	 zijn	 wonden	 gelikt	
heeft,	 staat	 er	 nu	 een	 fractie	 met	
Gitta	van	Eick,	Henk	van	den	Broek	
en	 Pieter	 van	 Maaren,	 die	 samen	
met	 de	 CDA-commissieleden	 Peter	
Schlamilch	en	Martijn	Kooren	en	het	
bestuur	hard	aan	de	slag	is.	Het	CDA	
wil	weer	graag	de	partij	worden	die	
bepalend	 is	voor	de	Biltse	 samenle-
ving.	 Pieter	 van	 Maaren:	 ‘Een	 hele	
uitdaging	 in	 een	 moeilijke	 tijd.	 Het	
is	van	belang	dat	alle	CDA	leden	zich	
met	hart	en	ziel	weer	voor	het	CDA	

willen	inzetten	en	dat	mensen	die	het	
gedachtegoed	een	warm	hard	toedra-
gen	(weer)	lid	worden.	In	ieder	geval	
zitten	 we	 niet	 bij	 de	 pakken	 neer.	
Hoe	dan	ook:	mijn	voornemen	is	om	
zoveel	mogelijk	mijn	gezicht	te	laten	
zien	en	het	CDA	weer	op	het	niveau	
‘Jeanne	Slok’	 te	brengen.	Zes	zetels	
in	de	gemeenteraad	in	2014.	Een	hele	
opgaaf.	 Een	 droom	 wellicht,	 maar	
wel	een	realistische.	

Concreet
Pieter	van	Maaren	noemt	vervolgens	
een	vijftal	onderwerpen,	die	wat	hem	
betreft	 de	 politieke	 agenda	 zullen	

bepalen:	 ‘Veiligheid,	 Authenticiteit	
van	 de	 gemeente,	 Voorzieningen	 in	
de	 kernen,	 Zwembad	 	 en	 Wegen	
en	groenonderhoud.	Dit	verkiezings-
programma	 in	 een	 notendop	 moet	
het	richtsnoer	zijn	voor	de	komende	
jaren	 van	 de	 gemeenteraadsfractie.	
Eerst	 zijn	 er	 begin	maart	 de	 verkie-
zingen	voor	Provinciale	Staten;	daar	
zal	 ook	 de	 CDA-afdeling	 De	 Bilt/
Maartensdijk	 zoveel	 als	 mogelijk	
ondersteuning	geven	en	daar	zal	een	
eerste	 signaal	moeten	worden	opge-
pikt	 (naar	de	 legende)	van	de	Phoe-
nix,	 verrijzend	 uit	 de	 as,	 versterkt,	
vernieuwd	en	verjongd.

Inzetten voor je omgeving
door Henk van de Bunt

Bij zijn afscheid (als voorzitter) van de wijkkerkenraad Dorpskerk De Bilt was Pieter van Maaren ziek en 
moest zijn vrouw Ine de voor hem bestemde dankwoorden in ontvangst nemen. Later vond een gesprek 

plaats om over de invulling van zijn vrijgekomen tijd te spreken. 

Pieter van Maaren: ‘Ik ben niet weg. 
Ik blijf als ‘gewoon’ belijdend lid aan 
de wijkgemeente verbonden en zal 
mijn steentje bijdragen’.

V.l.n.r. Henk van den Broek, Gitta van Eick en Pieter van Maaren op de plek 
waar zo snel als mogelijk het Dorpshuis in Hollandsche Rading dient te 
verschijnen.

Het	 bestuur	 had	 voor	 dit	 concert	
gekozen	 voor	 de	 wel	 zeer	 toepasse-
lijke	 ambiance	 (én	 de	 prima	 akoes-
tiek)	 van	 de	 kleinste	 gotische	 kruis-
kerk	 van	 Nederland,	 het	 kerkje	 van	
Blauwkapel	uit	1451.	Vanouds	waren	
er	innige	banden	tussen	dit	kerkje	en	
de	 Groenekanse	 gemeenschap,	 want	
nog	 tot	 in	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
kerkten	de	Groenekanners	op	Blauw-
kapel.	 Dus	 toch	 nog	 een	 beetje	 een	
thuiswedstrijd	voor	de	Muze.

Tenor
Het	 eerste	 deel	 van	 het	 programma	
bestond	 uit	 vroegbarokke	 liederen	
van	 John	 Dowland,	 gezongen	 door	
de	voortreffelijke	 jonge	countertenor	
David	Cohen.	Hij	werd	begeleid	door	
Ton	Terra	 op	 akoestische	 gitaar.	Het	
eindresultaat	was	een	mooie	subtiele	
en	zuivere	uitvoering	van	de	karakte-
ristieke	 melancholieke	 liederen	 van	
Dowland	 (uit	 de	 boeken	 I,	 II	 en	
III).	Die	 liederen	 van	Dowland	wer-
den	afgewisseld	met	fraaie	gevoelige	
gitaarsolo’s	door	Ton	Terra	van	stuk-
ken	van	Byrd	en	Holborne.	

Pauze
Na	de	pauze	nam	een	jeugdig	interna-
tionaal	 ensemble,	 bestaande	 uit	 kla-

vecinist	 Aljosja	 Mietus,	 blokfluitist	
Veronica	Tollenaar,	Violist	Francesco	
Bergamini	(Italië)	en	Cellist	Ines	Sali-
nas	Blasco	(Spanje)	het	 	stokje	over.	
Zij	 brachten	 triosonates	 ten	 gehore	
van	Telemann	en	Händel	en	de	ouver-
ture	 uit	 de	 partita	 IV	 van	 J.S.	 Bach.	
Naast	het	aanstekelijke	enthousiasme	
waarmee	de	 jeugdige	 instrumentalis-
ten	(leeftijden	tussen	de	18	en	25	jaar)	
musiceerden	 maakte	 hun	 professio-
naliteit	en	de	hoge	kwaliteit	van	hun	

spel	grote	indruk.	Het	was	ronduit	een	
genot,	zowel	om	naar	te	kijken	als	om	
te	beluisteren.	Van	deze	musici	gaan	
we	zeker	nog	meer	horen!

Afsluitend	 bood	 de	 Muze	 de	 schei-
dende	 secretaris,	 haar	 opvolgster	
(Daphne	 Kafka),	 de	 musici	 en	 de	
vrienden	 van	 de	 Muze	 een	 geani-
meerde	 borrel	 aan	 in	 de	 sfeervolle	
gewelven	 van	 ‘De	 Kazerne’	 op	 het	
fort.	

Bruisende Barok bij Muze in ’t Groen
door Frank Klok

Muze in ’t Groen, cultuurdragers in het Groenekanse, onthaalde haar vrienden  afgelopen  zondag op een 
klassiek concert. Directe aanleiding was het vertrek - na vijf jaar van zeer gewaardeerde inzet - van de 

secretaris Paula Rietveld. Van haar was bekend dat zij een liefhebber was en is van barokmuziek en daarom 
was dit muzeconcert georganiseerd rond componisten uit die tijd (ruwweg de periode van 1600 tot 1750). 

Het ensemble geconcentreerd in actie.

Nieuw kerkpad 

Op 6 januari 2011 tekenden v.l.n.r. Teus Spelt (scriba kerkenraad Wijk-
gemeente Dorpskerk, wethouder Arie-Jan Ditewig en ds. Gert Landman 
(Algemene Kerkenraad) de overeenkomst voor de reconstructie van het 
kerkpad op het terrein van de Dorpskerk in De Bilt. [foto Reyn Schuurman] 

Nog plaatsen vrij voor Koorliefhebbers
Het	Cantatekoor	Bilthoven	voert	in	het	weekend	van	9	en	10	april	a.s.	de	
Johannes	Passion	van	J.S.	Bach	uit.	Er	kunnen	nog	enkele	mensen	inschrij-
ven	om	mee	 te	zingen.	Enige	ervaring	met	zingen	 is	vereist,	daarnaast	 is	
enthousiasme	 en	 bereid	 zijn	 thuis	 tussendoor	 te	 oefenen	 voldoende.	 Een	
stemtest	hoeft	u	niet	te	doen.	De	repetities	zijn	vanaf	2	februari	(behalve	de	
23-ste)	alle	woensdagavonden	t/m	6	april	en	op	zaterdag	26	maart	overdag.	
Het	Cantatekoor	Bilthoven	staat	onder	leiding	van	dirigent	Herman	Schim-
mel	uit	Elst.	Dirigent,	koor,	orkest	en	solisten	zijn	allen	amateurs,	die	met	
veel	plezier	werken	aan	een	uitvoering	van	hoog-amateurniveau.	Deze	keer	
wordt	de	uitvoering	uit	1725	gezongen	met	het	minder	bekende	openings-
koor	Ach	 Mensch,	 bewein	 dein	 Sünden	 gross,	 enkele	 andere	 aria’s	 dan	
gebruikelijk	 en	 een	 ander	 slotkoraal.	Heeft	 u	 belangstelling,	wilt	 u	meer	
informatie	 of	 even	 overleggen?	 Bel	 met	 Hans	 Bosman,	 voorzitter	 (030	
2205880)	of	mail	naar	pvanderhoeven@ncrvnet.nl.	



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

1 Kg. 6.98

100
gram 1.59

500
gram 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 januari
t/m woensdag 27 januari

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

3 x 100
gram 3.49

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham

Gebraden gehakt

Spekrollade

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Huispaté

Filet Americain

Sellerysalade
3 x 100

gram 3.49

Schouder-
karbonade 

Lamsshoarma 

Entrecôte 

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

500
gram 4.98

BOEREN BRANDNETEL 
OF BOEREN-
KRUIDENKAAS

500
gram 4.98

6 halen/ 5 betalen

Rundergehaktstaven
Hamburgers
Tartaar

DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor maar

100
gram 0.80

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

(minimaal 10 soor
ten)

Mooie

Witlof
500 gram

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

0,79

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

Vers gesneden

Hutspot ___________ 500 GRAM  0,59

Elstar

Handappels ___________KILO  0,99

Hete bliksem
MET GECONFIJTE EENDEBOUT__ P. PORTIE  4,95

0,69

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 24 JANUARI, DINSDAG 25 JANUARI 

EN WOENSDAG 26 JANUARI

• Boeu�  Bourgignon
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Prei-gehaktschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99

•  Nieuw! 
Heerlijk visgerecht MET KABELJAUW

Verse

Fruitsalade _______VOLLE BAK  1,99

Deze week weer volop 

specialiteiten uit Brussel!

De lekkerste

Clementines
Héél kilo

0,99

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

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60



Corrie van Brenk woont in Maar-
tensdijk. Zij werd 1960 geboren in 
Bilthoven. ‘Daar woonden we tot 
mijn vijfde in bij oma, opa en groot-
moeder. Voor een klein kind was het 
geweldig wonen daar en ik werd door 
iedereen verwend. Het was vlakbij 
het zwembad Brandenburg, waar ik 
heel vaak te vinden was. Op mijn 
vijfde kon ik daarom al zwemmen. 
Omdat mijn ouders geen woning in 
De Bilt konden krijgen verhuisden 
we naar een flat in Zeist. Dat was 
wel een enorm verschil met Tuindorp 
waar je lekker buiten op straat kon 
spelen. Toen ik een jaar of twaalf was 
verhuisden we naar De Bilt. Ik ging 
naar de huishoudschool, deed daarna 
de leao en ging werken. Ik heb ‘s 
avonds altijd studies gedaan en vier 
jaar geleden haalde ik de MSc titel in 
bedrijfskunde.’ Corrie is dertig jaar 
getrouwd met Peter. Ze hebben twee 
kinderen, een jongen en een meisje.

Maartensdijkse raad
In 2006 werd Corrie van Brenk vanuit 
de PvdA gemeenteraadslid van De 

Bilt binnen de GroenLinks&PvdA-
fractie. Daarvoor heeft zij tot de her-
indeling voor de lokale partij GBM 
in de Maartensdijkse raad gezeten. 
‘Ik ben in Maartensdijk in de poli-
tiek gegaan omdat ik vond dat in het 
dorp heel weinig was voor jongeren. 
Ik sloot me aan bij GBM en zette me 
in voor een nieuw Sojosgebouw. Er 
kwam een nieuwbouwplan, dat net 
voor het einde van de zelfstandige 
gemeente Maartensdijk op de agenda 
van de raad stond. Toen ik het voor-
stel van het college van B en W met 
eigen wethouders zag, ontdekte ik dat 
het initiatief er wel was, maar dat het 
geld er niet bij kwam. Dan heb je dus 
niets. Toen ik dat zag was ik woedend 
en zijn we actie gaan voeren. Ik dien-
de een amendement in om toch aan 
geld te komen. Dat kreeg brede steun 
in de raad, maar we kregen geen geld 
met als argument dat de provincie het 
nooit zou goedkeuren. We zagen ech-
ter dat in een andere heringedeelde 
gemeente een zwembad vóór de her-
indeling daar werd goedgekeurd, met 
geld. Toen ik uit de raad was gestapt 

ben ik naar het bestuur van de SJJM 
gegaan om me in te zetten dat het 
toch doorging. Ik heb voorgesteld te 
gaan praten met de SSW en het Sojos-
gebouw is er gekomen. Het heeft wel 
heel lang geduurd.’

Biltse raad
De eerste periode in de gemeenteraad 
van De Bilt was Corrie van Brenk 
voorzitter van de commissie Open-
bare Ruimte. De discussies rond de 
bunker op Larenstein en het eerste 
Rondetafelgesprek over dit ontwerp 
noemt ze één van de hoogtepunten 
van dit voorzitterschap. Op de vraag 
wat voor haar de belangrijkste punten 
zijn die in de Biltse periode zijn bin-
nengehaald, noemt zij als eerste het 
binnenhalen van het initiatiefvoorstel 
voor een zwembad. ‘Ondanks dat 
het onder vuur ligt. Of de locatie de 
juiste is vind ik minder belangrijk, 
maar de discussie kwam op gang en 
ik ben ervan overtuigd dat het goed 
afgerond gaat worden en iedereen uit-
eindelijk zal zeggen, helemaal goed. 
Het was het eerste initiatiefvoorstel in 
de gemeente.’ Ook de ombuiging van 
een miljoen bij de bezuinigingen in 
de cultuur- en welzijnsector in de eer-
ste periode noemt zij iets om trots op 
te zijn. Het feit dat we sportgemeente 
van het jaar zijn geworden toont aan 
dat we toen de goede keuze gemaakt 
hebben.’ Kritiek is er ook. Van Brenk 
windt zich vaak erg op over de manier 
waarop vergaderd wordt. ‘Ik kan me 
niet voorstellen dat iemand met ple-
zier voor de televisie gaat zitten om 
een raadsvergadering te volgen, want 
het is echt af en toe dodelijk. Ik vind 
in zijn algemeenheid dat raadsleden 
heel vaak herhalen. Het is vaak op 
het niveau baksteen, terwijl de raad 
kaderstellend zou moeten zijn.’ Ze zal 
het goed op de hoogte zijn van wat 

er allemaal speelt gaan missen, maar 
ook de goede collegiale sfeer tussen 
de raadsleden onderling. ‘Het zijn 
stuk voor stuk betrokken en bewogen 
mensen.’

Vrouw aan de top
De carrière bij Abvakabo FNV van 
Corrie van Brenk begon in 2001 als 
regiobestuurder voor Den Haag en 
omstreken. ‘In 2005 ben ik gevraagd 
om landelijk onderhandelaar te wor-
den voor kinderopvang en jeugdzorg. 
Hoewel ik nog bezig was met mijn 
studie bedrijfskunde, heb ik het toch 
gedaan, totdat ik op 30 mei vorig 
jaar werd gekozen tot vicevoorzitter 
van de bond. In die functie heb ik de 
portefeuille arbeidsvoorwaardencoör-
dinatie. Ik ga over het inkomens- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid binnen de  
bond met als belangrijkste punt de 
cao-coördinatie. Dat betekent er voor 
zorgen dat wat landelijk binnen de 
FNV is afgesproken binnen onze sec-
toren gerealiseerd wordt. Daardoor 
heb ik regelmatig contact met Agnes 
Jongerius.’ In haar portefeuille heeft 
zij ook zorg, welzijn en seniorenbe-
leid. Corrie heeft een volledige werk-
week. Ze is veel op het Abvakabo 
FNV hoofdkantoor in Zoetermeer, 
maar gaat ook vaak het land in.

Ambtenaren
Corrie van Brenk wil toch nog wel 
wat kwijt over de beeldvorming rond 
ambtenaren. Daar is de vakbond mee 
bezig, want dat raakt ook een gemeen-

te. ‘We zien dat wanneer er landelijk 
bezuinigd wordt op ambtenaren bur-
gers dat prima vinden. Bezuinig daar 
maar op en loonsverhoging hoeven ze 
ook niet te hebben. Als je dan een foto 
laat zien van een ambulancebroeder 
en je vraagt of die er salaris bij zou 
mogen hebben, dan zeggen ze ja, die 
mag dat wel. Dat geldt ook voor een 
gevangenbewaarder of een straatve-
ger. Als je dan zegt dat het net als de 
politie ambtenaren zijn, zijn ze ver-
baasd. Aan die beeldvorming moeten 
we wat doen. In Nederland hebben 
we echt geen gigantisch overheidsap-
paraat. Als daar een deel van wegvalt, 
hebben mensen er echt veel last van. 
We willen toch wel dat de dijken 
bewaakt worden en ook dat we mak-
kelijk een paspoort kunnen krijgen.’

advertentie
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Rug, nek of schouderklachten?
Lichaamsvermoeidheid?

Spanningen of Hoofdpijn?

GOEDE START 2011,

DENK AAN UZELF!

www.holistichealthcare.nl

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

Corrie van Brenk 
stapt op als gemeenteraadslid

door Guus Geebel

In mei vorig jaar werd Corrie van Brenk-van Barneveld landelijk vicevoorzitter van Abvakabo FNV, 
de op één na grootste vakbond van Nederland. Nog maar enkele maanden daarvoor werd zij herkozen als 

gemeenteraadslid van De Bilt voor de GroenLinks&PvdA-fractie. Al gauw bleek dat beide functies moeilijk 
te combineren zijn. Zij heeft daarom besloten het raadslidmaatschap te beëindigen. Donderdag 27 januari is 

haar laatste raadsvergadering. In de fractie wordt zij opgevolgd door Tanja van Ditzhuyzen.

Corrie van Brenk kijkt met genoegen terug op haar periode in de raad.

In Maartensdijk zette Corrie zich in voor een nieuw Sojosgebouw.

Binnen het programma is ruimte 
voor sfeer en veiligheid en wordt 
gezorgd voor een balans tussen ont-
spanning en inspanning. De ruimte in 
het WVT-gebouw van de Vereniging 
voor Samenlevingsopbouw aan de 
Talinglaan biedt volop mogelijkheden 
om de dingen te doen die men wil.  

De ideeën en plannen voor Reinaerde 
Talinglaan ontstonden na de verhui-
zing van de cliënten van locatie Den-
nendal in Den Dolder naar wooncen-
trum De Reiger in Bilthoven vorig 
jaar zomer. Manager Luuk Brasjen: 
‘Voor deze mensen was er nog geen 
dagbesteding in de nabije omgeving 
en dat was wel gewenst. We zijn heel 

blij dat we zo snel een geschikte plek 
hebben kunnen vinden. Want dagbe-
steding is belangrijk: mensen kun-
nen zich ontwikkelen, vaardigheden 
in stand houden en tellen mee. Het 
samenzijn met anderen vinden onze 
cliënten gezellig. De ruimte die we 
huren in het WVT-gebouw straalt een 
gemoedelijke sfeer uit en is een plek 
midden in de maatschappij. De cli-
enten zijn heel enthousiast over hun 
nieuwe dagbestedingslocatie’.

Activiteiten
Bij Reinaerde Talinglaan werken 
dagelijks maximaal negen cliënten. 
Zij krijgen ondersteuning van bege-
leiders. Reinaerde Talinglaan biedt 

onderdak aan dagbestedingsacti-
viteiten zoals boodschappen doen, 
bewegen, muziek maken en eenvou-
dige huishoudelijke werkzaamheden. 
Voor de jongste aanwinst in Biltho-
ven zoekt Reinaerde nog cliënten die 
soosachtige activiteiten leuk vinden. 
Ook vrijwilligers zijn van harte wel-
kom om een steentje bij te dragen. 
Voor informatie en advies: Reinaerde 
Loket, tel. 030 2875210 of loket@
reinaerde.nl.

Reinaerde 
Reinaerde is actief in de regio Utrecht 
met ondersteuning en zorg voor kin-
deren, jongeren en volwassenen met 
uiteenlopende zorgvragen. Naast dag-

besteding Talinglaan heeft Reinaerde 
in Bilthoven wooncentrum De Reiger 
en buurtboerderij De Schaapskooi 

voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Zie voor meer informatie 
op www.reinaerde.nl

Reinaerde Talinglaan 
biedt dagbesteding in Bilthoven

In oktober 2010 is Reinaerde van start gegaan met een nieuwe dagbestedingslocatie: Reinaerde Talinglaan in 
Bilthoven. Een van de belangrijkste doelen van Reinaerde Talinglaan is om mensen met een verstandelijke of 

meervoudige beperking actief betrokken te houden bij de dagelijkse dingen in hun leven en omgeving.

De ruimte in het WVT-gebouw van de Vereniging voor Samenlevingsopbouw 
aan de Talinglaan biedt Reinaerde volop mogelijkheden om dingen te doen.
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Behandeling petitie bewonersorganisaties 
krijgt vervolg

door Guus Geebel

Op verzoek van Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang) was bij de commissievergadering Openbare Ruimte 
op 13 januari de gezamenlijke petitie vanuit dertien bewonersorganisaties op de agenda geplaatst. Bij de 

behandeling van het punt, dat geen voorstel bevatte, liepen de emoties soms hoog op. ‘Ik hoor van de heer 
Rost van Tonningen kritiek, maar hoor niet hoe het anders moet. Als u dat in een initiatiefvoorstel giet en 

aan de raad presenteert, dan kunnen we er normaal over discussiëren’, aldus Johan Slootweg (SGP).  
Rost van Tonningen zegt toe met zo’n voorstel te komen.

Rost	van	Tonningen	 spreekt	van	een	
breed	 gedragen	 gevoel	 van	 onbeha-
gen	dat	om	een	antwoord	vraagt.	Hij	
zegt	 te	waarderen	dat	bewoners	zich	
in	 een	 gezamenlijke	 visie	 weten	 te	
vinden.	 ‘De	verschillende	bewoners-
groepen	 voelen	 zich	 niet	 voldoende	
serieus	genomen,	met	name	wanneer	
bezwaren	 worden	 aangetekend.	 Zij	
vinden	dat	het	groene,	rustige,	dorpse	
karakter	 door	 grootschalige	 bouw-
plannen	 wordt	 aangetast	 en	 komen	
met	een	voorstel	om	voordat	de	ruim-
telijke	 structuurvisie	 klaar	 is	 geen	
besluiten	of	deelbesluiten	te	nemen.’	

Contourennota
Wethouder	 Ditewig	 stelt	 dat	 er	 bij	
de	 projecten	 een	 participatiewijzer	
gehanteerd	 wordt	 en	 gaat	 in	 op	 de	
wijze	 waarop	 de	 structuurvisie	 tot	
stand	 komt.	 ‘Wat	 we	 de	 afgelopen	
viereneenhalf	 jaar	 bereikt	 hebben	
aan	 participatie	 gieten	 we	 in	 een	
structuurvisie.’	 Over	 de	 petitie	 zegt	
Slootweg	 dat	 ook	 gelet	 moet	 wor-
den	 op	 het	 moment	 waarop	 deze	 is	
ingediend.	 ‘Dat	 was	 op	 het	 moment	
dat	 de	 contourennota	diende	 en	daar	
grote	 ongerustheid	 over	 was.	 Verder	
proef	 ik	 in	 deze	 petitie	 een	 soort	
spanningsveld	waar	eigenlijk	het	hele	
gemeentebestuur	 mee	 zit,	 want	 er	
is	 niets	 moeilijker	 dan	 ruimtelijke	
ordening	bedrijven	binnen	de	kaders	
die	wij	van	hogerhand	opgelegd	krij-
gen.	Daarmee	moeten	we	zorgen	dat	
we	 voorzieningen	 in	 deze	 gemeente	
overeind	 houden	 en	 dat	 we	 genoeg	
woningen	 kunnen	 bouwen.	 Dat	 alle-
maal	 binnen	 de	 rode	 contouren.’	Hij	
proeft	een	spanningsveld	en	een	soort	
noodkreet,	van	let	op.	‘Dat	zullen	we	

zeker	 doen.	 Voor	 mezelf	 heb	 ik	 het	
gevoel	dat	we	daar	zorgvuldigheid	in	
betrachten.’	Slootweg	kan	echter	best	
begrijpen	 dat	 het	 voor	 direct	 omwo-
nenden	 niet	 altijd	 leuk	 overkomt	 en	
dat	die	het	er	vaak	niet	mee	eens	zijn.	
‘Dat	maakt	het	heel	 lastig	en	daar	 is	
de	 structuurvisie	 een	 goede	 opmaat	
voor.	Ik	nodig	de	 indieners	van	deze	
petitie	van	harte	uit	om	daar	een	bij-
drage	aan	te	leveren.’

Communicatievraagstuk
Ditewig	schetst	hoe	bij	het	stationsge-
bied	van	meet	 af	 aan	uitgebreid	met	
bewoners	en	organisaties	is	overlegd.	
‘Kom	dan	niet	aan	met,	zullen	we	niet	
een	onsje	meer	doen.	Deze	portefeuil-
lehouder	 heeft	 van	 meet	 af	 aan	 met	
de	 bewoners	 om	 tafel	 gezeten.	 We	
houden	 een	 logboek	 bij	 van	 de	 con-
tacten.’	 Rost	 van	 Tonningen	 noemt	
het	 een	 communicatievraagstuk.	 ‘Ik	

heb	de	indruk	dat	wij	ons	beleid	niet	
zo	 duidelijk	 hebben	 gemaakt	 aan	 de	
bewonersgroepen	 en	 dat	 zij	 bij	 een	
dorps	 karakter	 iets	 anders	 dan	 wij	
voor	 ogen	 hebben.’	 Rost	 van	 Ton-
ningen	zegt	de	uitdaging	om	met	een	
initiatiefvoorstel	 te	komen	graag	aan	
te	 nemen.	 Verder	 stelt	 hij	 voor	 dan	
een	 Rondetafelgesprek	 te	 houden	 en	
de	 bewonersgroepen	 de	 gelegenheid	
te	 geven	 naar	 voren	 te	 brengen	 wat	
zij	 vinden.	 Anne	 Doedens	 (VVD)	
zegt	 bij	 het	 initiatiefvoorstel	 te	 zul-
len	 letten	 op	 effectiviteit,	 noodzaak	
en	 nut.	 Hanneke	 van	 Kampen	 is	 lid	
van	 de	 bewonersvereniging	 Leefkli-
maat	 Utrechtseweg	 (LUW).	 Ze	 is	
teleurgesteld	over	de	opkomst	vanuit	
de	 bewonersgroepen.	 Een	 handjevol	
mensen,	terwijl	zij	een	e-mail	ontving	
met	 als	 onderwerp	 Komt	Allen.	 Het	
agendapunt	begon	anderhalf	uur	later	
dan	was	aangegeven.

Johan Slootweg stelt Rost van Tonningen voor met een initiatiefvoorstel te 
komen.

Kunstlezing over Alexander de Grote 
Naar aanleiding van de tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam (t/m 18 maart 2011) wordt op 

donderdagochtend 20 januari een kunstlezing gehouden door Cora Rooker in de bibliotheek in Bilthoven.

Alexander	de	Grote	(356	v.Chr.-	323	
v.Chr.)	 spreekt	 zeer	 tot	 de	 verbeel-
ding.	 Tijdens	 zijn	 veldtochten	 ging	
Alexander	 op	 zoek	 naar	 Dionysus,	
god	 van	 de	 wijn	 en	 vruchtbaarheid.	
Dionysus	zou	volgens	de	oude	Grie-
ken	uit	het	oosten	komen.	Alexander	
reisde	Dionysus	na	en	kwam	in	vele	
landen:	 Egypte,	 Syrië,	 Perzië,	 India	
en	Mongolië.	Overal	stichtte	hij	nieu-
we	 hoofdsteden	 die	 hij	 Alexandrië	
noemde.	De	plaatselijke	architectuur,	
kunst,	 taal	 en	 levenswijze	 gingen	
na	 de	 komst	 van	Alexander	 Griekse	
invloeden	vertonen.	Alexanders	eigen	
naam	en	faam	bleven	bestaan,	tot	op	
de	 dag	 van	 vandaag.	 In	 de	 loop	 der	
eeuwen	 zijn	 veel	 kunstwerken	 ont-
staan	 die	 het	 leven,	 de	 heldendaden	
en	 de	 overwinningen	 van	Alexander	
de	Grote	uitbeelden.

Cora	Rooker	is	kunsthistorica	en	afge-
studeerd	aan	de	Universiteit	Utrecht.	

De	 laatste	 jaren	 heeft	 zij	 zich	 bezig	
gehouden	 met	 het	 geven	 van	 rond-
leidingen	 in	 grote	 musea	 in	 Neder-
land.	Daarnaast	geeft	zij	 lezingen	en	
cursussen	 algemene	 kunstgeschiede-
nis,	17e-eeuwse	kunstgeschiedenis	en	
architectuurgeschiedenis.

De	 lezing	 wordt	 gehouden	 op	 don-
derdag	20	januari	2011	van	10.00	tot	
12.00	 uur	 in	 de	 Bibliotheek	 Biltho-
ven,	De	Kwinkelier	 20.	Bent	 u	 deze	
ochtend	verhinderd?	De	lezing	wordt	
ook	 ’s	 avonds	 van	 20.00	 tot	 22.00	
uur	 gehouden	 in	 bibliotheek	 Zeist,	
Markt	1.	
Losse	kaarten	kosten	€	5,00	(leden)/€	
7,50	 (niet-leden).	 Geef	 van	 tevoren	
aan	 of	 u	 kaart(en)	 voor	 de	 lezing	 in	
Zeist	of	Bilthoven	wilt	kopen.	Kaar-
ten	zijn	verkrijgbaar	in	de	vestigingen	
van	de	bibliotheken	gemeente	De	Bilt	
en	 Bibliotheek	 Zeist.	 Zie	 ook	 www.
regiobibliotheekutrechtmidden.nl

Aanvullend Onderzoek 
Sport- en Zalencentrum 

Op verzoek van de gemeenteraad gaat het college een aanvullend 
onderzoek doen inzake het sport- en zalencentrum in De 

Bilt. Het aanvullende onderzoek zal zich enerzijds richten op 
locatiemogelijkheden voor een sport- en zalencentrum en anderzijds 
zullen de noodzakelijke investeringen voor onderhoud, revitalisering 

en eventueel handhaving van de bestaande locaties
inzichtelijk worden gemaakt.

Volgens	de	spelregels	van	de	Participatiewijzer	zal	bij	dit	proces	een	klank-
bordgroep	 worden	 ingesteld	 met	 vertegenwoordigers	 van	 betrokken	 par-
tijen,	die	ook	deelnamen	aan	het	ronde	tafelgesprek	over	dit	onderwerp.	De	
klankbordgroep	richt	zich	op	het	inventariseren	van	meningen,	ervaringen	
en	nieuwe	ideeën.	

Kosten in kaart
Het	college	heeft	 in	2010	quick	 scans	 laten	opstellen	 ten	aanzien	van	de	
onderhoudssituatie	van	het	zwembad	Brandenburg,	de	sporthal	H.F.	Witte	
en	 de	 gymzaal	 aan	 de	Marie	Curieweg.	Het	 onderzoek	 is	 aanvullend	 op	
deze	quick	scans.	Doel	is	om	heel	duidelijk	de	kosten	van	de	verschillende	
opties	 in	 kaart	 te	 brengen.	 De	 kosten	 die	 op	 deze	 manier	 nader	 worden	
onderzocht	zijn:

-	 	de	op	de	korte	termijn	(tussen	nu	en	vijf	jaar)	noodzakelijke	investeringen	
aan	zwembad	Brandenburg;

-	 de	totale	revitalisering	van	het	zwembad,	waarbij	meegenomen:
-	 de	optie	van	het	verplaatsen	van	de	entree	naar	de	noordzijde;
-	 uitbreiden	van	het	wateroppervlak	van	zwembad;
-	 volledige	nieuwbouw	zwembad	op	de	huidige	locatie;
-	 	de	op	de	korte	termijn	(tussen	nu	en	vijf	jaar)	noodzakelijke	investeringen	

aan	de	sporthal	H.F.	Witte,	inclusief	het	in	stand	houden	van	de	gymzaal	
aan	de	Marie	Curieweg;

-	 	totale	revitalisering	van	de	sporthal	H.F.	Witte,	inclusief	het	slopen	van	de	
gymzaal	aan	de	Marie	Curieweg;

-	 	nieuwbouw	van	de	sporthal	H.F.	Witte	op	de	huidige	locatie,	inclusief	het	
slopen	van	de	gymzaal	aan	de	Marie	Curieweg;

-	 	bij	 alle	 opties:	 de	 kosten	 voor	 vervangende	 noodaccommodaties	 gedu-
rende	de	werkzaamheden.

Aanvullend locatieonderzoek
In	dit	verband	worden	de	mogelijkheden	in	kaart	gebracht	voor:
-	 	totale	nieuwbouw	van	een	sport-	en	zalencentrum	op	Sportpark	Weltevre-

den	e.o.;
-	 	nieuwbouw	 van	 sporthal	 en	 zwembad	 op	 Sportpark	 Weltevreden	 e.o.,	

waarbij	het	zalencentrum	op	het	Henri	Dunantplein	gehuisvest	blijft;
-	 een	globaal	overzicht	van	de	kosten	van	bovenstaande	opties.

Uitgangspunten
Bij	de	vervolgopdracht	blijven	twee	belangrijke	uitgangspunten	van	kracht.	
Zo	 moet	 de	 omvang/afmetingen	 van	 de	 nieuwe	 accommodaties	 gelijk	
zijn	aan	die	genoemd	in	de	startnotitie	uit	2009	en	budgettaire	neutraliteit	
behouden	blijven.

De	raad	zal	binnenkort	een	besluit	nemen	over	het	voorstel	van	het	college	
om	 het	 aanvullende	 onderzoek	 op	 deze	 wijze	 uit	 te	 voeren.	 Het	 college	
heeft	dit	via	een	zogenoemde	voorhangprocedure	aan	de	raad	voorgelegd

Weer € 750,- erbij

Voordat GroenLinks op 15 januari aan de Nieuwjaarswandeling door de 
Biltse Duinen begon kreeg boswachter Aalt van den Hoorn van het Utrechts 
Landschap een cheque van 750 euro overhandigd door Groenlinks-lijsttrek-
ker voor Provinciale Staten Mariëtte Pennaerts. Het Utrechts Landschap 
voert actie om voor 1 maart een bedrag van 75.000 euro in te zamelen voor 
de aankoop van een stuk bos in de Biltse Duinen.



WIJ GAAN VERHUIZEN
NAAR HET MAERTENSPLEIN
ALLES MOET WEG!!

Nu 70% korting
op de hele collectie

Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

Let op!! De vaste klantenkaart gaat
NIET mee. Lever hem NU in
en ontvang EXTRA voordeel.

Kom naar de winkel voor nog meer aanbiedingen!!!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
VOLVO S 60 2.4 COMFORT LINE 5CIL, `01, 183000KM, BLAUW MET, 183.000KM, 

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

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

207 1.4 5DRS, `08, 42.000KM, D GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, 

CRUISE C, AIRBAGS ......................................................................................................  €. 11.700,-

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,-

406 2.0 16V BREAK LPG G3, `02, 173.000KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, 

ER, CV, SB, RAD/CD/NAV, LMV, TREKH .........................................................................  €. 4.500,-

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,-

407 SW 1.6 16V HDIF, `05, ZILV GRIJS MET, 97.000KM, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 

RAD/CD, TREKH, CLIMATE C, REGENS .........................................................................  €. 12.950,-

607 2.2 HDI AUT, `05, 179.000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LEDER, 

RAD/CD/NAV/TEL, LMV, REGENSENS, PARKEERHULP, ABS, MLV ...............................  €. 7.950,-

VOLVO S70 2.4 AUT EXCL, `00, 250.000KM, ER, CV, SB, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, 

CRUISE C, LEDER INT, ABS, AIRBAGS, ESP .................................................................  €. 4.250,-

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 XANTIA 1.8 16V BREAK, `99, 105.000KM, ZILVER GRIJS MET, ER, CV, SB, 

CLIMATE C, GEHEEL GESERVICED MET NW DISTR SNAAR BIJ 89.000KM ................  €. 2.950,-

CITROEN C3 1.6 AUT.’06, GRIJS MET, 29.793 KM, CRUISE C, CLIMA C,  

AIRBAGS, ER, CV, SB .....................................................................................................  €. 10.750,-

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,-

RENAULT MEGANE 1.4 16V 5DRS, `03, 112.000KM, BLAUW MET, CRUISE C, ER, 

CV, SB, ESP, AIRCO, ABS, LMV, REGENS, TREKH, RAD/CD, MLV.................................  €. 5.950,-

HYUNDAI MATRIX 1.6 AUT, `07, 64.000KM, ZWART , AIRCO, ABS, SB, ER, CV, MLV, ....  €. 9.500,-

MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS ........  €. 8.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, `98, 89000KM, BLAUW MET, ER, CV ........................  €. 2.250,-

VOLVO V40 1.8, `98, 218000KM, 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) 214540ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

75ml of 100ml eau de 
toilette of aftershave
nu met 20% korting

zoals DAVIDOFF,
HUGO BOSS, CALVIN 
KLEIN en LACOSTE

Bourjois:
Effet 3D Lipgloss

1 + 1 gratis.

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

knippen
en blonde 

kamstreepjes

€ 29,95
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

Boterkoek

Nu € 3,50
 (normaal € 4,15)

Appelkruimeltaart

Nu € 4,95
En spaar mee met waddenbrood 

voor een gratis broodtrommel

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

06 - 53 14 67 33 indermaur-beterlopenwinkel.nl

Restantenverkoop
booties in wijdtematen

George In der Maur
Beterlopenwinkel

Kon. Wilhelminaweg 497 - Groenekan

030-2040612

 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.

Tulpen per bos 4,95

Kersenbloesem bos 2,95

Pot narcis en druifjes
3 voor  5,-

Rozen  (20 in bos) 5,75
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Het	nieuwe	project	is	goed	van	start	
gegaan.	 Veel	 ouderen	 en	 vrijwilli-
gers	hebben	zich	hiervoor	opgegeven	
en	 zijn	 gestart	 met	 de	 gesprekken.	
Zowel	 ouderen	 als	 vrijwilligers	 zijn	
enthousiast.	 Ouderen	 worden	 thuis	
bezocht	 door	 iemand	 die	 oprecht	
interesse	heeft	en	de	vrijwilliger	mag	
een	kijkje	nemen	in	het	persoonlijke	
verleden	van	die	persoon.	Het	resul-
taat	 is	 een	 blijvend	 aandenken	 met	
vermelding	 van	 de	 meest	 opmerke-
lijke	en	bijzondere	gebeurtenissen	in	
het	leven	van	die	ander.

Plezierige gesprekken
Mevrouw	 Uittenhout	 en	 Suzan	
Jongerius	 hebben	 tien	 keer	 samen	
gepraat	 over	 vroeger	 bij	 mevrouw	
thuis.	‘Ik	was	wat	minder	gaan	wer-
ken	 en	 hoorde	 over	 dit	 project.	 Het	
leek	 mij	 een	 goede	 manier	 om	 de	
extra	vrijgekomen	tijd	deels	hiervoor	
te	 gebruiken.	 Uit	 ervaring	 weet	 ik	
hoe	 belangrijk	 een	 levensboek	 kan	
zijn.	Het	werden	plezierige	gesprek-
ken	 waarin	 mij	 een	 kijkje	 werd	

gegund	in	het	verleden	van	mevrouw	
Uittenhout.	

Ze	is	een	actieve	mevrouw,	die	alleen	
wat	 slechter	 hoort,	 verder	 gaat	 het	
goed	 met	 haar.	 Ze	 neemt	 deel	 aan	
bijna	alle	activiteiten	in	Dijckstate	en	
de	 uitjes	 van	 het	 Rode	 Kruis	 en	 de	
Zonnebloem.	 Het	 lukte	 haar	 steeds	
weer	om	ook	op	mijn	vragen	de	juiste	
antwoorden	 in	 korte	 tijd	 weer	 naar	
boven	te	halen.	Ik	kon	merken	dat	ze	
onze	 contacten	 zelf	 ook	 fijn	 vond’,	
vertelt	Suzan	Jongerius.	

Goud
Mevrouw	 Uittenhout	 pakte,	 in	 het	
bijzijn	 van	 mevrouw	 Duim	 en	 haar	
interieurverzorgster,	 geëmotioneerd	
het	met	goud	papier	 ingepakte	boek	
uit.	 Bijzonder	 was	 het	 dat	 ze	 eerst	
op	 zoek	 ging	 naar	 het	 verhaal	 over	
haar	 overleden	 echtgenoot	 Herman.	
Suzan	 Jongerius	 had	 op	 internet	
een	 foto	van	het	hotel	 in	Oostenrijk	
opgezocht	 en	 ingevoegd,	 waar	 ze	
elkaar	 hadden	 leren	 kennen.	 Naast	

het	 levensverhaal	 bevatte	 het	 boek	
veel	 foto’s,	 bijzondere	 gedichten	 en	
liedteksten.	 Waaronder	 de	 tekst	 van	
het	lied	‘Ich	hab’	die	Liebe	geseh’n’	
van	 Vicky	 Leandros,	 dat	 gespeeld	
werd	 tijdens	 het	 huwelijksfeest	 van	
meneer	en	mevrouw	Uittenhout.	Een	
mooie	bos	bloemen	kreeg	Suzan	Jon-
gerius	 van	 mevrouw	 Uittenhout	 en	
de	mededeling	dat	de	deur	altijd	voor	
haar	openstaat.	

Meer informatie voor ouderen
Ouderen,	vanaf	75	jaar,	die	graag	ook	
een	levensboek	willen	maken	kunnen	
zich	aanmelden	bij	de	SWO.	Wouke	
van	den	Heuvel	die	het	project	trekt	
namens	de	SWO	gaat	vervolgens	kij-
ken	welke	 vrijwilliger	 goed	past	 bij	
welke	oudere.	Vervolgens	worden	er	
minimaal	 acht	 gesprekken	 gevoerd	
bij	 de	 oudere	 thuis.	 Het	 maken	 van	
een	levensboek	neemt	ongeveer	vier	
maanden	 in	 beslag.	Aanmelden	 kan	
via	 de	website	www.swodebilt.nl	 of	
telefonisch.	 Wouke	 van	 den	 Heuvel	
is	te	bereiken	van	dinsdag	tot	en	met	

vrijdag	 van	 09.00	 tot	 13.00	 uur	 op	
telefoonnummer	030	2203490.	

Aanmelden vrijwilligers
Er	 is	 plek	 voor	 vrijwilligers	 die	 zich	
hiervoor	willen	inzetten.	Ze	moeten	goed	

kunnen	luisteren,	creatief	zijn	en	schrif-
telijk	 vaardig	 zijn	met	 de	 computer.	Er	
wordt	 hen	 door	 de	 SWO	 een	 speciale	
trainingsdag	 aangeboden.	 Ook	 zij	 kun-
nen	 zich	 aanmelden	 via	 de	 website	 of	
telefonisch	bij	Wouke	van	den	Heuvel.

Levensverhaal mevrouw Uittenhout 
in boekvorm

door Marijke Drieenhuizen

Mevrouw W. Uittenhout - Schuurman moest donderdag 13 januari jl. wel een beetje huilen toen ze haar 
levenboek kreeg overhandigd uit handen van de maker Suzan Jongerius. Het levensboek kwam tot stand via 
het project Zingeving van SWO. Hierbij is het de bedoeling dat ouderen in de gemeente De Bilt samen met 

een geschoolde vrijwilliger minimaal achtmaal samen praten over vroeger. Alles wordt opgeschreven met als 
resultaat een mooi boek. 

Mevrouw Uittenhout was oprecht blij met haar levensboek, dat werd 
opgetekend door Suzan Jongerius.

De	 Beterlopenwinkel	 aan	 de	 Kon.	
Wilhelminaweg	 is	 gespecialiseerd	 in	
gezonde	 en	 comfortabele	 schoenen.	
De	 klanten	 schijnen	 meestal	 aange-
naam	 verrast	 door	 het	 grote	 assorti-
ment	 van	 schoenen	 die	 comfortabel	
en	 toch	 modieus	 zijn.	 Door	 deze	
combinatie,	 en	 door	 het	 personeel	
met	een	medische		achtergrond,	is	de	
kans	 van	 slagen	 op	 een	 paar	 schoe-
nen	groot.	Deze	 succesvolle	 formule	
heeft	geleid	tot	uitverkiezing	tot	beste	
bedrijf	van	de	regio	Utrecht.	

Beoordelingen
Op	 de	 website	 van	 Allebedrijvenin	
Utrecht	 worden	 door	 klanten	 beoor-
delingen	 geplaatst	 over	 verschillen-
de	 bedrijven.	 Deze	 reviews,	 worden	
gebruikt	 	 om	 te	 beoordelen	 welke	
bedrijven	 door	 de	 klanten	 het	 meest	
gewaardeerd	 worden.	 In	 de	 branche	
kledingwinkels	 blijkt	 de	 Beterlo-
penwinkel	 het	 meest	 succesvol	 in	
de	 regio	 Utrecht.	 Kjeld	 Kippersluis	
deelde	vorige	week	woensdag	de	prijs	
uit	aan	eigenaar	Paul	Tap.	Kippersluis	
sprak	 zijn	 bewondering	 uit	 over	 het	

feit	 dat	 een	 bedrijf	 binnen	 zo	 korte	
tijd	zo’n	naam	weet	te	verwerven.	

File
Hij,	 en	 de	 aanwezige	 dames	 van	 de	
kranten	de	Oud	Utrechter	en	de	Oud	
Hagenaar,	neusden	nieuwsgierig	rond	
in	 de	 collectie	 van	 de	 Beterlopen-
winkel.	Ook	 zij	waren	 verbaasd,	 net	
als	 vele	 andere	 bezoekers,	 over	 de	

schoenen.	 Kippersluis:	 ‘Vaak	 denk	
je	bij	comfortabele	schoenen	aan	wat	
oubollige	 schoenen,	maar	 dat	 is	 hier	
niet	het	geval’.	
Na	uitreiking	van	de	 prijs	 die	 bij	 de	
jaarlijkse	verkiezing	hoort,	een	eigen-
tijdse	ipad,	en	een	kop	koffie	vertrok-
ken	de	aanwezigen	naar	buiten	in	de	
gutsende	regen	om	zich	in	de	file	naar	
huis	te	begeven.

Beterlopenwinkel succesvolle formule
door Sylvia van der Laan

Amper vijf maanden nadat de George in der Maur Beterlopenwinkel in Groenekan de deuren opende 
werd de winkel door AllebedrijveninUtrecht gekozen tot beste bedrijf in de regio Utrecht. 

Kjeld Kippersluis deelde vorige week woensdag de prijs uit aan eigenaar 
Paul Tap.

Cursussen bij V.V.S.O. WVT
Vanaf	half	januari	starten	er	weer	nieuwe	cursussen	bij	WVT.	Het	zijn	onder	
andere	 computercursussen	 (Windows,	 internet/e-mail,	 Excel	 en	 digitale	
fotografie),	aquarelleren,	beeldhouwen,	djembe,	oriëntaals	koken,	mandala	
tekenen,	sieraden	maken	en	 tekenen/schilderen	voor	de	 jeugd.	Voorts	een	
cursus	 “mooie	 rommel”	 waarbij	 bierdoppen,	 koffiecupjes	 en	 colablikjes	
omgetoverd	worden	in	bijvoorbeeld	sieraden	of	theelichthouders.
Op	woensdag	19	februari,	aanvang	19.30	uur,	wordt	door	Irene	Dieker	een	
workshop	gegeven	onder	de	titel	‘wat	gun	jij	jezelf	voor	2011’.	Voor	meer	
informatie:	tel.	030-2284973	en	www.vvsowvt.nl.

Op	 vrijdag	 28	 januari	 zal	 de	 bekende	 tekstschrijf-
ster	 en	 entertainer	 uit	 Utrecht	 Matty	 van	 der	
Poel	 haar	 nieuwe	 programma	 voor	 de	 SWO	 in	 	
Dijckstate	opvoeren.	Zij	 is	er	ook	nu	weer	in	geslaagd	
om	alledaagse	dingen	met	véél	humor	voor	het	voetlicht	
te	brengen,	maar	ook	een	ernstig	gedicht	gaat	zij	niet	uit	
de	weg	evenmin	als	haar	conferences	in	plat	Utregs	of	
in	Algemeen	Beschaafd	Nederlands.	

De	 muzikale	 begeleiding	 is	 in	 handen	 van	 pianist	
Gerard	Vogel.	Het	wordt	 een	 heerlijke	 avond	met	 een	
lach,	een	traan	en	mooi	pianospel.	Het	optreden	is	in	de	
recreatieruimte	van	Dijckstate	aan	het	Maertensplein	te	
Maartensdijk	op	vrijdag	28	januari	2011.	De	aanvang	is	
om	19.45	uur	(zaal	open	vanaf	19.30	uur)	en	de	kosten	
bedragen	4,00	euro	(incl.	1	x	koffie	of	thee).	Meer	infor-
matie:	0346	214161

Adullam-nieuws
Rookworstenactie
Maandag	13	december	jl.	is	de	Rookworstenactie	afgerond.	1505	worsten	
werden	rondgedeeld,	zowel	in	Bilthoven,	Groenekan,	Hollandsche	Rading	
als	in	Maartensdijk,	waardoor	het	mooie	bedrag	van	1.584,70	euro	(inclu-
sief	giften	en	overbetaling)	kon	worden	overgemaakt	aan	de	stichting	Adul-
lam.	Iedereen	die	hieraan	mee	werkte	wordt	hartelijk	bedankt.	

Douwe Egbertszegels
Dit	 jaar	wordt	een	nieuwe	actie	begonnen.	Stichting	Adullam	vraagt	DE-
punten	te	sparen	waarvoor	koffie	of	cadeauartikelen	aangeschaft	worden	en	
later	weer	ten	behoeve	van	de	Stichting	Adullam	verkocht.	Zo	hoopt		men	
weer	geld	voor	de	gehandicapte	medemens	in	te	zamelen.	De	punten	kun-
nen	worden	ingeleverd	bij	de	Fam.	de	Waal,	Windvang	6	of	fam.	van	der	
Vlies,	Dorpsweg	84,	beiden	te	Maartensdijk.

Hersengymnastiek houdt je hersens fit
Wilt	u	op	een	zeer	effectieve	manier	uw	geheugen	en	uw	concentratiever-
mogen	verbeteren?	Dan	is	deze	cursus,	bedoeld	voor	55-plussers,	zeker	iets	
voor	u.	Door	vooral	de	basisfactoren	van	het	werkgeheugen	te	trainen,	zult	
u	 een	 merkbaar	 resultaat	 boeken.	 U	 krijgt	 ook	 praktische	 en	 nuttige	 tips	
aangereikt	over	hoe	u	uw	hersenen	in	een	goede	conditie	kunt	houden.	De	
cursus	start	op	dinsdag	1	maart	om	14.00	uur.	De	kosten	bedragen	25	euro	
voor	5	lessen.	
Wanneer	u	meer	informatie	over	de	cursus	wilt,	kunt	u	eerst	naar	een	gratis	
presentatie	komen	op	donderdag	20	januari	om	14.00	uur.	Voor	inschrijven	
of	 informatie	 kunt	 u	 terecht	 bij	 de	 receptie	 van	 de	 Biltse	 vestiging	 van	
SWO,	Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt,	telefoon:	030	2203490.

Digitaal fotoboek maken
Heeft	u	digitale	foto’s	en	u	wilt	altijd	al	een	digitaal	fotoboek	maken	maar	u	
weet	niet	precies	hoe	u	dit	moet	doen	of	moet	aanpakken,	dan	is	deze	cursus	
een	goed	begin.	U	leert	in	deze	cursus	het	downloaden	van	het	benodigde	
programma,	het	bewerken	van	de	foto’s,	het	maken	van	het	fotoboek	tot	en	
met	het	plaatsen	van	de	bestelling.	
Voor	het	volgen	van	deze	cursus	is	het	noodzakelijk	dat	u	de	computer	kunt	
bedienen	en	dat	uw	computer	aangesloten	is	op	het	 internet.	Deze	cursus	
van	3	lessen	begint	op	donderdag	27	januari	2011	van	10.00	tot	12.15	uur	
en	 kost	 30,00	 Euro	 (inclusief	 cursusboek).	 Deze	 computercursus	 wordt	
gegeven	in	het	computerleslokaal	van	de	SWO	in	Dijckstate	te	Maartens-
dijk.	Voor	 informatie	 en	 aanmeldingen:	 SWO-centrum	 Maertensplein	 96	
Maartensdijk,	tel.	0346	214161.

Matty van der Poel bij SWO-Maartensdijk



HUBO Maartensdijk is één van de 200 Hubo winkels in Nederland en biedt
haar klanten een volwaardig assortiment tegen aantrekkelijke prijzen. Hubo
onderscheidt zich juist in díe klussen waarbij extra advies nodig is en
artikelen die op maat gemaakt moeten worden. Denk aan binnen- en
buitendeuren, raamdecoratie, buitenzonwering, horren, deurbeslag en verf.

Als team zetten we graag net even een extra stapje om onze klanten het
serviceniveau van een speciaalzaak te bieden. Omdat steeds meer mensen
dit weten te waarderen en wegens het vertrek van één van onze
medewerkers zijn wij met spoed op zoek naar uitbreiding van ons team.
Wij vinden het belangrijk dat je van aanpakken weet, vriendelijk en beleefd
bent, collegiaal en flexibel voor diverse werkzaamheden inzetbaar bent. Van
nature heb je een klantgerichte instelling met oog voor het bedrijfsbelang.
Gezien de fysieke zwaarte van bepaalde werkzaamheden binnen onze Hubo
geven we de voorkeur aan een man.

Je kunt je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae via post of e-mail sturen. Voor
eventuele vragen over de werkzaamheden kun je uiteraard ook telefonisch
contact met ons opnemen.

Dorpsweg 170,  3738 CL  MAARTENSDIJK 
Tel. 0346-2115579 | maartensdijk@hubo.nl

Ben jij een ERVAREN BOUWMARKT MEDEWERKER 
met aantoonbaar VERKOOP TALENT?

Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren! 

Openingstijden:
Maandag 13:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 09:00 tot 17:00 uur

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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Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

heeft weer de oude  

vertrouwde nieuwjaars  

aanbieding.

 

Knippen 10 euro voor iedereen!

 

Vanaf 20 januari  t/m 17 februari. 

Bel snel voor een afspraak: 

0346-212908 

Graag tot ziens,

Corine & Bianca

‘t Knipperijtje
Kapsalon

ZOEKT  TIMMERMAN (fulltime)

Bouwbedrijf Nagel is een jong bedrijf  waar de werkzaamheden alleen maar toenemen. 

Hierdoor zijn we dringend op zoek naar een timmerman die ons team komt versterken.

Ben jij iemand die zin heeft in een nieuwe uitdaging, houd je van zeer verschillende werk-

zaamheden in de nieuwbouw, verbouw en renovatie, ben je iemand die de handen � ink 

uit de mouwen wil steken en heb je geen 7 tot 4 mentaliteit? Dan ben jij de persoon

die we zoeken!

Wij bieden je  zelfstandigheid en een goed salaris conform de Bouw CAO.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Egbert Nagel.

Bouwbedrijf Nagel ∙ Wolkammerweg 4 ∙ 3615 CG Westbroek

T (06)-15031638 ∙ F (0346)-28 16 48 ∙ E info@bouwbedrijfnagel.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong enthousiast team.
Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken wij graag een vrijblijvende
offerte.

Zoals: Nieuwbouw
 Verbouw 
 Renovatie

Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben voor elk
vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, loodgieterwerk,
stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen:
info@bouwbedrijfdegraaff.nl - www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049
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Biologische abonnementen bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Biologische landbouw en voeding is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen, 
die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en 

productiemethoden. In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt. Vanaf deze week is Landwaart 
Culinair aan het Maartensdijkse Maertensplein als 42ste deelnemer in de provincie Utrecht

toegetreden tot de Odin-keten. 

Kenmerk	 van	 die	 biologische	 land-
bouwmethoden	 is	 dat	 er	 gepoogd	
wordt	te	werken	met	zo	weinig	moge-
lijk	 milieubelastende	 middelen	 en	
methoden.	Overigens	 is	 het	 niet	 alle	
consumenten	 van	 biologische	 pro-
ducten	 te	 doen	 om	 een	 betere	 kwa-
liteit	 van	 de	 producten	 of	 mogelijke	
positieve	effecten	op	de	gezondheid;	
een	 deel	 van	 hen	 koopt	 biologisch	
vanwege	het	duurzame	productiepro-
ces	 of	 vanwege	 de	 diervriendelijke	
methoden.	Ook	de	garantie	dat	 in	de	
producten	 geen	 genetisch	 gemanipu-
leerde	 gewassen	 of	 organismen	 zijn	
gebruikt	speelt	voor	velen	een	rol.

Keten
De	 vraag	 naar	 biologische	 (AGF-)
producten	 is	 nog	 steeds	 heel	 wisse-
lend	en	vaak	onregelmatig.	De	moge-
lijkheid	 ‘tot	 levering’	 is	 ook	 vaak	
sterk	onderhevig	aan	beschikbaarheid	
en	 seizoengebondenheid.	 Daarom	 is	
bij	 Landwaart	 ook	 de	 knop	 om	 en	
heeft	 men	 aansluiting	 gezocht	 bij	
de	 Odin-keten.	 Odin	 vult	 wekelijks	
duizenden	tassen	met	smaakvolle	bio-
logische	 en	 biologisch-dynamische	
groenten	en	fruit	van	het	seizoen.	
Naast	de	groenten	en	fruit	vindt	men	
in	 de	 tas	 iedere	 week	 interessante	

informatie	over	de	telers,	groenten	en	
fruit	 en	 actualiteiten	 en	 passende	 en	
verrassende	recepten.	Er	zijn	5	soor-
ten	 abonnementen	 in	 de	 prijsklasse	
van	7,95	 tot	 14,95	 euro	per	 tas:	met	
alleen	groente,	alleen	fruit	of	gecom-
bineerd,	 voor	 kleine	 en	 voor	 grotere	
huishoudens.	De	tas	is	bij	Landwaart	
altijd	op	dinsdag	af	te	halen.

Abonnement
Willem	 Landwaart	 licht	 toe:	 ‘Het	
Odinabonnement	 staat	 bij	 ons	 in	 de	
zaak	 altijd	 op	 dinsdag	 klaar.	 Men	
bestelt	 elke	 week	 de	 tas	 voor	 de	
week	 daarop	 en	 betaalt	 het	 bedrag	
daarbij	 vooruit.	 In	 principe	 gaat	 de	
klant	 een	 abonnement	 aan,	 dat	 voor	
onbepaalde	 tijd	 en	 altijd	 beëindigd	
kan	 worden.	 De	 organisatie	 werkt	
met	 een	 ‘teeltplan’;	 daarom	 wordt	
een	opzegtermijn	van	twee	weken	op	
prijs	gesteld.	Klanten	beginnen	altijd	
met	 een	 proefabonnement	 van	 vier	
weken,	zonder	opzegtermijn’.	

Voordelen
Men	 kan	 in	 Nederland	 bij	 meer	 dan	
400	 afhaalpunten	 de	 bestellingen	
afhalen	en	 in	deze	provincie	zijn	dat	
er	 (al)	 42.	 Naast	 de	 consument,	 die	
wekelijk	 verzekerd	 is	 van	 de	 juiste	

hoeveelheid	verse	en	biologische	pro-
ducten	is	het	ook	voor	de	ondernemer	
een	 systeem	 met	 alleen	 maar	 voor-
delen.	
In	 de	 biologische	 hoek	 levert	 hij	
alleen	 nog	 maar	 de	 ‘bestelde’	 hoe-
veelheden	 en	 kan	 hij	 zijn	 inkoop	
van	 biologische	 producten	 volledig	
afstemmen	op	de	wensen	van	de	con-
sument.	De	groente	en	het	fruit	(in	de	
tas)	 zijn	 altijd	 vers,	 altijd	 biologisch	
of	 biologisch-dynamisch	 geteeld	 en	
zoveel	 als	 mogelijk	 seizoensgebon-
den.	De	producten	zijn	nooit	ingevlo-
gen,	 maar	 per	 boot	 of	 vrachtwagen	
aangevoerd	 en	 ze	 zijn	 grotendeels	
geproduceerd	 op	 teeltafspraken.	 De	
inhoud	is	deels	bekend	(zoals	bloem-
kool)	en	deels	verrassend	(zoals	aard-
peer).

Vier de seizoenen
Het	Odin	kookboek	‘Vier	de	Seizoe-
nen’	 is	 meer	 dan	 een	 receptenboek.	
Sfeervolle	beelden	brengen	de	wereld	
achter	de	recepten	tot	leven	en	ingre-
diënten	 worden	 uitgelicht.	 De	 klant	
leest	 meer	 over	 wat	 Odin	 onder	 de	
natuurlijke	 keuken	 verstaat	 en	 telers	
vertellen	 over	 de	 seizoenen	 en	 hun	
werk.	Het	boek	met	144	pagina's	kost	
€16,95.	

Landwaart Culinair is als 42ste deelnemer in de provincie Utrecht toegetreden tot de Odin-keten.

Als welkomstgeschenk stelt Willem Landwaart de eerste 49 abonnees het boek 
gratis beschikbaar.

Inwisseltrucs op het Maertensplein
Op donderdag 13 januari jl. probeerden twee verdachte personen een vals bankbiljet van 50 euro te slijten 

bij diverse winkels op het Maertensplein in Maartensdijk. Zij slaagden daar echter niet in.

Rond	 15.00	 uur	 meldden	 zich	 een	
jongen	 en	 een	 meisje	 bij	 winkel	 om	
een	haarverzorgingsproduct	te	kopen.	
Zij	betaalden	met	het	valse	biljet	van	
50	euro,	dat	echter	direct	werd	door-
zien	 door	 de	 medewerkster	 van	 de	
winkel.	Men	 is	 achter	de	verdachten	
aangelopen	en	heeft	hen	daarop	aan-
gesproken.	Het	valse	biljet	werd	toen	
teruggenomen	 door	 de	 verdachten	
en	 de	 winkel	 werd	 met	 ‘echt’	 geld	
betaald.	

Inmiddels	 bleek	 dat	 men	 ook	 bij	
een	 tweede	winkel	dezelfde	 truc	had	
uitgehaald,	 maar	 korte	 tijd	 later	 ook	
daar	was	teruggekomen	om	het	valse	

biljet	 terug	 te	 halen	 en	 dit	 keer	 wel	
met	 ‘echt’	geld	 te	betalen.	De	komst	
van	 de	 gewaarschuwde	 politie	 heb-
ben	zij	echter	niet	afgewacht	want	zij	
bleken	haastig	te	zijn	vertrokken	met	
mogelijk	 een	 lichtkleurige	 Volkswa-
gen	Touareg.
	
Van	de	twee	verdachten	is	het	navol-
gende	signalement	bekend:
-		Man,	 blank	 en	 ongeveer	 23	 jaar	

oud,	circa	1.82	meter	lang	en	slank	
van	postuur.	Hij	had	een	opvallende	
tatoeage	 in	 zijn	 nek	 en	 had	 opge-
schoren,	donkerbruin	haar.	De	man	
was	gekleed	in	een	dunne	zwarte	jas	
en	 strakke,	 donkerblauwe	 spijker-

broek.	Hij	droeg	witte	schoenen	met	
rood/blauwe	accenten.

-		Vrouw,	 blank	 en	 ongeveer	 22	 jaar	
oud,	circa	1.60	meter	lang	en	even-
eens	 slank	 van	 postuur.	 De	 vrouw	
had	 lang	 mahoniebruin	 haar	 met	
blonde	strengen.	Zij	was	gekleed	in	
een	witte	jas	en	donkerkleurige	spij-
kerbroek.	De	 vrouw	 liep	 op	 bruine	
schoenen	met	hoge	hak.

De	 politie	 waarschuwt	 ondernemers	
in	de	regio	alert	te	zijn	op	deze	geld-
wisselaars	en	adviseert	bij	een	heter-
daadsituatie	 direct	 te	 bellen	 met	 het	
alarmnummer	112.

Expositie bij Whisky- en 
Wijnhandel Verhaar

Machiel van Hijkoop is inmiddels alweer de 8e kunstenaar, die 
momenteel bij Whisky- en Wijnhandel Verhaar aan de Planetenbaan 

exposeert. Iedere exposant ‘staat’ ongeveer 1,5 maand in de zaak.

Kunstexpositie in de Biltsche Hoek
Vooruitlopend	op	de	veiling	die	14	 februari	op	De	Werkplaats	Kinderge-
meenschap	 te	Bilthoven	wordt	 gehouden,	 organiseren	Anneloes	Driessen	
en	Nynke	Willemsen	op	28	januari	van	14.00	-	22.00	uur	een	expositie	in	
Hotel	Van	der	Valk	De	Biltsche	Hoek.	De	kunst	die	geëxposeerd	wordt	is	
gemaakt	 door	mensen	met	 een	 verstandelijke	 beperking	 en	 de	 opbrengst	
van	de	geveilde	kunst	komt	ten	goede	aan	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking	in	Egypte	via	de	Foundation	Ard	el	Amal.	

Vrijdag 28 januari is o.a. dit schilderij te bezichtigen in Hotel De Biltsche 
Hoek, De Holle Bilt 1 te De Bilt.

Op	het	moment	dat	Machiel	vernam	
dat	 er	 een	 mogelijkheid	 was	 om	
bij	Whisky-	 en	Wijnhandel	Verhaar	
te	 kunnen	 exposeren,	 was	 hij	 met-
een	 in	 de	 wolken.	 De	 uitstraling	
van	het	pand	vindt	hij	 bijzonder	 en	
stijlvol,	 en	 zich	 uitstekend	 lenen	
om	 een	 kleine	 greep	 uit	 zijn	 werk	
tentoon	te	stellen.	Machiel	is	inmid-
dels	 zo’n	 vier	 jaar	 op	 weg	 in	 zijn	
zoektocht	naar	lijn,	vorm	en	emotie	
en	 heeft	 deze	 nu	 door	 middel	 van	
kwast	 en	 vingers	 een	 weg	 naar	 het	
vlak	 gegeven,	 zonder	 enige	 vorm	
van	 kunstopleiding.	 Machiels	 werk	
is	 abstract.	 Hij	 werkt	 met	 acryl	 en	
inkt	 op	 papier,	 olie	 op	 canvas	 en	
schilderingen	op	hout.	In	zijn	foto’s	
zijn	de	impressies	die	hij	opdoet	tij-
dens	zijn	reizen	terug	te	vinden.	‘Er	
zijn	vele	manieren	om	een	verhaal	te	

vertellen,	en	 ik	heb	de	behoefte	om	
het	 op	 deze	manier	 te	 doen’,	meldt	
Machiel.

Een van de werken van Machiel bij 
Verhaar.



Aanvragen om vergunning
Voornemen buitenplanse ontheffing en bouw-
vergunning
•  Bilthoven, Acacialaan 19, vergroten entree voor-

gevel woning
Verleende vergunningen
Verleende bouwvergunning 2de fase
•  Bilthoven, Lassuslaan 47, oprichten woning (3-01-

2011)
Verleende ontheffing en bouwvergunning
•  Bilthoven, Pieter Postkwartier 5, uitbreiden woning 

ten behoeve van mantelzorg (31-12-2010)
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Bongerdlaan 3, kappen 2 coniferen 

(28-12-2010)
•  Kappen van bomen op diverse locaties in de 

gemeente (05-01-2011):
- Groenekan, Grothelaan thv 1, 1 amerikaanse eik
- Groenekan, Vijverlaan thv 42, 1 beuk
- Groenekan, Eiklaan thv 8, 1 amerikaanse eik
- De Bilt, Groenekanseweg/Akker, 1 inlandse eik
- Bilthoven, Kees Boekelaan thv SCHC, 1 acacia
- Bilthoven, Nicolailaan thv 17, 1 acacia
-  Bilthoven, Paulus Potterlaan thv 37, 1 amerikaanse 

eik
- Bilthoven, Vinkenlaan thv 43, 1 amerikaanse eik
- Bilthoven, Bosuillaan (brievenbus), 1 acacia
- Bilthoven, Meuteplein thv 5, 1 sierkers
- Bilthoven, Kometenlaan achter flat, 1 sierkers
•  Bilthoven, Julianalaan 207, wijzigen kap (26-12-

2010)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 388, wijzigen 
rietkap naar pannendak en bouwen garage (02-
01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 74, kappen 4 ameri-
kaanse eiken, 4 grove dennen en 2 koreaanse spar-
ren (01-01-2011)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 30, kappen 2 douglassen 
(29-12-2010)

•  Bilthoven, Zweerslaan 29, kappen vliegden (Nood-
kap) (03-01-2011)

•  De Bilt, Buys Ballotweg 25, kappen 1 berk (03-
01-2011)

•  De Bilt, Looydijk 39, aanbouw schuur (30-12-
2010)

•  De Bilt, Wilhelminalaan 10, leggen middenspa-
ningskabel en plaatsen compactstation (04-01-
2011)

•  Maartensdijk, Merellaan 47, uitbreiden woning 
(28-12-2010)

•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 45, plaatsen kap 
(29-12-2010)

•  Westbroek, Kerkdijk 82, isoleren gevels (04-01-
2011)

Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Beatrixlaan 18, oprichten dakkapel 

voorzijde (31-12-2010)
•  Kappen bomen op diverse locaties in de gemeente 

(05-01-2010):
- Groenekan, Grothelaan thv 1, 1 amerikaanse eik
- Groenekan, Vijverlaan thv 42, 1 beuk
- Groenekan, Eiklaan thv 8, 1 amerikaanse eik
- De Bilt, Groenekanseweg/Akker, 1 inlandse eik

- Bilthoven, Kees Boekelaan thv SCHC, 1 acacia
- Bilthoven, Nicolailaan thv 17, 1 acacia
-  Bilthoven, Paulus Potterlaan thv 37, 1 amerikaanse 

eik
- Bilthoven, Vinkenlaan thv 43, 1 amerikaanse eik
- Bilthoven, Bosuillaan (thv brievenbus), 1 acacia
- Bilthoven, Meuteplein thv 5, 1 sierkers
- Bilthoven, Kometenlaan achter flat, 1 sierkers
•  Bilthoven, Gezichtslaan 276, verbouwen bedrijfs-

ruimte (05-01-2011)
•  Bilthoven, Gezichtslaan 276, verwijderen asbest 

(05-01-2011)
•  Bilthoven, Oranje Nassaulaan 21, oprichten dak-

kapel (05-01-2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 74, kappen 4 ameri-

kaanse eiken, 4 grove dennen en 2 koreaanse spar-
ren (05-01-2011)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 28, kappen 2 amerikaanse 
eiken, 2 grove dennen en 1 conifeer (31-12-2010)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 3 en 15 , kappen 1 servische 
spar, 5 fijnsparren, 1 hemlockspar, 1 amerikaanse 
eik, 3 grove dennen en 1 douglasspar (31-12-2010)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 30, kappen 2 douglassen 
(05-01-2011)

•  De Bilt, Hessenweg 131, verbouw winkel (vuur-
werkkluis) (31-12-2010)

Van rechtswege omgevingsvergunning
•  De Bilt, Burgemeester de Withstraat 62, sloop 

binnenwanden, kap en gevelaanpassingen (31-
12-2010)

•  Maartensdijk, Hondsdraf 1, kappen 1 conifeer 
(31-12-2010)

Vergunningen De Bilt

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.

Voor de volgende wijk zoeken we nog een bezorger: 

Bilthoven: 
 -  Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, 

Pluvierenlaan, Talinglaan, Zwanenlaan
  - Boslaan, Leeuweriklaan, Pimpelmeeslaan,

 Zwartkoplaan, Spechtlaan, Spotvogellaan,
  Tuin� uiterlaan, Tureluurlaan, Waterhoenlaan,

Kwinkelier

Groenekan:
  - Kon. Wilhelminaweg (247-436), Groenekanseweg (1-28)
  - Groenekanseweg vanaf viaduct tot De Bilt - Beukenburgerlaan

Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort
Dorpsstraat 45
3732 HH DE BILT
Tel 030-2202012 www.raaijeninterieurs.nl
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•  A0 (118 x 84 cm) of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor BREDE  posters!

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

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

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort
Onze professionele apparatuur levert dagelijks topkwaliteit

Onze mensen behandelen uw werk met zorg

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
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Het	 eigenlijke	 jubileum	 is	 pas	 in	
2013.	De	cijfers	1	en	3	zijn	in	het	logo	
verwerkt.	 Het	 is	 niet	 meer	 dan	 een	
opmerkelijke	 toevalligheid,	 dat	 die	
cijfers	 ook	 al	 bij	 deze	 fotowedstrijd	
terugkomen:	er	kwamen	31	inzendin-
gen	 binnen,	 waarvan	 er	 13	 foutloos	
waren.	De	uiteindelijke	winnaar	werd	
door	loting	bepaald.	Esther	Baan	ont-
vangt	 als	 prijs	 een	 Mathilde-menu	
voor	twee	personen	in	Restaurant	De	
Witte	Zwaan.

Bijzonder
De	Bilt	telde	rond	de	vorige	jaarwis-
seling	42.072	inwoners	en	beslaat	een	
oppervlakte	van	circa	67	km²	 (waar-
van	nauwelijks	water).	De	gemeente	
kent	 de	 dorpskernen:	 De	 Bilt,	 Bilt-
hoven,	 Groenekan,	 Hollandsche	
Rading,	 Maartensdijk	 en	 Westbroek.	
De	huidige	gemeente	De	Bilt	is	op	1	
januari	2001	ontstaan	uit	een	samen-
voeging	van	de	voormalige	gemeente	
De	Bilt	(De	Bilt	en	Bilthoven)	en	de	
voormalige	 gemeente	 Maartensdijk	
(Maartensdijk,	 Westbroek,	 Holland-
sche	Rading	en	Groenekan).	
De	 laatste	 jaren	 was	 er	 een	 discus-
sie	 over	 de	 oudste	 wortels	 van	 De	
Bilt.	Zowel	het	jaartal	1085	als	1122	
werd	genoemd	als	het	jaar	waarin	De	
Bilt	 is	 ontstaan.	 Het	 jaar	 1113	 kan	
worden	 gezien	 als	 het	 centrale	 jaar	
tussen	1085	en	1122	in	de	ontstaans-
geschiedenis	 van	 het	 gebied	 dat	 nu	
bekend	staat	als	de	gemeente	De	Bilt.	
Daarom	 is	 dat	 jaartal	 aangehouden	
en	 zal	 in	 2013	 het	 900-jarig	 bestaan	
van	 deze	 gemeente	 worden	 gevierd.	
Het	wordt	een	feest	vóór	en	dóór	alle	
inwoners,	 met	 activiteiten	 die	 al	 in	
2011	beginnen.

Fotoclub
Tijdens	het	900-jarig	bestaan	van	de	
gemeente	 De	 Bilt	 in	 2013	 worden	
door	inwoners	en	verenigingen	uit	de	
zes	 kernen	 gezamenlijk	 bijzondere	
activiteiten	 georganiseerd.	 Hiermee	
wordt	benadrukt	dat	de	gemeente	uit	
zes	 prachtige	 kernen	 bestaat,	 welke	
door	historie	en	 toekomst	aan	elkaar	
zijn	 verbonden.	 Deze	 initiatieven	
brachten	 het	 bestuur	 van	 Stichting	
900	 jaar	 De	 Bilt	 op	 de	 vraag:	 ‘Hoe	
goed	 kennen	 de	 inwoners	 van	 onze	
gemeente	de	zes	kernen	eigenlijk?’	

Om	die	kennis	eens	te	testen	schreef	
Stichting	900	jaar	De	Bilt	rondom	de	
jaarwisseling	een	Nieuwjaarsactie	uit.	
Er	 werden	 zes	 foto's	 gepubliceerd,	
waarbij	de	inwoners	van	de	gemeente	
konden	 raden	 welke	 foto	 in	 welke	
kern	 was	 gemaakt.	 Fotoclub	 Biltho-
ven	 en	 omstreken	 maakte	 de	 foto's;	
elke	 foto	 door	 een	 andere	 fotograaf,	
zodat	de	oplossingen	niet	per	ongeluk	
konden	worden	doorgespeeld.	

Heidemeertje
De	 prijs	 werd	 dit	 weekeinde	 over-
handigd.	Als	 decor	werd	 een	 van	 de	
6	 locaties	 (Copijn	 in	 Groenekan),	
die	 ook	 bij	 de	 wedstrijd	 betrokken	
waren,	gekozen.	Esther	Baan	vertelde	
met	een	onderbreking	van	5	jaar	haar	
hele	 leven	 verspreid	 over	 een	 aantal	
plaatsen	 in	 de	 gemeente	 te	 hebben	
gewoond.	

Toen	Esther	de	foto’s	zag	herkende	zij	
die	van	het	(Bilthovense)	heidemeer-
tje	 direct	 en	dat	was	 aanleiding	 zich	
met	 de	 andere	 foto’s	 bezig	 te	 gaan	
houden:	 ‘Drie	 herkende	 ik	 direct;	

deze	 hier	 in	 Groenekan	 twijfelde	 ik	
en	 twee	 wist	 ik	 echt	 niet;	 dus	 daar	
moest	 ik	nader	onderzoek	naar	 doen	
en/of	een	beetje	gokken.	Een	collega	
wist	er	ook	een	en	toen	was	het	verder	
een	kwestie	van	logisch	nadenken	en	
invullen’.	

Positief
Het	 verraste	 voorzitter	 Marius	 van	
den	 Bosch	 in	 positieve	 zin,	 dat	 er	
direct	 al	 bij	 zo’n	 eerste	 actie	 van	
de	 Stichting	 zoveel	 respons	 was:	
‘Natuurlijk	was	de	actie	ook	bedoeld	
om	 de	 Stichting	 wat	 naamsbekend-
heid	 te	geven	en	om	te	peilen	of	het	
a.s.	jubileum	al	een	beetje	leeft.	Ook	
op	 de	 Nieuwjaarsreceptie	 van	 het	
College	 is	 van	 veel	 betrokkenheid	
gebleken.	 Het	 doel	 van	 de	 Stichting	
tot	aan	de	eigenlijke	viering	is	om	de	
zes	 kernen	 wat	 dichter	 bij	 elkaar	 te	
brengen,	want	die	staan	toch	redelijk	
ver	uit	of	van	elkaar	af.	De	gemeente	
bestaat	 nu	 alweer	 10	 jaar,	 maar	 het	
zijn	nog	 steeds	6	kernen.	Wij	willen	
echt	trachten	door	de	activiteiten	over	
die	zes	kernen	te	verspreiden,	die	ver-
scheidenheid	wat	terug	te	brengen’.	

Esther Baan kent de zes kernen
door Henk van de Bunt

Esther Baan uit Bilthoven is de winnaar van de Nieuwjaarsactie van de Stichting 900 jaar De Bilt. 
Er waren zes foto’s gemaakt van de zes kernen van de gemeente De Bilt. Esther kon precies aangeven 

op welke plek de zes gepubliceerde foto's waren gemaakt. 

Marius van den Bosch overhandigt Esther Baan de prijs.

Maandag	 24	 januari	 start	 de	 groep	
beginners;	 dinsdag	 25	 januari	 gaan	
de	gevorderden	weer	aan	de	slag.	Die	
zijn	al	ongeveer	vijf	jaar	bij	Philip	en	
maken	prachtig	werk.	Donderdag	27	
januari	 is	 er	 een	 groep	 gevorderden	
met	 beginners	 samen,	 die	 niet	 op	
maandag	kunnen.	Vrijdag	 28	 januari	
houdt	Philip	een	Open	Dag	van	10.00	
uur	in	de	ochtend	tot	10.00	uur	in	de	
avond.	Hij	geeft	dan	rondleidingen	en	
laat	zien	waar	de	cursisten	werken	en	
wat	ze	gemaakt	hebben.	

Natuurlijk	 is	 er	 op	 de	 Open	 Dag	
voor	 de	 gasten	 een	 glaasje	 wijn	 en	
alsnog	 inschrijven	 voor	 deze	 cursus	
is	 mogelijk.	 Philip	 van	 der	 Zeeuw	
is	 een	 professionele	 kunstenaar,	 een	
keramist,	 een	 handboetseerder,	 die	
al	 ruim	 veertig	 jaar	 les	 geeft.	 Zijn	
leerlingen	komen	naast	de	Maartens-
dijkse	dorpen	uit	de	wijde	omgeving.	
Uit	De	Bilt	en	Bilthoven,	Hilversum	

en	 Utrecht.	 Ze	 werken	 met	 hoog-
waardige	klei	en	mooie	kleuren.	‘De	
volgende	 cursus	 zal	 waarschijnlijk	

pas	in	september	zijn.’,	vertelt	Philip.	
Het	 adres	 is:	 Dr.	 J.J.F.	 Steijlingweg	
23	Maartensdijk.	Tel.	0346	213472.

Boetseren voor nieuwelingen en gevorderden
Philip van der Zeeuw start weer nieuwe cursussen 

door Kees Pijpers

De professionele keramist uit Maartensdijk begint a.s. week weer met gratis nieuwe cursussen 
voor groepen van vijf cursisten, zowel voor nieuwelingen als voor gevorderden. 

Er worden alleen kosten voor de klei en het gebruik van de oven in rekening gebracht.

Mooie producten van zijn cursisten.

De goede antwoorden zijn 
Foto	1:		Hollandsche	Rading,		

ingang	natuurgebied
Foto	2:		De	Bilt,	Kapelweg
Foto	3:		Bilthoven,	Heidemeertje
Foto	4:		Maartensdijk,	Eyckenstein
Foto	5:		Groenekan,	boomkwekerij	

Copijn
Foto	6:		Westbroek,	gezien	vanuit	

de	kant	van	Bilthoven

Historische Vereniging Maartensdijk 
krijgt werk- en vergaderruimte

Op donderdag 27 januari a.s. rond 17.00 uur wordt het 
verbouwde voormalige gemeentehuis in Maartensdijk officieel 

geopend. De  huurder van dit monumentale pand (Centrum voor 
Bedrijfsopvolging) heeft na een grootscheepse verbouwing en 

renovatie per 1 januari het gebouw als bedrijfspand in gebruik 
genomen.

Tot	grote	blijdschap	van	de	Historische	Vereniging	Maartensdijk	werd	de	
lang	 gekoesterde	 wens	 om	 in	 het	 oude	 gemeentehuis	 een	 ruimte	 te	 kun-
nen	betrekken,	door	CVB	mogelijk	gemaakt.	De	vroegere	‘slurf’	zoals	de	
ruimte	 destijds	werd	 genoemd,	werd	 voor	 de	 vereniging	 gereserveerd	 en	
biedt	nu	voldoende	mogelijkheden	om	een	klein	archief	en	bibliotheek	in	
te	richten	en	bovendien	kunnen	er	cursussen	en	vergaderingen	voor	actieve	
werkgroepleden	van	de	vereniging	worden	georganiseerd.	Tijdens	de	offi-
ciële	opening	van	het	pand	zullen	de	aanwezige	bestuursleden	met	trots	de	
gemeubileerde	verenigingsruimte	ook	openstellen.

De dames Els Both en Baldine van den Bosch kunnen gaan inrichten.

Nieuwjaarsconcert

Op vrijdag 14 januari 2011 werd er in zaal ‘De Bunte’ van de Biltse Muziek-
school door een salonorkest het traditionele nieuwjaarsconcert gegeven. 
Het salonorkest bestond uit docenten en enkele bevriende collega’s onder 
leiding van Rob Goorhuis. Er was dit jaar sprake van een lustrum: in 1991 
werd voor het eerst door een uit docenten samengesteld ensemble een 
nieuwjaarsconcert gegeven. Het nieuwjaarsconcert werd georganiseerd 
door Muziekpodium De Bilt en wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Vrienden van de Biltse Muziekschool.



Van den Boer heeft ruime ervaring 
met Afrikaans zingen in diverse koren 
en kreeg de laatste tijd veel vragen 
van vrienden en bekenden om een 
workshop te organiseren. Zij dacht 
direct aan zanger, muziekdocent en 
dirigent Gouveia uit Rotterdam. ‘Ik 
ken Bobby al jaren. Hij heeft mij 
beter leren zingen.’ Hij woont al 
zeventien jaar in Nederland, maar 
werd geboren in Angola. Als jongen 
van negen zong hij al in het kerkkoor 
van zijn vader, maar zijn hart ging uit 
naar de muziek die op straat gezon-
gen en gespeeld werd. Hij is opgeleid 
aan het conservatorium van Luanda 
en aan de Escola Nacional de Arte 
van Havana. Gouveia heeft meege-
werkt aan talloze muziekprojecten en 
dirigeert diverse koren in Nederland. 

Verschillen
Afrikaanse muziek wordt a capella 
gezongen, soms ingetogen, vaak uit-
bundig, maar altijd met een aanste-

kelijke energie. Allerlei elementen 
die zo typerend zijn voor Afrikaans 
zingen, komen tijdens de workshop 
aan bod: klankvorming, ritme, har-
monieën, beweging en synergie. Het 
verschil tussen de Afrikaanse manier 
van zingen en hoe in Nederland wordt 
gezongen is aanzienlijk, aldus Gou-
veia: ‘Je gebruikt je stem anders, 
maar je zingt ook vanuit een andere 
mentaliteit. In Nederland heeft een 
koor altijd het einde van het lied in 
zicht. Bij Afrikaanse muziek is niet 
van tevoren bepaald hoe lang een 
lied duurt. Je weet dus nooit wanneer 
het stopt.’ Hij stipt nog een verschil 
aan: ‘In Nederland ligt de nadruk op 
de teksten en de poëzie. Je probeert 
de betekenis ervan te interpreteren. 
Bij Afrikaans zingen draait alles om 
emotie overbrengen. Het gaat niet 
om het hoofd, maar om het hart.’ In 
wezen moet Gouveia Nederlandse 
mensen die Afrikaans willen zingen 
ertoe bewegen een mentale omslag 

te maken: ‘Ik moet ze afleren om 
naar een eind toe te werken. Wij 
Afrikaanse mensen kunnen bijvoor-
beeld een half uur lang één woord 
zingen. Het gaat erom een geza-
menlijke emotie te ontwikkelen.’ Bij 
de Nederlandse manier van zingen, 
raak je energie kwijt, stelt hij. Bij 
Afrikaanse muziek is dat het tegen-
overgestelde: hoe meer je zingt, hoe 
meer energie je krijgt. Gouveia heeft 
dat gemerkt bij de koren waarmee 
hij werkt: ‘Aanvankelijk werden de 
mensen moe van het zingen, maar de 
laatste tijd willen ze niet meer stop-
pen.’ Meebewegen tijdens het zingen 
is voor een Afrikaans kind volkomen 
vanzelfsprekend, omdat het ermee 
opgroeit. ‘Voor Nederlandse mensen 
is het moeilijk ritme en lichaam te 
coördineren’, heeft Gouveia gemerkt. 
‘Ze hebben immers geleerd dat ze op 
hun plaats moeten blijven staan en 
moeten wachten tot de dirigent een 
teken geeft.’ 

Projectkoor
Het is de bedoeling van Van den Boer 
en Budde om na de workshop met 
enthousiaste deelnemers en andere 
geïnteresseerden door te gaan als pro-
jectkoor onder leiding van Gouveia. 
Van den Boer: ‘We willen eens in de 
twee weken op dinsdagavond werken 
aan repertoireopbouw, klankkleur, 
stemontwikkeling en samenzang, met 
als resultaat een uitvoering in juni. 
Wie geïnteresseerd is kan zich aan-
melden bij Van den Boer of Budde. 
‘Wij nemen dan contact op voor een 
gesprek en een stemtest.’ Veel men-
sen hebben zich al aangemeld voor 

de workshop, maar helaas ontbreekt 
het nog aan mannenstemmen en dat is 
juist bij Afrikaanse muziek zo belang-
rijk. ‘Iedereen is welkom, maar we 
hopen vooral dat zich nog veel man-
nen opgeven’, aldus Van den Boer.

De workshop Afrikaans Zingen vindt 
plaats in de Doopsgezinde Kerk, 
Oude Gracht 270, Utrecht op 23 janu-
ari van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname 
kost 15 euro. Opgeven bij Maria 
van den Boer, 030-2281332 of Katja 
Budde, 030-2315816, of via e-mail: 
mvdboer@planet.nl of katjabudde1@
cs.com.

Frederik Johannes (Frits) Lugt (1884 
-1970) was getrouwd met een dochter 
van Joseph Klever, president-direc-
teur van de Steenkolen Handels Ver-
eniging, die in 1919 Rustenhoven 
kocht en er tot eind jaren dertig van 
de vorige eeuw woonde. Ruim voor 
het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog verhuisde hij naar Wenen, 
waar hij ook is overleden. Frits Lugt 

liet in 1920 voor zijn gezin op het 
landgoed van zijn schoonvader aan 
de Aanlegsteeg 4 een huis door de 
Maartensdijkse aannemer J. van Es 
bouwen naar een ontwerp van de 
architect D.F. Slothouwer. Het huis 
heeft de naam ’t Landhuis. 

Kunst
Frits Lugt was van 1901 tot 1915 
werkzaam bij een Amsterdams vei-
lingbedrijf, gespecialiseerd in kunst. 
Vanaf 1915 ging Frits Lugt zelf kunst 
verzamelen, o.a. werken van Rem-
brandt, Dürer, Rubens en Van Dijck, 
maar ook werk van minder beken-
de kunstschilders. Van jongs af aan 
schreef hij al kunsthistorische stan-
daardwerken die nog steeds worden 
geraadpleegd. Vlak voor de Duitse 
inval in 1940 werden een groot aantal 
schilderijen en andere kunstwerken 
uit ‘t Landhuis door Jan de Jong 
met paard en wagen naar het Frans 
Halsmuseum in Haarlem gebracht. In 
mei 1940 werden in Rustenhoven tij-
delijk gedemobiliseerde Nederlandse 
militairen ondergebracht, waarna er 
een gobelinweverij in kwam. In 1947 
kwam het landgoed Rustenhoven in 
bezit van J.M. Fentener van Vlis-
singen, net zoals de vader van mevr. 
Lugt-Klever, werkzaam bij de Steen-
kolen Handels Vereniging.

Kunstzinnig
Frits Lugt werd op 4 mei 1884 in 
Amsterdam geboren. Zijn vader 
werkte als ingenieur bij Publieke 
Werken in Amsterdam. Zijn moeder, 
Jeannette P. Verschuur kwam uit een 
kunstzinnige familie en tekende zelf 

ook. Frits was enig kind en erfde 
van zijn moeder het tekentalent en 
van zijn vader een bijna dwangma-
tige drang om alles te ordenen en te 
bewaren. ‘Hoe meer men weet, hoe 
meer men ziet’, was zijn credo. Op 
zijn dertiende raakte hij geïnteres-
seerd in kunst en de oude meesters. 
Als jongen wilde hij kunstenaar wor-
den, maar het talent ontbrak hem. Zo 
besloot hij kunst te gaan bestuderen. 
In de studiezaal van het Rijksprenten-
kabinet in Amsterdam was hij iedere 
vrije middag te vinden. Hij beschreef 
bijna 1000 tekeningen en werd ver-
zamelaar van prenten, tekeningen en 
correspondentie van kunstenaars. Hij 
bouwde een grote documentatie op 
en wordt omschreven als een kunst-
historisch wonderkind. Zijn ouders 
stuurden hem naar Engeland om de 

Engelse taal te leren. Hij bouwde in 
Londen een netwerk aan contacten op 
die hem later in de kunsthandel goed 

van pas kwamen. Later bezocht hij de 
meeste grote Europese steden waar 
veilingen werden gehouden. 
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Rustenhoven herleeft in biografie over Frits Lugt
door Koos Kolenbrander

Onlangs verscheen bij uitgeverij Thoth te Bussum een door J.F. Heijbroek geschreven opmerkelijke biografie 
over het leven van de kunsthandelaar Frits Lugt. Een gedeelte van het boek handelt over de periode, dat hij 
in Maartensdijk in ’t Landhuis op het terrein van de buitenplaats Rustenhoven aan de Dorpsweg woonde.

‘t Landhuis aan de Aanlegsteeg 4 dat voor Frits Lugt werd gebouwd.

De periode dat hij met zijn gezin in ’t 
Landhuis woonde, komt in de biogra-
fie uitvoerig aan de orde met veel nog 
niet eerder gepubliceerde foto’s. 
Het boek, een gebonden uitgave van 
16 x 24 cm, ‘Frits Lugt 1884-1970, 
Leven voor de kunst’ telt 480 pagina’s 
en bevat 300 illustraties in kleur. De 
schrijver J.F. Heijbroek is conserva-
tor bij het Rijksmuseum te Amster-
dam.’ In het boek ook een afbeelding van de andere zijde.

Workshop Afrikaans Zingen zoekt
mannenstemmen

door Lilian van Dijk

Maria van den Boer uit Bilthoven heeft lang in de Centrale Afrikaanse Republiek gewoond en maakte daar 
kennis met de bijzondere manier waarop Afrikaanse mensen zingen. Zij organiseert samen met Katja Budde 

uit Utrecht een workshop Afrikaans Zingen onder leiding van dirigent Boaventura (Bobby) Gouveia.

Bobby en Maria hopen op een evenwichtig samengesteld gezelschap tijdens 
de workshop Afrikaans Zingen.
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Om	 zeven	 uur	 ‘s	 ochtends	 vertrok	
scholier	 Gert-Jan	 al	 van	 huis.	 Met	
vier	klasgenoten	en	twee	begeleiders	
van	 het	 Christelijk	 Lyceum	 Zeist	
ging	hij	op	weg	naar	de	selectieronde	
voor	het	Europees	 Jeugd	Parlement.	
Het	 CLZ	 doet	 nu	 al	 vier	 jaar	 op	 rij	
mee	 aan	 deze	 competitie	 waarbij	
jongeren	 de	 kans	 krijgen	 zich	 in	 de	
schoenen	 te	 plaatsen	 van	 een	 Euro-
parlementariër.	Vorig	jaar	haalde	het	
team	 de	 nationale	 ronde	 en	 plaatste	
zich	daar	voor	een	internationale	ses-
sie	in	Noorwegen.

EYP is anders
Het	 initiatief	 voor	 deze	 competitie	
gaat	 vanuit	 de	 internationale	 jeugd-
organisatie	 EYP	 (European	 Youth	
Parliament).	 Deze	 organisatie,	 die	
volledig	 wordt	 bestuurd	 en	 beheerd	
door	 jongeren,	organiseert	door	heel	
Europa	 bijeenkomsten	 waarbij	 jon-
geren	 zich	 kunnen	 uitspreken	 over	

internationale	 politieke	 kwesties.	
Scholen	 kunnen	 zich	 met	 een	 team	
van	vijf	of	zes	leerlingen	aanmelden	
om	 mee	 te	 doen	 in	 de	 voorrondes.	
Hier	selecteert	een	jury	de	teams	die	
niet	 alleen	 het	 best	 spreken,	 maar	
ook	 de	 teams	 die	 het	 meest	 gericht	
zijn	 op	 samenwerken	 en	 bereid	 zijn	
compromissen	 te	 sluiten.	 Hierin	 is	
EYP	 erg	 anders	 dan	 andere	 debat-
toernooien.	 Zo	 stelt	 ook	 president	
van	EYP	Nederland	Wim	van	Doorn:	
‘Bij	de	meeste	debatwedstrijden	gaat	
het	erom	dat	 je	de	 tegenstander	met	
woorden	 naar	 beneden	 haalt,	 ook	
al	werk	 je	 niet	 altijd	 opbouwend	 en	
verdedig	je	een	aangewezen	stelling.	
Bij	 EYP	 ben	 je	 op	 zoek	 naar	 een	
oplossing	 en	 werk	 je	 samen	 met	 en	
niet	tegen	de	oppositie.’

Echt iets voor Gert-Jan
In	 februari	 dit	 jaar	 vindt	 de	 11e	
nationale	 conferentie	 van	 het	 EYP	

in	Nederland	plaats.	Hier	krijgen	de	
leerlingen	 kans	 zelf	 een	 stelling	 te	
schrijven	 en	 maken	 ze	 kans	 gese-
lecteerd	 te	 worden	 voor	 een	 inter-
nationale	 sessie	 in	 het	 buitenland.	
Dit	 was	 ook	 het	 doel	 van	 het	 team	
van	Gert-Jan	toen	ze	zich	inschreven	
voor	 de	 voorselectie.	 Op	 school	 is	
Gert-Jan	 lid	 van	de	 debatclub.	Toen	
hij	 hoorde	 over	 het	 Europees	 Jeugd	
Parlement	wist	hij	meteen	dat	het	iets	
voor	hem	was.	Hij	vertelde	als	volgt:	
‘Onze	lerares	Engels	vroeg	in	de	klas	
wie	er	mee	wilde	doen	aan	het	EYP.	
Ik	heb	me	direct	opgegeven	omdat	ik	
altijd	wel	mee	doe	met	dit	soort	initi-
atieven	en	ook	al	eerder	heb	meege-
daan	 aan	 bijvoorbeeld	 de	 inter-TTO	
debatwedstrijd	 (een	 wedstrijd	 onder	
tweetalige	scholen	in	Nederland).	Ik	
ben	van	plan	dit	in	de	toekomst	nog	
vaker	te	doen’.
Zondag	 had	 Gert-Jan	 met	 zijn	 team	
een	 kans	 zich	 te	 bewijzen	 voor	 de	

jury.	 Daarbij	 werd	 niet	 alleen	 gelet	
op	 de	 prestaties	 in	 het	 debat,	 maar	
ook	op	de	algemene	houding	van	de	
deelnemers	 gedurende	 de	 hele	 dag.	
Gert-Jan	vertelde	dat	het	programma	
van	 deze	 dag	 niet	 uitsluitend	 uit	
debatteren	 bestond:	 ‘De	 eerste	 helft	
van	de	dag	was	 inleidend	en	diende	
als	voorbereiding	op	het	grote	debat.	
We	 werden	 opgedeeld	 in	 comités	
waarin	 je	 samen	 moest	 werken	 met	
deelnemers	 van	 andere	 scholen	 om	
internationale	 problemen	 op	 te	 los-
sen.	 Eerst	 moesten	 we	 deze	 deel-
nemers	 echter	 beter	 leren	 kennen,	
en	 daarvoor	 deden	 we	 een	 aantal	
originele	kennismakingsactiviteiten’.	
Daarna	was	toch	het	moment	aange-
broken	 voor	 het	 grote	 debat.	 In	 de	
General	Assembly	 verdedigde	 ieder	
team	 zijn	 toegewezen	motie	 en	 ver-
weerde	zich	tegen	de	tegenstanders.

Grote fout
Het	team	van	het	CLZ	was	erg	goed	
op	dreef	en	stevende	af	op	een	plaats	
bij	 de	 top	 van	 deze	 sessie.	 ‘Maar	
toen	 beging	 ik	 een	 grote	 fout’,	 zei	
Gert-Jan.	 ‘Ik	 maakte	 een	 fout	 door	
tijdens	het	debat	te	fel	te	zijn	in	mijn	

commentaar,	zoals	ik	gewend	was	bij	
de	andere	debatwedstrijden.	Bij	EYP	
moet	 je	 echter	 veel	 constructiever	
zijn,	 en	 toewerken	 naar	 een	 oplos-
sing.	Dat	laatste	hebben	wij	als	team	
veel	te	weinig	gedaan.’

Les
‘Toch	 heb	 ik	 er	 wel	 van	 geleerd’,	
voegde	Gert-Jan	toe.	‘Hoewel	je	een	
debat	kunt	winnen	door	de	tegenstan-
der	 zijn	 argumenten	 neer	 te	 halen,	
is	 het	 nog	 veel	 sterker	 om	 zelf	 met	
een	 beter	 argument	 te	 komen	 zon-
der	 dat	 je	 de	 tegenstander	 direct	
aanvalt.	 Je	 kunt	 dus	 ook	 debatteren	
in	 een	 slechts	 constructieve	 manier	
zonder	 de	 tegenstander	 compleet	 af	
te	 slachten.’	 Voor	 Gert-Jan	 en	 zijn	
teamgenoten	was	het	een	zeer	waar-
devolle	ervaring,	al	was	de	teleurstel-
ling	groot	toen	bekend	werd	gemaakt	
dat	 het	 team	 niet	 was	 geselecteerd	
voor	 de	 volgende	 ronde.	 Het	 team	
van	 Gert-Jan	 maakt	 nog	 wel	 kans	
op	een	van	de	‘wildcard’	posities	die	
later	worden	weggegeven.

Meer	informatie	over	het	initiatief	is	
te	vinden	op	www.eyp.nl

Een frisse kijk op de Europese politiek
door Florian Goldschmeding

Vorige week zondag vond in Maastricht op het University College Campus de laatste voorselectie 
voor de nationale sessie van het Europees Jeugd Parlement plaats. Dit debattoernooi concentreert 

zich op internationale problemen vanuit een Europees oogpunt. Gert-Jan Smit uit Bilthoven 
nam deel aan deze voorronde.

‘Ik kijk nu heel anders tegen debatteren aan’.

Het	 team	 NMC	 van	 de	 Milieudienst	
Zuid	 Oost-Utrecht	 is	 samen	 met	 de	
‘Vereniging	 Boerderij	 in	 de	 Kijker’	
en	 de	 ‘Agrarische	 Natuurverenigin-
gen	 Noorderpark	 en	 Kromme	 Rijn’,	
het	 project	 ‘Boerderij	 in	 de	 Kijker’	
gestart	om	schoolklassen	in	verschil-
lende	 gemeenten	 boerderijeduca-
tie	 aan	 te	 bieden.	 Boer	 van	 Zijtveld	
en	 mevrouw	 Blaauwendraad,	 beide	
bekend	van	boerderijen	in	Westbroek	
en	Michelle	Poort	van	de	uitvoerende	
organisatie,	 bespraken	 in	het	kort	 de	
plannen	van	het	project	dat	nu	ook	in	
Zuid	 Oost-Utrecht	 gaat	 beginnen.	 In	
andere	delen	van	de	provincie	draait	
het	programma	al	langer.	

Boer zoekt school
De	 twee	 lesprogramma’s	 betreffen:	
‘De	 koeien	 van	 boer	 Jan’	 met	 als	
hoofdthema	 ‘Dieren	 op	 en	 rond	 de	
boerderij’	voor	de	groepen	3	en	4	en	
‘Superboer’	 voor	 de	 groepen	 5	 en	 6	
met	 als	 hoofdthema:	 ‘De	 herkomst	
van	ons	 voedsel’.	Na	 een	voorberei-
ding	in	de	klas	gaan	de	leerlingen	op	
bezoek	voor	een	ontdekkingstocht	bij	
een	 melkveehouder	 of	 fruitteler.	 Zij	
zullen	met	eigen	ogen	zien	dat	melk	
eerst	uit	een	koe	komt	en	pas	daarna	
uit	een	pak.	Zij	zullen	horen	en	zien	
hoe	 de	 dag	 van	 een	 boer	 er	 uitziet,	
waar	ons	eten	groeit	en	welke	beesten	
er	allemaal	op	een	boerderij	te	vinden	
zijn.	 Alle	 agrarische	 bedrijven	 die	
aan	dit	project	meedoen	zijn	getraind	
voor	boerderijeducatie.	Scholen	kun-
nen	 zelf	 een	 boerderij	 en	 bezoek-
datum	 kiezen.	 Wie	 meer	 wil	 weten:	
www.boerderijindekijker.nl

Boerderij in de kijker
Een leerzaam project voor kinderen van de basisschool

door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag bezocht een kleine delegatie van het educatieproject ‘Boerderij in de kijker’ 
de drie basisscholen in Maartensdijk. Het betrof een kennismaking met uitleg aan leerkrachten 

over het project dat al geruime tijd in de provincie Utrecht draait. Alle 23 basisscholen 
in de gemeente De Bilt zullen worden bezocht. 

Boerin Heleen Blaauwendraad overhandigt een melkpak met informatie over 
boerderijeducatie aan leerkracht Anton Sonderman van de Martin Luther 
Kingschool in Maartensdijk. Boer van Zijtveld ziet het met genoegen aan. 

De	 boerderijen	 rond	 De	 Bilt	 en	 Maartensdijk	 e.o.	 die	 al	 aan	 het	 project	
deelnemen	met	allerlei	activiteiten	en	op	afspraak	te	bezoeken	zijn:

•		Nieuw	 Bureveld,	 zorgboerderij,	 veehouderij	 en	 boerderijwinkel.	
Universiteitsweg	1	De	Bilt.

•		Boerderij	Fortzicht,	melkveehouderij.	Voordorpsedijk	35	Groenekan.
•		Familie	Blaauwendraad,	melkveehouderij.	Kooidijk	9	Westbroek.
•		Rutger	 en	 Christianne	 Hennipman,	 melkveehouderij	 Korssesteeg	 3	

Westbroek.
•		Hoeve	Vredegoed,	schapenhouderij	inclusief	een	klein	museum	over	het	

leven	van	vroeger.
•		Renee	van	der	Vaart-Maaswinkel	Looijdijk	4	Tienhoven.	
•		Boerderij	de	Betune,	melk-en	vleeshouderij	van	Willen	en	Gerdien	van	der	

Linden,	Griendweg	1	Tienhoven.

Autocross 2011 gaat door
De Autocross op Koninginnedag 2011 gaat door en de inschrijving 

kan van start. Inschrijving coureurs kan van start. 
Na de nodige gesprekken met gemeente, EHBO, Brandweer, 
Politie en andere instanties kunnen de organisatoren melden 

dat het op een haar na ‘gefikst’ is.
	
Om	deelnemers	voldoende	tijd	te	geven	een	auto	te	‘bouwen’,	worden	de	
volgende	spelregels	c.q.	bouwvoorschriften	opgesomd.	
•		Een	auto	mag	een	maximaal	2litermotor	hebben
•		Motor	en	carrosserie	moeten	bij	elkaar	horen
•		Geen	4wiel	aandrijving
•		Geen	Sper
•		Geen	Turbo
•		Auto	moet	voorzien	worden	van	een	rolkooi	van	gelast	constructiepijp
•		Maten	constructiepijp:	38x2.5mm	/	40x2mm	/	42x2,5mm

Verdere	technische	informatie	verstrekken:	Jan	van	Noort	(06	27560302),	
Cees	 van	 Dijk	 (06	 52131973),	 Cor	 Timmerman	 (06	 18863910)	 of	 Jaap	
de	Vries	 (06	29262736).	Aanmelden	kan	vanaf	heden	voor	Westbroek	en	

omgeving	bij	 Jan	van	Noort,	Kerk-
dijk	63	 te	Westbroek.	Voor	de	ove-
rige	kernen	bij	Kapper	Hans	Stevens	
(Maertensplein	te	Maartensdijk),	bij	
Cor	 Timmerman	 (Dorpsweg	 24a	 ,	
Maartensdijk)	 of	 bij	 Jaap	 de	 Vries	
(	 Willem	Alexanderplantsoen	 12	 te	
Maartensdijk).

Bij	 het	 aanmelden	 dienen	 NAW-
gegevens	 en	 afgiftedatum	 rijbewijs	
+	 rijbewijsnummer	 opgegeven	 te	
worden.	Betaling	vindt	plaats	tijdens	
de	eerste	briefing.	Over	het	waar	en	
wanneer	 ontvangt	 men	 zo	 spoedig	
mogelijk	bericht.



Joseph Pilates heeft zo’n 100 jaar 
geleden deze methode ontwikkeld. 
Toen voor het weer gezond krijgen 
van soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog gewond waren geraakt. 
Zijn visie was dat geestelijke en 
lichamelijke gezondheid direct met 
elkaar in verbinding staan. Daarom 
probeerde hij in zijn oefeningen het 
mentale vermogen te gebruiken om 
door precieze bewegingen de meest 
belangrijke spieren steviger te maken 
waarmee het lichaam perfect in balans 
zou komen. 

Johanna de Ruiter
Vanwege rugklachten werd Johanna 
de Ruiter na de gebruikelijke fysio-
therapie geadviseerd lessen Pilates 

te gaan volgen. Ze kwam terecht bij 
sportschool Herenstraat 33 in Utrecht. 
‘Eigenlijk ben ik niet sportief en spor-
ten was zeker niet mijn ding. Toch 
moest ik iets om te voorkomen dat 
ik blijvend last zou houden van mijn 
rug. De Pilateslessen bevielen. Ze 
bevielen zelfs zo goed dat ik er erg 
enthousiast over werd. Na verloop 
van tijd werd mij gevraagd intern een 
opleiding te volgen zodat ik ook zelf 
lessen kon gaan geven. Dat heb ik 
gedaan en inmiddels geef ik al drie 
jaar les. In Maartensdijk werden nog 
geen lessen gegeven en zo kwam ik in 
contact met Farida Kassim van sport-
school Its Sport. Nu huur ik bij haar 
ruimte en geef daar wekelijks een uur 
les’, legt Johanna de Ruiter uit. 

Methode
Pilates is een bewegingsmethode 
gericht op lichaam en geest. Een 
belangrijk begrip bij Pilates is de 
powerhouse. De powerhouse is bij 
Pilates de streek rond buik, rug, bil 
en bekkenbodemspieren ook wel het 
krachtcentrum genoemd. De oefenin-
gen worden op een mat uitgevoerd 
en zijn gebaseerd op een vloeiende 
ademhaling. 

‘Een oefening start tijdens het uitade-
men. Er wordt gebruikt gemaakt van 
zes principes: concentratie, centrici-
teit, controle, precisie, ademhaling en 
vloeiende bewegingen. Je bent met 
Pilates heel bewust met je lichaam 
bezig. Je lichaam wordt sterker en 

flexibeler en er is balans tussen alle 
spieren. De houding van mensen ver-
betert omdat ze zonder inspanning 
echt rechtop staan en zitten’.

Voor wie
Pilates is geen sport waarbij zweten 
voorop staat. ‘Dit is een andere vorm 
van sport. Hierbij ben je zeer bewust 
en intensief met je lichaam bezig. 
Het is geschikt voor iedereen in de 
leeftijd van 18 tot 70 jaar. Iedereen 
werkt individueel, op eigen kracht en 
kunnen. Het is zowel geschikt voor 
actieve sporters als mensen die willen 
beginnen met bewegen en iedereen 
die daar tussen in zit. Iedereen heeft 
baat bij deze methode. Mijn rug-
klachten zijn verdwenen. Er is weer 
balans en, ook al hou ik nog steeds 

niet echt van die hele actieve vorm 
van sporten, ik blijf dit doen want het 
voelt goed’. 

Meer informatie
De groep beginners bestaat maximaal 
uit ongeveer 10 personen, bij lessen 
voor geoefende Pilatessporters kan 
dit aantal iets hoger liggen. Voor 
meer informatie over Pilates kan men 
de website bezoeken van Johanna de 
Ruiter: www.drbm.nl of contact met 
haar opnemen. Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06 30 44 34 85 of 
via de mail: info@drbm.nl. In overleg 
met Johanna de Ruiter kan gekeken 
worden naar andere avonden dan die 
op woensdag. Wellicht zijn bij vol-
doende deelname dan ook andere 
tijdstippen mogelijk 
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Pilates lessen in Maartensdijk
‘Bij Pilates ben je de beeldhouwer van je eigen lichaam’

door Marijke Drieenhuizen

Het is sinds kort mogelijk om Pilates lessen te volgen in Maartensdijk. Johanna de Ruiter (29 jaar) uit 
Utrecht heeft voor het geven van lessen ruimte gehuurd bij de Sportschool Its Sport aan de Industrieweg 11A 

in Maartensdijk. Elke woensdag geeft zij daar les van 20.30 tot 21.30 uur.

De Pilates methode is 100 jaar geleden bedacht en nog steeds volgen veel 
mensen met succes deze bewegingsmethode. Johanna de Ruiter geeft Pilates 
bij Its Sport in Maartensdijk.
  

Eerste hulp aan kinderen
Gespecialiseerd echtpaar start EHBO- en andere nuttige lessen

door Kees Pijpers

Dinsdagavond 2 maart start in Dijckstate Maartensdijk een cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen’. 
De cursus, die 5 avonden duurt, is bedoeld voor ouders en iedereen die met kinderen te maken heeft. 

Donderdag 24 maart begint op dezelfde locatie een cursus ‘Reanimatie, inclusief AED’. 
Deze cursus duurt 2 avonden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

De onderneming, die dit initiatief 
heeft opgezet is ‘Be & Ge Opleiding 
en Hulpverlening’ uit Maartensdijk. 
In een gesprek met het echtpaar Bert 
en Gerarda Koops, dat deze zeer 
nuttige activiteiten onderneemt kun-
nen we constateren, dat zij in hun 
beroepen al jarenlang omgaan met 
hulpverlening aan slachtoffers.

Docenten
‘We zijn samen anderhalf jaar gele-
den met ons eigen bedrijf begonnen’, 
vertelt Gerarda Koops. ‘We geven 
al een aantal jaren opleidingen op 
het gebied van EHBO aan kinderen 
en volwassenen. Daarnaast doen we 
ook bedrijfshulpverlening. We geven 
allebei les aan het Rode Kruis in De 
Bilt. In Maartensdijk gaan we aan de 
winkeliers op het Maertensplein de 
opleiding eerste hulp en bedrijfshulp-
verlening geven. Wij hebben al jaren 
geleden de  instructeursopleiding als 
‘docent eerste hulp’ met succes afge-

maakt. Bert was jarenlang beroeps-
chauffeur op een ambulance en ook 
op de snelwegambulance.’ Uit het 
gesprek blijkt dat naast Berts werk 
- nu als beveiliger op de universiteit 
- en Gerarda’s werk bij de politie, 

beiden een prima achtergrond heb-
ben. Het zijn mensen die aanpakken 
en niet opgeven. Bij de apotheek op 
het Maertensplein liggen brochures. 
Voor informatie en aanmelding: tel. 
0346 213148 of 06 52011545. 

Gerarda en Bert Koops met het logo.

Kunst in de ArtTraverse van 
gemeentehuis Jagtlust

Vanaf vrijdag 14 januari is in de Art Traverse van Jagtlust een 
nieuwe expositie te zien met schilderijen van Hugo Tieleman en 

beelden, keramiek en schilderijen van Jalal Alwan. Deze expositie is 
tijdens kantooruren te bezichtigen tot en met dinsdag 1 maart 2011. 
Op 14 januari 2011 om 16.30 uur wordt deze expositie geopend in de 
raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173 te 

Bilthoven. De opening wordt verricht door freelance
journalist Janine van de Casteel. 

Enkele citaten uit het statement van Hugo Tieleman (Eindhoven 1982): 
‘Mijn werk is gebaseerd op onze verhouding tussen cultuur en natuur. Ste-
den breiden zich uit ten koste van het omliggende landschap. Het menselijk 
ingrijpen in de natuur laat duidelijk zijn sporen achter’ en ‘Mijn schilderijen 
gaan over tijd. Het heden en verleden, wellicht ook toekomst. Het is het 
opzoeken van esthetiek in verval, vergankelijkheid en tragedie. Het mis-
lukken van de moderne stedenbouw maakt hier onderdeel van uit. Hierbij 
ontstaat een zekere vorm van escapisme en behoudende romantiek’. www.
hugotieleman.com

Jalal Alwan
Jalal Alwan (Bagdad, Irak 1960) 
voert zijn werk twee- en driedimen-
sionaal uit. Hij gelooft dat mate-
rie de eigenschappen van levende 
wezens heeft. Ondanks de bewe-
gingsloosheid verandert volgens 
hem de materie met de tijd. Ook 
de expressiekracht van materie ver-
andert. Hij poogt de materie uit 
haar slaap te wekken, de emotionele 
expressie eruit te halen en er nieuw 
leven in te blazen. Ondanks zijn per-
soonlijke betrokkenheid respecteert 
hij de eigen aard van de materie. 
Hij tast de natuurlijke identiteit van 
de materie niet aan en houdt haar 
natuurlijke schoonheid intact. Hij 
geeft materie als hout, ijzer, textiel, 
steen, lood enz. de mogelijkheid om 
de eigen identiteit uit te drukken en 
uit te stralen. www.jalalart.com

Informatie: website www.arttraverse.nl, 
telefoon 030-2288111 Werk van Jawal Alwan.

Kennismaking blaasmuziek en slagwerk bij Vriendenkring
Waarschijnlijk kent iedereen de fanfare wel van de optredens op straat, maar misschien weet niet ieder-
een wat er verder nog wordt gedaan. Zo speelt Vriendenkring 's woensdags allerlei soorten muziek, van 

pop tot klassiek, geeft men regelmatig concerten en zijn er eigen docenten, die in het 
Dorpshuis muzieklessen geven.

Iedere woensdagavond repeteert 
Muziekvereniging Vriendenkring in 
het Dorpshuis van Westbroek. Bin-
nenkort biedt de vereniging een ken-
nismakingscursus aan. Hierbij wordt 
in vier lessen de basis voor het 
bespelen van een instrument uitge-
legd. De lessen worden in groepjes 
gegeven en naast het uitproberen van 
de instrumenten en het begin van de 
techniek, leer je al direct het leukste 
gedeelte van het bespelen van een 

instrument: namelijk het plezier van 
samen muziek maken! 

De introductiecursus is op vier 
woensdagmiddagen van 13.45 tot 
14.30 uur in het dorpshuis van West-
broek, Prinses Christinastraat 1 op 26 
januari, 2, 9 en 16 februari. De lessen 
voor blaasmuziek worden gegeven 
door een echte muziekjuf, Femke 
Lunter. Zij speelt zelf trompet en 
bugel en geeft concerten in binnen- 

en buitenland. De slagwerklessen 
worden gegeven door Pjotr van Rijn, 
hij is 22 jaar en drumt al vanaf zijn 
achtste en heeft een eigen band. 

Het lesgeld voor deze cursus is maar 
10 euro. Meer informatie en/ of aan-
melden kan bij de leerlingencoör-
dinator: Els de Bree: a.de.bree6@
kpnplanet.nl tel: 0346 282292.



De prijzen worden uitgereikt door de winnaars en winnaressen van vorig 
jaar. Bij de Sportvrouw van het jaar is Caia van Maasakker (hockey, SCHC) 
helaas verhinderd om de prijs uit te reiken; naar een vervangster wordt nog 
gezocht. Na de pauze wordt een speciale - nog geheime - eregast gehuldigd. 

Aanwezig
Aanwezig bij het Sportgala zijn onder anderen Henk van der Grift, inwo-
ner van de Biltse gemeentekern Westbroek, die in 1961 wereldkampioen 
schaatsen werd, Tineke Bartels, vertegenwoordiger van het NOC*NSF, en 
wethouder voor Sportzaken Herman Mittendorff.
De presentatie is in handen van Astrid Kersseboom.

De genomineerden zijn (alfabetische volgorde)

Sporttalent:
Tim Hage - Hockey, Luc Reij - Atletiek,
Kirsten Sparnaaij - Beach Volleybal.

Sportploeg:
FC De Bilt zondag 1 - Voetbal, Tweemaal Zes A1 - Korfbal,
Voordaan veteranen Heren - Hockey.

Sportvrouw:
Soledad Garcia - Hockey, Loekie van Huissteden - Zwemmen, 
Eva Voortman - Softbal.

Sportman:
Erwin Broers - Wielrennen, Johan de Gier - Jiu Jitsu,
Abraham Zewdie - Atletiek.

 De Vierklank 17 19 januari 2011

Eenvoudige zege voor DOS
Evenals de eerste wedstrijd begin november, werd ook nu weer ruim 

gewonnen van het laag geklasseerde Argus. Naast de overwinning, 
kreeg DOS een grote domper te verwerken met het uitvallen van 

steunpilaar Marcella van Dijk.

De wedstrijd was nog maar acht minuten oud, toen Marcella van Dijk 
zich schijnbaar zomaar verstapte en door haar knie ging. Bij een sprintje 
kort hiervoor voelde zij al dat er iets niet goed zat in haar knie. Een eerste 
diagnose leert dat de kans groot is dat zij dit seizoen niet meer in actie 
komt.  In september liep Marjolein van Zijtveld al een ernstige kniebles-
sure op. Na een onderzoeksperiode is zij begin deze maand uiteindelijk 
toch geopereerd. Ook zij komt dit seizoen zeker niet meer actie en er wordt 
zelfs gevreesd voor haar korfbalcarrière. Twee fikse tegenslagen voor het 
korfbalteam van DOS.

Op het moment dat Marcella uitviel was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 
DOS kwam zeer scherp uit de startblokken en nadat vijf keer de bal in het 
aanvalsvak was geweest stond er binnen vier minuten al een 5-0 voorsprong 
op het scorebord. Hierna zakte de wedstrijd iets in. DOS liet de teugels wat 
vieren waardoor Argus  meer ruimte kreeg voor goede aanvalsopzetten. In 
aanvallend opzicht verloren de spelers van DOS de scherpte van het schot, 
maar werd ook verzuimd om consequent en simpel te blijven korfballen. 
Voor het vele publiek werd het helaas geen aantrekkelijk schouwspel. Het 
aspect spanning ontbrak doordat het niveauverschil tussen beide teams veel 
te groot was. Uiteindelijk stokte de teller bij een 19-9 eindstand, hetgeen 
vooral belangrijk was voor de statistieken. 

Volgende week speelt DOS een lastige uitwedstrijd in Noordwijk tegen 
Fluks, dat één plaats lager op de ranglijst staat. Aanvang van de wedstrijd 
is om 19.30 uur.

Tweemaal Zes pakt tegen SKF belangrijke punten
Wisten de korfballers uit Maartensdijk in hun eerste wedstrijd in 2011 tegen Tempo nog net niet de volle 
winst (20-20) binnen te halen, in de 2de wedstrijd in Veenendaal tegen SKF lukte dit wel. Met 3 behaalde 

punten uit 2 wedstrijden heeft de ploeg van coach Maarten van Ginkel op indrukwekkende wijze
de inhaalrace ingezet voor aansluiting richting een aantal ploegen in de middenmoot.

SKF - zichzelf vooraf betiteld als 
serieuze titelkandidaat in deze poule 
- was vorige week thuis tegen haar 
eerste nederlaag aangelopen in een 
rechtstreeks duel om de koppositie
tegen Deetos. Voor zowel SKF als 
Tweemaal Zes was winst dan ook van 
groot belang.
In een matig bezette sporthal was het 
weliswaar SKF, dat furieus startte en 
een 4-0 voorsprong nam en daarmee 
wellicht veronderstelde een gemak-
kelijke avond te zullen krijgen, maar 
de realiteit was evenwel anders. Met 
een 19-20 nederlaag bleef SKF na 
het laatste fluitsignaal net als vorige 
week thuis met lege handen achter 
en gingen de gasten er met de punten 
vandoor.

Treffers
Met 2 treffers van Rik Brouwer open-
de SKF en bouwde deze voorsprong 

snel uit tot 4-0. Eerst daarna was het 
Anouk van Breda, die voor Tweemaal 
Zes de 1-4 liet aantekenen.

Naar mate de eerste helft vorderde 
werd er om en om gescoord tot Maar-
ten van Brenk in de laatste minuten 
voor rust met 2 treffers op rij de aan-
sluiting (10-9) tot stand bracht. 

Pas nadat na rust Ardjan Drost ook 
eerst nog de gelijkmaker scoorde (10-
10) kon SKF weer een gaatje slaan 
(15-12). De thuisploeg was niet bij 
machte om door te drukken en Twee-
maal Zes rook dan ook haar kans. Met 
5 goals tegen slechts 1 van SKF in die 
fase was het Maarten van Brenk die 
met zijn 8ste treffer de 16-17 voor-
sprong liet aantekenen. SKF maakte 
daarna de gelijkmaker (17-17) maar 
na scores van Miranda Burger en 
Ardjan Drost was het uiteindelijk 

Anouk van Breda die het verschil op 
drie doelpunten in het voordeel van 
de Maartensdijkers wist te brengen.
SKF zette nog wel een laatste slotof-
fensief in, wist zelfs nog de aanslui-
tingstreffer te maken, maar Tweemaal 
Zes gaf in tegenstelling tot vorige 
week tegen Tempo de volle winst (19-
20) niet meer uit handen en bezorgde 
hiermee SKF haar 2de thuisnederlaag 
op rij.

De stand in deze poule is nu als volgt: 
DeetosSnel/Volhuis 7-12, Tempo 7-11, 
SKF 7-10, Die Haghe 7-6, KCC/
Hijbeko 7-6, Unitas/Perspectief 7-6, 
Tweemaal Zes 8-5, Antilopen 8-2. 

Aanstaande zaterdag 22 januari om 
19.10 uur speelt Tweemaal Zes thuis 
tegen KCC/Hijbeko, waarvan de uit-
wedstrijd met 20-15 werd verloren.

Nominaties voor Sportgala 
De keuze van de jury uit maar liefst 33 voordrachten voor de 

verkiezing van sportman, -vrouw, -ploeg en -talent van 2010 van de 
gemeente De Bilt heeft twaalf nominaties opgeleverd. Op het Bilts 

Sportgala, vrijdag 28 januari 2011 in het Cultureel & Vergader 
Centrum H.F. Witte in De Bilt, worden de winnaars bekendgemaakt. 

Na twee minuten was het Hercules 
dat met een kopbal de 1-0 scoorde 
en het eerste kwartier was Hercules 
de bovenliggende partij. De Biltse 
toeschouwers vreesden het ergste. 
Gaande de wedstrijd bleek het team-
verband van FC De Bilt steeds beter 
opgewassen tegen Hercules. De twee-
de helft werd een echte wedstrijd op 
een zwaar veld tussen twee ploegen 
die tot het uiterste gingen. Helaas 
ging dat ook gepaard met een reeks 
gele kaarten. Na twee mooie doelpun-
ten van Lennart van Dijk volgen nog 
enkele kansen voor beide partijen. 
De Bilt ging uiteindelijk met drie 
punten naar huis en kan zich gaan 
voorbereiden op komende zondag, 
want dan komt Sporting Martinus 
voor een heuse zespuntenwedstrijd 
naar De Bilt. FC De Bilt spelers zijn gelukkig met de overwinning.

Dartfeest bij SVM
Afgelopen zaterdag vond de 7de de editie van het SVM darttoernooi voor koppels plaats. Tien dartbanen 

met zo’n 150 enthousiaste darters zorgden voor een heerlijke dartsfeer. 

De volwassen winnaars hebben hun enorme trofee in ontvangst genomen.

FC De Bilt verslaat Hercules
 

Na een lange winterstop met o.a. een boeiende 3-2  overwinning in het oefenduel tegen eerste klasser 
Bruse Boys, stond op zondag 16 januari de moeilijke uitwedstrijd tegen Hercules op het programma.

De jeugd mocht ’s middags spelen. 
Na veel spannende wedstrijden kwa-
men Jeffrey de Koning en Stefan 
van der Laan net als vorig jaar als 
winnaars uit de finale. De 2de plaats 
was voor Patrick Verschuur en Wes-
sel Schuller. Derde werden Mark de 
Brauw en Thijs Bax.

Avond
De avond was voor de volwas-
senen. Na een gezellige sportieve 
avond werd in de kleine uurtjes de 
finale gespeeld. De winnaars zijn 
Jaap de Vries en Swen van Altena. 
Als 2e eindigden Remco van de 
Brink en Bas Geytenbeek. De derde 
plaats was voor Frank van Klaren 
en Jorn Brefeld. Editie 7 was weer 
een enorm succes. Op naar editie 8 
in 2012!

Hollandse winters
In een PowerPointpresentatie op 20 januari 2011 om 20.00 uur in Paviljoen 
Beerschoten aan de Holle Bilt 6 te De Bilt voert fotograaf Renk Ruiter zijn 
gehoor mee in winterse sferen. Geen doodgewone plaatjes, maar de winter 
op een heel bijzondere manier gefotografeerd. Sneeuwstorm windkracht 8, 
het kruiend ijs spektakel, sprookjesachtige bossen, sneeuw over het stui-
vende zand, avond-opnamen, dieren in de kou en kunstzinnige details. Dus 
dassen om en jassen aan, het wordt een avond om te huiveren, maar vooral 
om te genieten.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegangsprijs met beschermerspas is 2 
euro en zonder beschermerspas 3 euro. 

De Bilt



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. 

Gidsen en Engelen. Op 24 januari komt Monique van der 
Klooster  bij Spiritueel Centrum De Gouden Engel. Op deze 
avond zal Monique  vertellen over gidsen en engelen. Het is 
fijn als je ze kunt ervaren en weet hoe je er op af kunt stemmen 
en er liefdevol mee om te gaan. De lezing wordt gegeven in  
’t Noorderpunt, Laan van Vollenhove 1014 te Zeist. Aanvang 
20.00uur entree € 6,00 Reserveren is noodzakelijk. Voor meer 
info kunt u bellen met Loes Lerou Tel: 033-4553494

Te huur aangeboden luxe, gezellige vakantiewoning ten zui-
den van het Sauerland in de plaats Frankenau direct gelegen aan 
het Kellerwald. De woning is gelegen op de eerste verdieping 
van een vrijstaande doppelwohnung en heeft een zeer groot 
balkon met een  schitterend uitzicht over de wijde omgeving van 
Frankenau. Voor reserveren of meer info:  tel. 0346 281913 of via 
www.vakantieinfrankenau.nl 

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen/Cursus Reanimatie. 
Dinsdag 22 maart 2011 start er een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. De cursus is 5 avonden, de kosten zijn € 100,00. 
Donderdag 24 maart 2010 start er een cursus Reanimatie incl. 
AED. De cursus is 2 avonden, de kosten zijn € 50,00. De locatie 
is Wooncentrum Dijckstate, Maartensdijk. Voor informatie/aan-
melden: tel. 0346-213148/06-52011545 of neem een brochure bij 
Apotheek Maertensplein mee

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 januari. Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.
nl / 06-46736993 

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.
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3-ZITSBANK, blauw leer 
i.z.g.s. € 150,-. Tel. 0346-
211858

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: Grt wit vierkant (can-
vas)doek, print van Oosterse 
dame. € 20,-. Tel 06-16276013

Te koop: groen grijze sport 
aerobicstep, in hoogte verstel-
baar. € 17,50. Tel 06-16276013

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

Te koop: Tri Yann 3cd’s The 
Best of...mystieke muziek. 
Gesealed. € 12,50. Tel 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Te koop: 2 cd’s : Anthology 
Vol. 1 Pierre Rapsat, beste v 
36 chansons, gesealed. € 12,50. 
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)

Te koop: klassieke gitaar, in 
prima staat en ideaal om te 
leren spelen. € 35,-. Tel. 030-
2290245

Crosstrainer, traint arm- en 
beenspieren. Als nieuw. € 45,- 
Tel.0346-212523

Zwarte skibroek maat 140 twee 
stuks, € 12,50 per stuk. Tel. 
0346-213190

Kleuren tv, kleur: zilver, 51 cm. 
merk: Jec, met afstandsbedie-
ning. € 25,-. Tel. 06-44420668

PERFORATOR, 23 gaten. Tel. 
030-2282596

Gevraagd STOEPTEGELS in 
Maartensdijk voor kruidentuin. 
Tel. Agnes 035-6245455

Te koop aangeboden

Nootjes

Cursussen

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

Dierenliefhebber gezocht om 
af en toe te helpen in kleine 
privéstal (paarden). Enige erva-
ring gewenst. Tel. 06-24978011

Gevraagd 50+ die energie 
genoeg heeft om onze TUIN bij 
te houden. Tel. 06-23560286

Gevraagd HUISHOUDELIJKE 
hulp voor 2 ochtenden per 
week. Tel. 035-5771792 Holl. 
Rading

Pedicure-behandeling bij u 
thuis door PEDICURE in oplei-
ding € 12,-. Bel 035-5771915

65-PLUSSER doet klusjes 
voor 65-plussers, ook chauf-
feurswerk. € 11,- per uur. 
Huisoppas, speciaal tarief! Tel. 
06-17896843

HUISHOUDELIJK hulp aan-
geboden. Bel me even, diverse 
mogelijkheden. Tel. 0346-
214084 

Last van uw voeten? Kom 
op za 22 jan. van 9 tot 13 
uur voor uitgebreid voetad-
vies naar George In der Maur 
BETERLOPENWINKEL. voor 
info www.indermaur-beterlo-
penwinkel.nl

Gevraagd WONINGRUIL. 
Bovenwoning in Westbroek op 
een hoek voor 1 à 2 personen. 
Alles is nieuw {keuken, badka-
mer enz.}. Graag een woning 
in De Bilt of Bilthoven. Alleen 
serieuze reactie graag naar 
b.verhoef9@live.nl

Kom naar BETTY’S CORNER! 
Altijd gezellig! Elke vrijdag en 
zaterdag ( en regelmatig op 
woensdag ) bij kapper Hans 
in Maartensdijk. 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.

Gevonden: Gevonden in de 
Ridderoordse bossen op zon-
dagmiddag 9 januari:
een sleutelbos met 8 sleutels, 
bonuskaart + twee specifieke 
kenmerken. Voor inlichtingen 
kunt u bellen 0346-212225

Te koop gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Personeel gevraagd

Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

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

Klaverjassen
bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 21 januari kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging 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.

Op ’t bankje
De man die op het bankje is komen 
zitten ziet er heel relaxed uit. Hoewel 
de natuur nog wat somber oogt lijkt hij 
er toch van te genieten. Dit moet een 
tevreden man zijn, denk ik. Dat dit ook 
het geval is blijkt uit zijn bijzondere 
verhaal. ‘De nieuwjaarswensen bete-
kenen dit jaar voor mij meer dan een 
plichtpleging. Ik zie dit jaar als mijn 
hergeboorte.’ Ik kijk hem vreemd aan 
en denk dat de man niet helemaal goed 
spoort. Daarom knik ik maar een beetje 
om hem de indruk te geven dat ik hem 
begrijp, maar inwendig denk ik, die 
man is getikt. Hij glimlacht als hij ziet 
hoe ik met de situatie omga. ‘Ik zal 
het maar vertellen waarom ik me als 
herboren voel, want je kunt het alleen 
maar begrijpen als je hebt ervaren wat 
ik heb meegemaakt.’ Hij gaat er even 
goed voor zitten. Ik spits mijn oren, 
want mijn nieuwsgierigheid is tot het 
uiterste gewekt. ‘Op 13 december ging 
ik met de auto onder redelijk goede 
omstandigheden van huis op weg naar 
Breda. Er leek niets aan de hand, tot ik 
in de buurt van de Moerdijkbrug kwam 
en de weg opeens spiegelglad werd. 
Hoe het precies gebeurde kan ik me niet 
herinneren, maar ik begon te slippen en 
raakte van de weg. Ik rolde als het ware 
met auto en al van het talud van de weg 
en kwam onderaan in een sloot terecht. 
Er was weinig verkeer, dus heeft denk 
ik niemand gezien wat er gebeurde. Het 
was ijskoud. Wat er allemaal door mijn 
hoofd speelde toen het gebeurd was en 
ik in de sloot lag weet ik niet meer, maar 
op een onverklaarbare wijze werd ik 
geholpen. Ik wist uit de auto te komen 
en naar de hoger gelegen weg te krui-
pen. IJs- en ijskoud was ik. Toevallig en 

gelukkig kwam ik vlakbij een praatpaal 
van de ANWB terecht. Als dat niet het 
geval geweest zou zijn had ik het niet 
overleefd, want ik was al helemaal 
onderkoeld. De wegenwacht waarmee 
ik via de praatpaal vrij snel contact had 
was voor mijn gevoel al vrij gauw bij 
me. Ik werd ingepakt en direct naar een 
ziekenhuis in Breda gebracht.’ De man 
zwijgt en kijkt nog steeds tevreden voor 
zich uit. ‘Begrijpt u nu waarom ik zei 
dat ik herboren ben, en dit jaar dus het 
eerste jaar van mijn wedergeboorte is?’ 
Ik ben zeer onder de indruk van dit won-
derbaarlijke verhaal. Wat een toeval-
ligheden bij elkaar. Ik word er stil van. 
‘Ik ben katholiek en ik weet nu helmaal 
zeker dat ik een engelbewaarder heb die 
mij beschermd heeft’, zegt de man. Ik 
kijk nogmaals vol bewondering naar de 
wedergeborene die zegt aan het avon-
tuur geen enkel letsel te hebben over-
gehouden. ‘Voor mij is dit een gewel-
dige ervaring waardoor ik het leven nog 
meer ben gaan waarderen’, zegt hij met 
een tevreden blik. Ik veronderstel dat 
zo’n wonderbaarlijk verhaal wel uitge-
breid in de krant zal hebben gestaan. 
‘Ach nee’, zegt de man. ‘Ik ben er heel-
huids vanaf gekomen en dan is het voor 
de krant geen belangrijk nieuws meer. 
Er waren die dag natuurlijk heel wat 
slippartijen geweest, dus was het niet zo 
bijzonder voor de media. Maar voor mij 
is het dat wel en ik zal het mijn leven 
lang niet vergeten.’ Als de man opstaat 
om naar huis te gaan wens ik hem heel 
veel geluk in zijn verdere leven.

Maerten    

Met voorlezen uit ‘Fiet wil rennen’
zijn kinderen goed te verwennen
maar elf dagen lang
met boeken aan de gang
leert ze ook nog de wereld verkennen

Guus Geebel

Limerick



Het begin van de wedstrijd was veel-
belovend. SVM opende met snelle 
aanvallen. Aanvaller Eric Röling 
kreeg in de eerste minuten 2 goede 
kansen om SVM snel aan een voor-
sprong te helpen. Dat lukte niet, maar 
SVM bleef Lopik goed onder druk 
houden. Na 10 minuten was er een 
snelle SVM-aanval, waarbij Björn 
Engel de bal kon inschieten. Ook 
deze kans werd met kunst en vlieg-
werk uit het Lopik-doel gewerkt. Na 
10 minuten luwde de SVM-aanval. 
De snelheid verdween en er werd 
verder zonder overleg gevoetbald. Op 
het middenveld werd slecht bewogen, 
zodat de SVM-verdedigers de bal 
moeilijk kwijt konden. Gevolg was 
veel diepe ballen, die een makkelijke 
prooi waren voor de stugge Lopik-
verdediging. Aanvallend stelde Lopik 
niets voor, zodat het een saaie wed-
strijd werd.

Voorsprong Lopik
Als jezelf niet scoort, scoort de tegen-
stander. Dat is een wetmatigheid, die 
in het voetbal vaak uitkomt. Zo ook 
bij SVM-Lopik. Al in de 3de minuut 

van de 2de helft stonden de Lopikers 
met 1-0 voor. SVM werd daardoor 
wakker geschud maar bleef romme-
lig en zonder overleg spelen. Veel 
mensen achter de bal en een trage 
aansluiting van de linies. Op geen 
enkele wijze werd gebruik gemaakt 
van de snelheid van spits Mike de 
Kok, die er vorig jaar op los scoorde, 
maar afgelopen zaterdag onzichtbaar 
was. Een inzet van Erik Röling werd 
door de uitstekende Lopikgoalie uit 
het doel gewerkt. Afgezien van een 
schot van Björn Engel op de bovenlat 
waren er veel meer SVM-wapenfei-
ten niet te melden. 

Uitzondering
Gelukkig was er één uitzondering. In 
de 75ste minuut gaf Björn Engel een 
goede pass naar de ingevallen Jeroen 
Geurtsen, die vrijstond op het mid-
denveld. Geurtsen was een van de 
weinige spelers, die niet probeerde 

de bal zo snel mogelijk weer weg te 
spelen. Hij overzag de ruimte die hij 
had en rukte op naar het Lopikdoel. 
Van een afstand van ca. 25 meter 
schoot hij de bal onbereikbaar voor 
de keeper in (1-1).
Over de hele wedstrijd gezien was 
SVM de ploeg met de meeste kan-
sen, maar gezien het wedstrijdverloop 
en het vertoonde spel konden beide 
ploegen geen aanspraak maken op 
een overwinning. Een gelijkspel was 
dus een teleurstellende maar terechte 
uitslag. 

A.s. zaterdag
SVM blijft op de 4de plaats van onde-
ren. A.s. zaterdag wordt in Rhenen 
gespeeld tegen Candia. Die ploeg 
staat met 1 punt minder op de 3de 
plaats van onderen. Door winst kan 
SVM dus afstand nemen van de 
degradatiezone.
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SVM moeizaam uit winterslaap
Na de vorstperiode werd er eindelijk weer eens voor de competitie gevoetbald. Er stond afgelopen zaterdag 

een stevige wind, maar het was droog zodat het prima voetballen was op het egale kunstgrasveld. SVM heeft 
het 1ste deel van de competitie niet goed afgesloten. De ploeg staat 4de van onderen en moet de 2de helft dus 

nog aan de bak voor een goede klassering. Lopik was een prima tegenstander voor een vliegende start. De 
ploeg stond 3 punten boven de Maartensdijkers en bij winst zou SVM aansluiten in de middenmoot.

Remco Ontijt nieuwe
hoofdtrainer bij Tweemaal Zes
Met ingang van het seizoen 2011-2012 zal Remco Ontijt werkzaam 

zijn als nieuwe hoofdtrainer/coach bij de Maartensdijkse 
korfbalvereniging Tweemaal Zes. 

De trainingen van het huidige seizoen worden ingevuld door Marjan Teeu-
wen en Arjen van Ginkel, terwijl de coaching in handen ligt van Maarten 
van Ginkel. Met de komst van Ontijt, momenteel bezig aan zijn derde sei-
zoen als trainer/coach bij de Dordrechtse korfbalvereniging Sporting Delta, 
komt er vanaf augustus een einde aan deze interim invulling.

De van oorsprong Zaanse Ontijt, in het verleden onder andere werkzaam 
bij OVVO en Dalto, bereikte afgelopen week een overeenkomst, die hem 
vanaf augustus voor minimaal twee seizoenen aan de Maartensdijkse zaal-
hoofdklasser verbindt. Volgens afspraak met de technische commissie zal er 
verder gebouwd worden aan de huidige jonge en talentvolle selectie.

Remco Ontijt zal vanaf het seizoen 2011-2012 de hoofdcoach van TZ zijn.

Ondanks de enigszins teleurstellende 
elfde plaats op de ranglijst, is Wout 
van Dronkelaar tevreden over zijn 
ploeg. 'De sfeer in het team is goed. 
Nee, we hebben inderdaad nog niet 
zoveel punten als ik had gehoopt. We 
zijn vorig jaar kampioen geworden 
in de vierde klasse. Dit jaar spelen 
we met een jonge ploeg een niveau 
hoger. Dan weet je dat de resultaten 
en het spel zeer wisselend kunnen 
zijn. De ene week is het alles, de 

week erna loopt het van geen kant', 
legt de oefenmeester uit. 

Punten pakken
In de tweede helft van het seizoen 
gaat het echter helemaal goed komen, 
verwacht de 58-jarige coach. 'We 
hebben van de onderste drie ploegen 
gewonnen. We zijn beter dan die 
teams. Die duels zullen we straks ook 
moeten winnen. Van de bovenste drie 
hebben we verloren. Die elftallen zijn 

gewoonweg te sterk voor ons. Dat 
moeten we accepteren. Tegen hen 
moeten we lekker voetballen en maar 
zien of er wat te halen valt. Aan alle 
verenigingen daartussenin zijn we 
gelijkwaardig. Daar moeten we straks 
meer punten tegen pakken.' 
In de eerste competitiehelft pakte 
SVM van die gelijkwaardige ploegen 
slechts maar twee puntjes. Daarom 
zijn de wedstrijden direct na de win-
terstop cruciaal voor de Maartens-
dijkers. Worden de punten gepakt, 
dan kan SVM mee blijven doen in 
de grote middenmoot, waar het nu 
onderaan bungelt. Verliest de ploeg, 
dan dreigt een eenzame positie in 
niemandsland tussen de staartploegen 
en de middenmoot. 'Nee, degradatie, 
dat zal zeker niet gebeuren. Als zijn 
we nog niet helemaal veilig', stelt Van 
Dronkelaar. 'Ik zie ons nog wel klim-
men. We hebben in de eerste helft een 
beetje pech gehad. Dat gaat hopelijk 
veranderen.'
Het gevoel was ondanks de resultaten 
goed genoeg om nu al de verbintenis 
voor het seizoen 2011/2012 te onder-
tekenen.' 

Ambities
Van Dronkelaar heeft op sportief vlak 
in de toekomst nog genoeg ambities 
voor zichzelf. 'Ik ben fanatiek aan het 

hardlopen. Vijf keer per week train 
ik. In maart ga ik de marathon van 
Barcelona lopen.' Zo kan het ook zijn 
dat de trainer op leeftijd een betere 
conditie heeft dan veel van de jonge 
knapen die hij traint. 'Ik train ook 
vaak op conditie. Er zijn ook genoeg 
oefenvormen waar de bal betrokken 
bij kan worden. Het is belangrijk 
topfit te zijn, dat komt je in de wed-
strijden alleen maar ten goede.' Van 
Dronkelaar weet waar hij over praat. 
Zelf heeft hij lange tijd gevoetbald 
bij SVM. 'Maar ik doe niet of nau-
welijks mee op de training. Als je er 
zelf actief gaat meedoen, dan zie je 
als trainer een hoop dingen over het 
hoofd.' 

Als trainer is hij veeleisend. 'Ik ben 
rechtlijnig. Bij mij moeten de spelers 
zich aan de regels houden. Dat bete-
kent alles geven in de wedstrijden en 
ook tijdens de twee trainingen.' Van 
Dronkelaar heeft geconstateerd dat 
de jongere generaties minder voor 
het voetbal leven dan hijzelf altijd 

heeft gedaan. 'Er is nu veel meer in 
het leven. Jongeren studeren langer 
en hebben veel meer bezigheden dan 
ik vroeger had. Natuurlijk houd ik 
wel rekening met de studie van mijn 
spelers. Het is uiteindelijk maar ama-
teurvoetbal.' 

Overgave
De oefenmeester, in het dagelijks 
leven werkzaam als kraanmachinist, 
trainde eerder als zes seizoenen ach-
tereen het eerste van SVM. Hij heeft 
een tijd moeten wennen dat de spelers 
van deze generatie niet dezelfde over-
gave hebben, als hijzelf bezat. Inmid-
dels heeft hij die nieuwe realiteit 
geaccepteerd. 'Zo gaat het tegenwoor-
dig nou eenmaal. Daar hebben ik zelf 
ook aan bijgedragen. In deze tijd gaat 
het nou eenmaal gemakkelijker en is 
er meer te doen. Dat neemt niet weg 
dat ik wel volle overgave verlang van 
mijn ploeg als we eenmaal bezig zijn 
met voetballen. En dat heeft deze 
groep. Daarom ben ik nog lang niet 
op ze uitgekeken.'

Van Dronkelaar zeker nog een jaar 
hoofdtrainer van SVM

'Ik ben nog lang niet uitgekeken op deze groep'

door Ido Dijkstra

Wout van Dronkelaar is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van SVM. De oefenmeester van de 
Maartensdijkse voetbalvereniging die uitkomt in de derde klasse D, verlengde zijn contract met één jaar. 'Ik 

bekijk het ook per jaar. Plezier staat voorop, dus ga ik door. Twee jaar vooruitkijken,
dat vind ik te veel van het goede.'

Ook verzorger Jan Rigter verlengde tot volle tevredenheid van bestuur en 
spelers van SVM zijn contract voor een jaar. Jörgen Straalman was een van 
de eersten, die van de revenuen van de nieuwe verbintenis gebruik kon maken.

Wout van Dronkelaar is nog lang niet op deze groep uitgekeken.



Zodra de sneeuwvlokjes weer naar 
beneden dwarrelen begint het bij elke 
fotograaf te kriebelen. Gauw naar 
buiten om de witte bomen, dichtge-
vroren water en prachtige sneeuw-
landschappen vast te leggen. Neem 
een foto die niet iedereen kan maken! 
Bart Booms, professioneel natuurfo-
tograaf, geeft u tijdens een workshop 
op zondag 23 januari a.s. tips hoe je 
met je camera deze winter beslagen 
ten ijs komt voor de mooiste winter-
beelden. Er zijn nog een paar plekken 

beschikbaar! Op Fort Ruigenhoek en 
in het Gagelbos bij Utrecht liggen de 
mooiste foto's voor het oprapen. Het 
gaat erom ze te herkennen en te weten 
hoe je ze het beste kunt vastleggen. 
Soms heb je van die prachtige dagen. 
Dan heeft het gesneeuwd en hangt er 
wat mist in de lucht. Een doorkijkje 
onder de bomen door of een grote 
boom met takken die bijna bezwijken 
onder het gewicht van de sneeuw. Of 
ga eens op je buik liggen. Koud, dat 
wel, maar je krijgt zo misschien een 

spannender beeld. De uitdaging bij 
het fotograferen van landschappen is 
om creatief te zijn.

Minimum leeftijd: 16 jaar. Start: 9.30 
uur, Duur: 2,5 uur. Locatie: Fort Rui-
genhoek, Ruigenhoeksedijk t.h.v. 
125a, De Bilt. Kosten: €15,00 p.p. 
incl. koffie/thee. Tips: eigen foto-
camera meenemen, goede wandel-
schoenen of laarzen. Bij zeer slecht 
weer wordt de workshop verzet. Aan-
melden: www.groenehartcentrum.nl

Nu betalen we als burger allemaal 
belasting, dus we zouden er vanuit 
kunnen gaan dat de gemeente die 
schoonmaaktaak overneemt, want - in 
dit geval gelukkig niet letterlijk - de 
dader ligt immers op het kerkhof. 
Donderdag 6 januari om een uur of 
elf in de ochtend is het dan zover. 
Een ploeg van elf WU’ers, gestoken 
in vrolijke oranje pakken, verschijnt 
met blazers en vegers in de Kuif-
eendlaan. WU’ers zijn mensen met 
een uitkering, die onbezoldigd arbeid 
verrichten, wat eigenlijk vreemd is, 
want onbezoldigd betekent dat er 
voor werk niet wordt betaald. Dit 
is eigenlijk andersom: je hebt geen 
werk, je krijgt toch geld, en nu moet 
je daar iets voor doen. Het werk is 
vooral bedoeld voor vrijwel onbe-
middelbare langdurig werklozen om 
werkervaring op te doen en soci-
ale vaardigheden aan te leren. Het 
college van Burgemeester en Wet-
houders dient na negen maanden te 
beoordelen of het verrichten van die 
werkzaamheden zinvol is. 

Realiteit
Helaas is er voor deze indrukwek-
kende werkploeg van elf man weinig 

te doen, want er valt niets te blazen 
of te vegen. Het gezelschap is dus 
gezellig aan het kletsen en verplaatst 
zich langzaam langs het zwembad 
richting SportCity. Nogal lastig voor 
bezoekers van die sportvoorzienin-
gen, want de straatblazers en -vegers 
staan met zijn elven op een rij en gaan 
niet opzij als mensen erlangs willen. 
Een vrouw die met de fiets op weg 
naar het zwembad is, vertelt: ‘Ik kon 
er niet langs. Iemand zag dat en vroeg 
beleefd of ze even opzij wilden gaan. 
Dat deden ze wel, maar ze riepen me 
daarna allerlei vervelende dingen na’. 
Het is niet duidelijk of er iemand tus-
sen staat die geacht wordt leiding aan 
deze groep te geven en zich inspant 
voor ‘het leren van sociale vaardighe-
den’ aan deze moeilijk bemiddelbare 
werkelozen. 
 
Sneeuwruimen
Navraag bij de gemeente levert ant-
woorden op die tot nadenken noden. 
De afdeling Voorlichting antwoordt 
in samenspraak met wethouder Kam-
minga: ‘Deze WU’ers worden door 
de gemeente ingehuurd. Met het 
bedrijf zijn vaste afspraken over hoe 
het werk moet worden opgeleverd. 

Het is aan hen hoe zij dat bereiken en 
met welke inzet. Voor deze mensen is 
het minder gemakkelijk om aan een 
vaste baan te komen. Als gemeente 
waarderen en stimuleren wij dat zij 
via deze weg toch aan het werk kun-
nen.’ 
Jammer dat Voorlichting niet vertelt 
hoe de gemeente toezicht houdt of 
sancties stelt op het niet nakomen 
van de afspraken en hoe de gemeente 
het bereiken van de doelen voor deze 
werklozen toetst. En had een dergelij-
ke werkploeg niet veel beter kunnen 
worden ingezet bij het sneeuwruimen 
rondom de feestdagen, toen bejaarden 
hun huis niet meer uit konden omdat 
de trottoirs onbegaanbaar waren?

Verantwoordelijkheid
Ook opvallend was, dat het zo lang 
duurde voordat de afvalbakken na 
de jaarwisseling open waren. Bij de 
bakken langs het Kees Boekepad ont-
stond een flinke afvalberg, die er het 
derde weekend van januari nog steeds 
ligt. Ook zijn op diverse plaatsen in 
de gemeente nog dozen vuurwerkaf-
val en losse vuurwerkresten te zien 
langs de trottoirs en in de bosjes. In 
andere gemeentes gaan op 2 januari, 

of op de eerstvolgende maandag als 
de jaarwisseling in het weekend valt, 
veegploegen door de straten om vuur-
werkafval te ruimen en prullenbakken 
open te maken. Waarom kan dat in de 
gemeente De Bilt niet? De afdeling 
Voorlichting antwoordt: ‘We nemen 
de nodige maatregelen om het toe-
dienen van schade aan de openbare 
ruimte te beperken en zetten, daar 
waar bekend is dat er vaak problemen 
zijn, extra in op het opruimen van 
zwerfafval/vuurwerkafval. De inwo-
ners zijn zelf verantwoordelijk voor 
het opruimen van hun vuurwerkafval. 
Omdat onze ervaring is dat ook in 
de dagen na de jaarwisseling prul-
lenbakken nog doelwit kunnen zijn 
van verlaat vuurwerk afsteken, laten 

wij de zogeheten vuurwerkklep in 
totaal zo’n twee tot drie weken zit-
ten, puur uit veiligheidsoverwegin-
gen. Ook hier doen wij een beroep op 
onze inwoners om, als een prullenbak 
nog afgesloten is, het afval op een 
ander punt weg te gooien’. Twee tot 
drie weken? Dan mogen omwonen-
den dus van geluk spreken dat de 
afvalbakken langs het Kees Boekepad 
op 5 januari al weer open waren. Dat 
inwoners zelf verantwoordelijk zijn, 
is een volkomen terechte opmerking, 
maar tijdens de jaarwisseling gaat 
het veelal om mensen (jongeren) uit 
andere wijken of zelfs plaatsen, die 
hier straten en groenvoorzieningen 
vervuilen. In dat geval is de gemeente 
De Bilt toch echt zelf aan zet.
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Schoonmaakactie na jaarwisseling wekt verbazing
door Lilian van Dijk

Het opruimen van het afval na de jaarwisseling is volgens de gemeente De Bilt in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de burgers, maar gezien het feit dat degenen die vuurwerk afsteken of ander afval 

langs de straat gooien vaak niet uit de betreffende wijk komen of zelfs niet eens in deze gemeente wonen,
valt daar weinig van te verwachten. 

Elf WU’ers in de wijk achter Zwembad Brandenburg zouden afval moeten 
ruimen, maar hebben niets te doen.

Messcherp diende de dag zich aan.
Een kettingzaag zong tergend vals 
en joeg zijn blikkerende tanden
door de kastanjetakken, die
alvorens neer te storten op de aarde
nog eenmaal naar de hemel reikten.
De romp ontdaan van ledematen is een

gemakkelijke prooi. Onverstoord zaagden  
de onverlaten, homp na homp valt op de
grond, als botergele manen in haar eigen
armen……..

Vrij naar een (gedeelte van) een gedicht van Jeanne 
Wesselius [HvdB]

Onderhoud in de Boshoek
Het Groenekans Landschap gaat a.s. zaterdag beginnen met beheersmaatre-
gelen in de Boshoek, het oudste bezit van de Stichting, gelegen ten oosten 
van Bos Voordaan. De laatste keer dat dit soort werkzaamheden in het terrein 
hebben plaatsgevonden is 15 jaar geleden. 

Er wordt gestreefd naar een afwisselend beeld in dit populaire wandel-
gebiedje van een aantal hoog opgaande bomen met ook lage begroeiing 
en open plekken. Er zijn nu te veel bomen omhoog gegroeid waardoor 
de ondergroei geleidelijk dunner is geworden terwijl de bomen die in de 
toekomst het beeld moeten gaan bepalen te veel in het gedrang komen. Op 
een aantal zaterdagen, te beginnen op 22 januari, zullen een aantal bomen 
verwijderd worden zodat er weer ruimte geschapen wordt voor verder groei.

De Boshoek. Het betreft de noorde-
lijke punt, waar vroeger het clubhuis 
van KAMEO (korfbalvereniging, die 
in 1990 met BIKO is gefuseerd tot 
NOVA) gestaan heeft. (foto Groene-
kans Landschap)

Beslagen ten ijs voor de mooiste foto’s

Val van een kastanje

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
27-01

Woe.
26-01

Vrij.
28-01

Do.
20-01

Vrij.
21-01

11,00

11,00

Woe.
19-01

Bouillabaisse 

(Zuid-Franse visschotel)

of

Pepersteak met friet en sla

Kabeljauwfilet met

limoen vinaigrette

of

Grootmoeders hachee Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl


