
Op 8 maart ontving Haverkamp de 
antwoorden op zijn vragen. Zo vroeg 
hij onder meer waarom het geavan-
ceerde ATB-Vv-beveiligingssysteem 
nog niet bij de overweg Leijenseweg 
was aangelegd terwijl het al twee jaar 
beschikbaar was. De minister ant-
woordt: ‘Op 28 juni 2010 heeft mijn 
ambtvoorganger uw Kamer geïn-
formeerd over de landelijke risico-
inventarisatie, op basis waarvan een 
selectie en prioritering is gemaakt 
voor seinen die in aanmerking komen 
voor ATB-Vv. Elk sein heeft daarbij 
op basis van een aantal criteria risi-
copunten toegekend gekregen. Het 
onderhavige sein kwam op basis van 
de risicoscore niet in aanmerking 
voor ATB-Vv. ProRail heeft na het 
incident op 2 februari 2011 beslo-
ten alsnog ATB-Vv aan te leggen. 
ProRail voert momenteel nog een 
onderzoek uit naar dit incident. De 
Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet 
hier op toe.’ Dit is in tegenspraak met 
wat ProRail heeft laten weten: dat 
sprak van een onafhankelijk onder-
zoek. Een onderzoek dat door degene 
die zelf fouten heeft gemaakt wordt 
uitgevoerd, kan nooit objectief zijn. 
Dat kan alleen als een onafhankelijke 
instantie onderzoek pleegt. Toezicht 
houden op een onderzoek houdt geen 
garantie in dat de manier waarop dit 
onderzoek wordt uitgevoerd en de 
resultaten die het oplevert, vervol-
gens nogmaals worden getoetst door 
een onafhankelijke expert.

Nieuw incident
Een volgende vraag van Haverkamp 
betrof de werking van de bevei-
ligingscamera’s. Hoewel ProRail 
heeft gezegd dat hiermee geregis-
treerd wordt wat zich op de overweg 
afspeelt, dus ook of er zich nog per-
sonen op de overweg bevinden als 
een trein passeert, luidt het antwoord 
van de minister: ‘Deze camera’s zijn 
aangelegd ten behoeve van de bestrij-
ding van vandalisme en niet voor de 
spoorwegbeveiliging.’ Vervolgens 
vroeg Haverkamp of de minister wist 
of ProRail extra maatregelen zou 
treffen om deze overgang nog veili-
ger te maken. Hij krijgt ten antwoord 
dat behalve de aanleg van het ATB-
Vv systeem ook de seinopstelling is 
verbeterd. ‘Dit houdt in dat indien dit 
betreffende sein rood toont, ook het 
voorafgaande sein in de stand rood 
gehouden wordt.’ Inmiddels heeft de 
gemeente een week na dato eindelijk 
bekend gemaakt dat op donderdag 4 
maart het nieuwe systeem opnieuw 
dienst heeft geweigerd, waardoor een 
trein passeerde terwijl de bomen niet 
gesloten waren. Daarna reden treinen 
stapvoets over de overweg, terwijl 
mensen van ProRail en politie langs 
de berm druk stonden te praten. Dit 
alles is door getuigen uit de wijk 
bevestigd. Conclusie: wat ProRail 
ook beweert, de overgang is en blijft 
nog altijd onveilig. Helaas laten Bur-
gemeester en Wethouders zich nog 
steeds met loze beloften en onware 
uitspraken door ProRail in de luren 
leggen. Erger nog: de gemeenteraad 
vindt daar niets mis mee. Die heeft 
op 10 maart zelfs haar vertrouwen 
uitgesproken in de aanpak van het 
College.

Tunnel
Haverkamp vindt het vreemd dat 
iemand van ProRail op RTVUtrecht 

had beweerd dat het bedrijf zich 
hard gaat maken voor een tunnel, 
terwijl daar officieel nog niets over 
is besloten. De minister houdt zich 
in elk geval op de vlakte wat die tun-
nel betreft en zegt: ‘Er vindt overleg 
plaats tussen de gemeente De Bilt, 
de provincie Utrecht, Bestuur Regio 
Utrecht en ProRail naar de mogelijk-
heid om de overgang ongelijkvloers 
te maken. Hierover is ook contact 
geweest met mijn ministerie. Op dit 
moment wordt onderzocht welke 
oplossing het meest kosteneffectief 
is.’ Wat heeft dan prioriteit bij de 
overheid en Pro-Rail? Een snelle, 
veilige oplossing, of jarenlang gekis-
sebis over wat de goedkoopste oplos-
sing is? Haverkamp reageert cynisch: 
‘Je vraagt je af of al die toezeggingen 
ook binnen afzienbare tijd waarge-
maakt zullen worden.’

Dichtligtijd
Haverkamp vroeg verder of er een 
incidentenregistratie van deze spoor-
wegovergang over de laatste tien 
jaar bestaat. De minister antwoordt: 
‘Zowel ProRail als de Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat hebben 
een incidenten¬registratie van deze 
spoorwegovergang gemaakt. De 
afgelopen 10 jaar hebben zich hier 
drie incidenten voorgedaan.’ Maar 
de minister omschrijft niet wat als 
incident wordt gedefinieerd. Wordt 
elke keer dat een machinist door rood 
rijdt en de bomen open blijven staan 
als incident beschouwd, of wordt er 
alleen iets geregistreerd als er een 
(bijna) ongeluk uit voortgevloeid is 
en/of getuigen aan de bel hebben 
getrokken? Ten slotte vroeg Haver-
kamp of de minister vindt dat een 
doorkomst tijd van 7 seconden na 
sluiting van de spoorbomen binnen 
de normen is en of zij deze situatie 
als veilig beoordeelt. Het antwoord 

luidt: ‘De sluiting van een overweg 
bestaat uit meerdere stappen:
vooraankondiging (bellen en rode 
lichten) - sluiting bomen - ontrui-
mingstijd/dichtligtijd (tijd waarin de 
bomen zijn gesloten vóór doorkomst 
van de trein). De overweg op de 
Leijenseweg kent een dichtligtijd van 
7 seconden vóór doorkomst van de 
trein. Dit is geen uitzonderlijke waar-
de. De waarde wordt bepaald door 
de specifieke oversteeklengte van 
een overweg, waarbij rekening wordt 
gehouden met de traagste wegge-
bruiker. De overweg voldoet aan de 
normen en richtlijnen van ProRail.’ 

Haverkamp gaat de minister vragen 
of zij het eens is met die normen 
en richtlijnen en of die in deze spe-
cifieke situatie niet zouden moeten 
worden aangepast. 
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Buurtberichten op pagina 12

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

Het betere dagje uit

Wat doet u op 18 en 19 maart?

Kijk op www.nldoet.nl/debilt

Afspraak bij gemeente plannen
door Henk van de Bunt

Onlangs is het Gemeenteloket op de gemeentelijke website uitgebreid 
met de mogelijkheid om een bezoekafspraak voor 

fysieke lokethandelingen te maken. 

De mogelijkheid om een bezoekafspraak met een loketmedewerker te 
maken bestaat voor een aantal producten en diensten van burgerzaken, het 
zorgloket en het vergunningenloket en wordt de komende tijd verder uitge-
breid. Daarmee kunnen de wachttijden aan de balie worden beperkt. Van 
de gemaakte afspraak volgt direct een bevestiging per e-mail. Op de dag 
voor de afspraak ontvangt de bezoeker via e-mail een automatisch herinne-
ringsbericht. Wanneer de bezoeker met DigiD inlogt dan is de afspraak ook 
zichtbaar op zijn persoonlijke 'Mijn De Bilt'-pagina. Afspraken maken bij 
het Servicepunt in Maartensdijk is niet mogelijk. In Maartensdijk zijn twee 
balies en dus twee medewerkers. Of het handig is om daarvoor het online 
afspraken maken te activeren wordt nog bezien. 

Minister Schultz antwoordt op vragen 
overweg Leijenseweg

door Lilian van Dijk 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft antwoord gegeven op Kamervragen, 
die CDA-lid Maarten Haverkamp onlangs heeft gesteld over de onveilige situatie op de overweg Leijenseweg. 

Haverkamp kondigde op 10 maart aan dat hij op enkele voor hem niet bevredigende antwoorden 
nog nieuwe vragen aan de minister zou stellen. 

‘De gemeente speelt Russische roulette met de bewoners van De Leijen’,  
is een veelgehoorde opmerking in de wijk. Zouden de nieuwe strepen de 
overweg veiliger maken?

Als passanten van de overweg 
Leijenseweg de komende tijd con-
stateren dat de bomen weer niet 
werken, terwijl er toch een trein 
passeert, of het idee hebben dat 
er weer iets met de installatie aan 
de hand is, gaarne een mailtje 
naar info@vierklank.nl, ter attentie 
van Lilian van Dijk o.v.v. overweg 
Leijenseweg. 



Alle netto opbrengsten komen ten 
goede aan projecten voor kinderen 
in nood in boeddhistisch geori-
enteerde landen. Op dit moment 
zijn dat: De ‘Jeannine and Billy’s 
Children’s Foundation’, het JBCF 
in Cambodia en sinds juni 2009 
het Vistaproject in Oost Tibet dat 
de educatie van nomadenkinderen 
ondersteunt.

Zendingsavond over de 
Zijderoute

De Zijderoute, het gebied tussen 
China en de Middellandse Zee, is 
vandaag beter bekend als Centraal 
Azië waar zendingsorganisatie Peo-
ple International actief is. Exoti-
sche landennamen als o.a. Kirgizië 
en Tadzjikistan staan borg voor een 
boeiende avond over Centraal Azië, 
de landen, hun culturen, godsdienst 
en zending.
Deze zendingsavond over Centraal 
Azië is op woensdag 23 maart 2011 
om 20.00 uur in verzorgingshuis 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. De zaal is open om 
19.30 uur met koffie en thee.

Reumafonds bedankt

Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in de kernen Groenekan en 
Westbroek voor de grote inzet en 
bijdrage aan het prachtige resultaat 
van de collecte. In de landelijke 
collecteweek van 8 tot en met 14 
maart 2009 is in Groenekan 753,01 
euro en in Westbroek 873,68 euro 
opgehaald. 

De Woudkapel organiseert

Zondag 20 maart houdt Maarten 
Zweers een multimediale voor-
dracht Inspiratiebronnen voor 
nieuwe Religiositeit om 14.00 uur. 
Toegang: 12,50 (leden en vrienden 
7,50) euro
Woensdagmiddag 23 maart leidt 
Mjineke Bron een meditatie in.om 
14.30 uur. Toegang vrij, vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Nationale collecteweek ZOA

Van 20 tot en met 26 maart 2011 is 
het de nationale collecteweek van 
ZOA-Vluchtelingenzorg. Ook in 
Maartensdijk en Westbroek zullen 
collectanten zich inzetten tijdens 
deze week voor het werk van ZOA 
onder vluchtelingen en ontheemden 
in Afrika en Azië. Vorig jaar heeft 
ZOA met de collecte een bedrag 
van ruim 940.000 euro opgehaald! 
Voor meer informatie over de col-
lecteweek in Westbroek en Maar-
tenskijk, kunt u in Maartensdijk 
contact opnemen met Jetske Post 
(E:jetskepost@kliksafe.nl & T: 
0346212176) en in Westbroek met 
Corina Nagel (E: corina@filternet.
nl & T: 0346280254). Kijk ook op 
www.zoa.nl 
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

20/3 • 9.00 en 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Pr. Gem. Julianakerk
20/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/3 • 10.30u - Mw. L.P.H. van Laar, Ede

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

20/3 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/3 • 10.00 en 11.30u - Pastor H. Eppink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

20/3 • 9.30 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)
20/3 • 16.30 - Ds. L.H. Kooij 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

20/3 • 19.00u - Ds. M. v.d. Zwan, 
Westbroek

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/3 • 19.00u - 

Oecumenische Vasten- Vesperdienst
20/3 • 10.00u - Ds. J. Kronenburg, Zeist

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/3 • 10.00u - 

Dr. J. van Amersfoort, De Bilt

R.K. St. Michaelkerk
20/3 • 10.00u - Eucharistieviering
20/3 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
20/3 • 10.00u - Dhr. Joop Coens, Houten

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/3 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman, 
Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
20/3 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
20/3 • 18.30u - Dr. J. Kommers, Lelystad

Herst. Herv. Kerk
20/3 • 10.30 en 18.00u - Ds. J.G. van 

Tilburg, Waddinxveen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/3 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
20/3 • 18.30u - Ds. P.C.H. Kleinbloesem, 

Montfoort

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

20/3 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
19/3 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
20/3 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/3 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
20/3 • 18.30u - Jeugddienst

PKN - Herv. Kerk
20/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

20/3 • 18.30u - Ds. G.J. Codée, De Bilt

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

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Hoera!
Metselbedrijf

Steentje voor Steentje
bestaat 5 jaar

Gefeliciteerd
Helga, Rick en Bram

Geboren
6 maart 2011

Jurre
Zoon van 

Robert en Linda van den Broek
Dr. Welfferweg 23

Westbroek

Jeugddienst NGK Westbroek

Zondag 20 maart a.s. om 18.30 uur 
is er in de Nederlands Gereformeer-
de Kerk (Kerkdijk 60) te Westbroek 
een jeugddienst onder het thema 
Crossroads. Muzikale medewer-
king is er van ‘Testify’ en de drama- 
en mimegroep ‘Salt’ draagt ook bij. 
Verdere info bij Franny Oudshoorn, 
tel. 0346 281895.

Welkom in de Wereldwinkel

Zaterdag 19 maart stalt de wereld-
winkel van 10.00 - 16.00 uur haar 
koopwaar uit in de hal van Dijck-
state aan het Maartensdijkse Maer-
tensplein. Koffie, thee, versnape-
ringen, wijnen, broodversierders en 
nog veel meer. Sieraden, sjaals, 
potterie in vrolijke lentetinten. Arti-
kelen van de Wereldwinkel heb-
ben een unieke meerwaarde. Ze 
zijn allemaal fair-trade ingekocht 
in ontwikkelingslanden en renderen 
zo optimaal voor de boeren en pro-
ducenten ter plaatse. 

De Natuur van de Geest

Op zondag 20 maart van 11.00 
tot plm. 12.30 uur verzorgt Peter 
Schuh voor Stichting Bodhisattva 
een lezing in de serie Bouwstenen 
van de Boeddhistische Filosofie. 
Dit keer is het thema De Natuur 
van de Geest in Huize het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven. 
Info en aanmelden kan bij het 
secretariaat 06 28373039 of 06 
23826039 of per e-mail info@
stichtingbodhisattva.eu. Een dona-
tie van 5 euro voor wees- en kans-
arme kinderen in Cambodja en in 
Oost Tibet is van harte welkom. 

Atissimo in de Onze Lieve Vrouwekerk
Het Valborgkoor is een landelijk gemengd koor en staat sinds de oprichting 
in 1992 onder leiding van dirigent Árpád Schermann. Op het moment telt 
het koor ongeveer 40 leden. De wijze waarop het koor haar stem tot klinken 
brengt is gebaseerd op de visie van de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-
Svärdström (1879-1972). Het Valborgkoor geeft vrijwel elk jaar een concert 
in de O.L.Vrouwekerk in Bilthoven. Dit jaar op 27 maart om 15.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. De Entreeprijs is 15 
euro (65+: € 13,00;  jonger dan 16 jaar: € 8,00). Kaartverkoop aan de zaal.

Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen 
onze geliefde vader en opa

Jochem van den Top
sinds 29 november 1986 weduwnaar van Antje Johanna Boer

op de leeftijd van 85 jaar.

 Ede: H. van den Top
  D.J. van den Top-van Haaren
  Anja
  Annemarie en Gert Jan
  Annelies en Alfrédo
  Jorick en Miranda
  Andrea
  Jan-Hendrick

 Norwich (Ontario Canada): M.A. Scholten-van den Top
  H. Scholten
  Henri en Patricia
  Anita
  Jonathan
  Hanneke en Mark
  André
  Melanie
  Marc
  Joshua
  Marietta

 Groenekan: A.M. van den Top
  G. van den Top-van Laar
  Jochem
  Johanneke
  Teus
  Dirk
11 maart 2011 
Oranjelaan 8 
3737 AT  Groenekan

Onze vader en opa is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. op woensdag 16 maart 
van 19.00 tot 20.30 uur in het ”Hervormd Centrum”, 
Dorpsweg 42B te Maartensdijk (achter de Hervormde Kerk).

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 17 maart 
om 11.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, 
Planetenbaan 635 te Bilthoven, waarna aansluitend de teraardebestelling 
zal plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats te Groenekan.

Geen bloemen
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De	 Mathildeprijs	 is	 vast	 verbonden	
met	 de	 14e	 maart,	 Mathildedag	 en	
wordt	jaarlijks	uitgereikt.	De	Mathil-
deprijs	wordt	uitgereikt	onder	de	vlag	
van	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	 maar	 het	
is	de	stichting	Van	Ewijck	van	Oost-
broek	en	De	Bilt	Fonds	die	al	 jaren-
lang	de	vaandeldrager	van	deze	prijs	
is.	 Het	 bestuur	 van	 deze	 stichting	
heeft	 zich	 jaren	 achtereen	 ingespan-
nen	bij	 het	organiseren	van	de	prijs-
uitreikingen	en	(nog	belangrijker)	bij	
het	 scouten	 van	 gegadigden	 voor	 de	
prijs.	Gerritsen:	 	 ‘De	prijs	 is	er	voor	
hen	 die	 zich	 belangeloos	 en	 vooral	
ook	onopvallend	hebben	ingezet	voor	
onze	 samenleving.	En	dat	maakt	 het	
potentiële	 bereik	 van	 de	 prijs	 erg	
groot.	Dag	in,	dag	uit	zijn	er	in	onze	
dorpen	 duizenden	 mensen	 te	 vinden	
die	zich	met	grote	vlijt	en	even	grote	

liefde	 toeleggen	 op	 het	 verzorgen	
van	 het	 andermans	 welzijn,	 op	 het	
bewaren	 van	 wat	 ons	 gemeenschap-
pelijk	 dierbaar	 is,	 op	 het	 begeleiden	
van	 jongeren,	 op	 het	 verzorgen	 van	
ouderen	 met	 beperkingen.	 Eigenlijk	
gezegd:	 op	 het	 in	 stand	 houden	 van	
onze	samenleving’.	

Geschiedenis
Volgens	 de	 burgemeester	 wordt	
geschiedenis	niet	alleen	gemaakt	door	
staatslieden,	door	landen	en	door	oor-
logen:	‘Geschiedenis	-het	verhaal	van	
hoe	 het	 heden	 dat	 wij	 zo	 goed	 ken-
nen	 zo	 gekomen	 is	 -	 wordt	 in	 de	
eerste	 plaats	 gemaakt	 door	 mensen	
van	 alledag,	 die	 zich	 in	 hun	 straat,	
in	 hun	 dorp	 of	 stad	 voortbewegen.	
Mensen	die	dingen	doen	waaromheen	
zich	 verhalen	 spinnen,	 die	 met	 het	

verloop	 van	 jaren	 de	 ontwikkeling	
van	 de	 omgeving	 beïnvloeden.	 Het	
is	de	kleine	geschiedenis.	Niet	opge-
schreven	 in	 wereldkronieken,	 maar	
gevat	in	het	hart	en	het	geheugen	van	
mensen,	 overgeleverd	 in	 kleine	 stu-
diekringen.	 Geschiedenis	 moet	 tast-
baar	zijn,	de	verhalen	moeten	je	raken	
en	je	moet	ze	herkennen	en	daarvoor	
heb	 je	 vertellers	 nodig.	 Mensen	 die	
in	 staat	 zijn	 de	 krenten	 uit	 de	 pap	
te	 halen,	 die	 je	 binden	met	 hun	 ver-
telling’.	 Volgens	 Gerritsen	 is	 Koos	
Kolenbrander	(Maartensdijk)	 iemand	
die	dat	al	heel	erg	lang	kan	én	doet.	
Al	vanaf	1990	schrijft	hij	in	de	lokale	
pers	over	hoe	het	leven	in	en	rondom	
Maartensdijk	zich	door	de	jaren	heen	
ontwikkeld	heeft.	Al	jaren	in	De	Vier-
klank,	daarvoor	ook	in	andere	lokale	
media.

Klankbord
‘Daar zit een verhaal in’

Verhalen	vertellen	en	opschrijven	zit	Koos	Kolenbrander	in	het	bloed.	Koos	
en	‘het	verhaal’	horen	bij	elkaar	als	Abraham	en	zijn	Mosterd,	de	Koningin	
en	haar	eerste	Kievitsei,	Adam	met	zijn	Eva,	Koos	en	zijn	Piemel	en	Nel	
en	haar	Koos.
Sinds	mijn	komst	bij	De	Vierklank	(vanaf	febr.	2003)	zijn	onze	contacten	
bijna	wekelijks.	Als	het	niet	is	over	een	Kiek,	dan	gaat	het	over	een	onder-
werp,	dat	wel	zeer	met	een	Kiek	verbonden	is	of	over	een	Kiek	zou	kunnen	
gaan.	Ook	gaat	het	vaak	over	persoonlijke	dingen.	Wanneer	Koos	iemand	
ontmoet,	met	iemand	spreekt,	door	iemand	aangesproken	wordt	of	wanneer	
je	Koos	ergens	naar	vraagt,	dan	is	bijna	altijd	de	conclusie:	‘Daar	zit	een	
verhaal	in’.	En	wanneer	hij	er	al	de	nodige	voorpret	aan	heeft	beleefd,	klinkt	
het	zelfs:	‘Daar	zit	een	leuk	verhaal	in’.	

Al	die	alweer	8	jaren	heb	ik	het	voorrecht	met	Koos	op	te	mogen	trekken.	
Ook	letterlijk	optrekken,	want	vaak	mag	ik	voor	een	foto	mee	naar	de	verste	
uithoeken	van	deze	gemeente.	Met	Koos	bezocht	ik	voor	het	eerst	letterlijk	
en	figuurlijk	‘d	Oude	School’,	wijlen	mevrouw	Schuurman	in	Westbroek	en	
Wout	van	Winsen	(eveneens	uit	Pieleland).	Door	en	met	Koos	kwam	ik	in	
contact	met	de	rasverzamelaars	Theo	Schouten	en	Rienk	Miedema	en	rijd	ik	
voortaan	zonder	TomTom	naar	Museum	Vredegoed,	net	buiten	de	periferie	
van	Westbroek.	Koos	schrijft	ook	voor	de	krant	over	zaken,	die	niet	onder	
een	‘Kiek’	verschijnen.	Maar	ook	dat	zijn	momentopnamen	en	altijd	gelukt	
het	hem	dan	weer	een	link	te	leggen	met	het	verleden:	Of	het	nu	gaat	over	
hobbyisten,	 die	 op	 enig	 moment	 met	 een	 metaaldetector	 prehistorische	
muntjes	zoeken	en	vinden	of	over	een	nieuwe	trouwlocatie	in	Westbroek,	
waarvan	alleen	Koos	weet,	dat	daar	 in	vroegere	 tijden	ook	al	huwelijken	
werden	gesloten.	Telkens	weer	beantwoordt	Koos	dergelijke	verzoeken	met	
de	bijna	berustende	conclusie:	‘Daar	zit	wel	een	verhaal	in’.	

Vanaf	dag	één	van	onze	samenwerking	leren	wij	ook	van	elkaar	en	vullen	
wij	elkaar	ook	aan:	‘Soms	plagend	duidend	op	het	geringe	leeftijdsverschil	
tussen	 ons	 gebruikt	 hij	 mijn	 authenticiteit	 in	 het	 Maartensdijkse	 om	 zijn	
bronnen	nog	eens	te	verifiëren.	Maar	ook	in	de	aanlevering	van	zijn	bijdra-
gen	 kunnen	 wij	 elkaar	 goed	 ondersteunen.	 Gedwongen	 door	 de	 tijdgeest	
ging	Koos	ook	van	e-mail	gebruik	maken	en	mocht	ik	zijn	foto’s	van	weleer	
thuis	scannen.	En	Koos	hoefde	niet	meer	op	de	fiets	naar	Groenekan.	
Wanneer	ik	voor	een	bepaald	artikel	iets	wil	weten,	dan	start	mijn	zoektocht	
altijd	eerst	bij	Koos.	Wanneer	hij	het	niet	weet	wil	 ik	mij	alsnog	wenden	
tot	Anne	Doedens	(die	moet	het	wel	weten,	want	die	heeft	er	in	gestudeerd	
en	les	over	gegeven).	Maar	meestal	is	een	verzoek	en	een	bezoek	aan	Koos	
voldoende.	Bijna	feilloos	weet	hij	het	antwoord	of	weet	hij	het	te	vinden.	
Vaak	biedt	hij	aan	het	artikel	of	het	tijdschrift	even	aan	te	brengen	en	even	
vaak	vergezelt	hij	zijn	bevindingen	met	de	opmerking:	‘Daar	zit	een	leuk	
verhaal	in’.	
Het	 is	 die	 wijze	 van	 samenwerken,	 die	 ik	 koester	 en	 die	 mij	 bij	 deze	
momentopname	doet	 terug	kijken	
op	 een	 prettige,	 dankbare	 samen-
werking.	 Een	 samenwerking,	
waarvan	 ik	 hoop	 en	 verwacht,	
dat	deze	onverminderd	zal	worden	
gecontinueerd.	
Ik	kan	me	voorstellen	dat	er	onder	
de	 lezers	 zijn,	 die	 jaloers	 op	 mij	
zijn,	 want	 niet	 iedereen	 zal	 later	
kunnen	zeggen,	dat	hij	of	zij	heeft	
mogen	 genieten	 van	 de	 fijne,	
vriendschappelijke	 en	 collegiale	
samenwerking	 met	 een	 terechte	
winnaar	 van	 de	 Mathildeprijs.	
Koos,	van	harte	gelukgewenst.

Namens	de	redactie	van	
De	Vierklank,
Henk van de Bunt 

Mathildeprijs voor Koos Kolenbrander
door Henk van de Bunt

Onder grote publieke belangstelling van familie, vrienden en relaties heeft de Maartensdijkse 
dorpshistoricus Koos Kolenbrander afgelopen maandag de Mathildeprijs uit handen van 

burgemeester Arjen Gerritsen mogen ontvangen. 

Burgemeester Arjen Gerritsen, Koos en Nellie Kolenbrander. 
[foto Reyn Schuurman]

Op	vrijdag	was	er	een	feestelijke	bij-
eenkomst	vol	zang	en	cabaret.	Anne-
lies	kreeg	een	koffer	met	wensen	van	
alle	parochianen	mee	naar	huis	en	een	
prachtig	geldbedrag	voor	een	reis	met	
haar	man	naar	China.	Op	zondag	was	
er	 een	 woord-	 en	 communieviering	
waarin	Annelies	voor	de	 laatste	keer	
voorging.	 In	 een	 warme	 overweging	
ging	ze	in	op	het	door	haarzelf	geko-
zen	thema	'Het	huis	waarin	ik	woon'.	
Ze	 vertelde	 over	 de	 bijzondere	 band	
die	 ze	 heeft	 gevoeld	 met	 deze	 kerk,	
als	 huis	 voor	 haarzelf.	 Een	 kerk	 die	

ons	 tegelijkertijd	 ook	 bindt	 als	 het	
huis	van	God.	

Wijs
Door	 meerdere	 sprekers	 werd	 bena-
drukt	 dat	 de	 OLV	 zich	 niet	 van	 de	
wijs	moet	laten	brengen	door	allerlei	
ontwikkelingen	in	de	katholieke	kerk	
en	haar	eigen	weg	moet	blijven	gaan.	
Een	 geëmotioneerde	 pastor	Annelies	
bedankte	de	vele	collega's	en	vrijwil-
ligers	om	haar	heen	en	in	het	bijzon-
der	haar	man	Wim.

(Peter Leermakers)

Omdat	 de	 voorbereidingen	 voor	 het	
900-jarig	 bestaan	 in	 volle	 gang	 zijn,	
kreeg	 de	 Mathildedag	 jl.	 maandag	
in	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 dit	 jaar	 een	
extra	 feestelijk	 tintje.	 De	 Stichting	
900	 jaar	 De	 Bilt	 had	 als	 speciale	
actie	 alle	 Mathildes	 in	 de	 gemeente	

uitgenodigd	 om	 naar	 de	 uitreiking	
te	 komen.	 Twee	 daarvan	 startten	 de	
aftelklok	 die	 doorloopt	 tot	 14	 maart	
2013,	 de	 datum	 waarop	 het	 jubile-
umjaar	 begint.	 De	 aftelklok	 is	 nu	
permanent	te	zien	op	de	website	van	
de	 gemeente,	 de	 stichting	 en	 op	 de	

monitors	 in	 het	 gemeentehuis.	 De	
kabelkrant	 van	 RTV	 De	 Bilt,	 die	 op	
de	 monitoren	 liep	 en	 waarop	 ook	
de	 raadsvergaderingen	 live	 werden	
weergegeven,	 hebben	 hierdoor	 het	
veld	moeten	ruimen.	[HvdB]

Mathildes zijn bij de tijd

De zestien Mathildes gingen samen met burgemeester Arjen Gerritsen en de voorzitter van Stichting 900 jaar De Bilt 
(Marius van den Bosch) op de foto. [foto Reyn Schuurman]

Warm afscheid Annelies van den Boogaard
In het weekeinde van 6 maart jl. nam de Onze Lieve Vrouwe parochie in Bilthoven enthousiast afscheid 

van haar pastor Annelies van den Boogaard. Ze gaat met emeritaat, maar blijft, zo vertelde ze, 
nog actief als vrijwilliger voor de kerk. 

De Onze Lieve Vrouwe parochie in Bilthoven nam afscheid van haar pastor 
Annelies van den Boogaard. (foto Mark Santer)

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

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief
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VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 5.98

500
gram 6.98

500
gram 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 maart
t/m woensdag 23 maart

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gerookte ossenworst
Rauwe ham
Schouderham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Kip-Tomaat-Mozzarella salade
Filet Americain
Eiersalade

3x 100
gram 3.98

Varkenshaas 
roerbak

Japanse biefstuk 
roerbak

Biefstuk roerbak 
met groenten

Kiproerbak 
met groenten

BIESLOOK 
ROOMKAAS

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

100
gram 0.99500

gram 4.98

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten) Varkens cordon bleu

Runder cordon bleu

Kip cordon bleu

Heerlijk, snel én gezond!

6 halen / 
     5 betalen

3x 100
gram 4.49

500
gram 4.98

VERS GEBRANDE CASHEWNOTEN
100

gram 1.49

Lekker!

Alles huisgemaakt!

Lekker!

DE HELE WEEK

Alle

Tomaten
500 gram

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

1,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Malse

Kropsla

Vers gesneden

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,99
De allerbeste

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,99

Spaghetti
MET SCAMPI EN RUCOLA _______ 100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 21 MAART, DINSDAG 22 MAART 

EN WOENSDAG 23 MAART

Er is weer

•  Aspergeschotel
 ___________________ 100 GRAM 1,25

Nieuw!

• Lasagne MET VENKEL, PREI EN KABELJAUW

_____________________ 100 GRAM 1,25

• Japanse kip MET NOEDELS OF RIJST

_____________________ 100 GRAM 0,99

Zoete

Meloen ___________________ NÚ  1,49

Alle

Saladebowls ___________ NÚ  3,95

De lekkerste

Navels
2 kilo

2,98

Alle stamppotten - O.a. raapsteel, 
bieten, spinazie, andijvie.

Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

0,59
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PRIJSVRAAG geschreven Portretten

Tijdens	 NL	 Doet,	 de	 grootste	 vrij-
willigersactie	 van	 Nederland,	 is	 de	
aftrap	van	het	gemeentelijke	vrijwil-
ligerswerk.	 De	 gemeente	 stelt	 haar	
medewerkers	 in	 de	 gelegenheid	 om	
deel	 te	nemen	aan	 	vrijwilligerswerk	
zodat	 zij	 kunnen	 ervaren	 hoe	 het	
werkelijk	 toe	gaat	 in	de	zorg,	bij	het	
welzijnswerk	en	op	scholen.	Het	doen	
van	vrijwilligerswerk	met	het	bedrijf	
zorgt	voor	betrokken	en	gemotiveer-
de	medewerkers.

Taalachterstand
Tot	 nu	 toe	 was	 er	 bij	 de	 gemeente	
de	 vrijwilligersweek.	 In	 deze	 week	
konden	medewerkers	 intekenen	voor	
een	vrijwilligersklus	die	bij	ze	paste.	
Deze	week	was	zo	succesvol,	dat	de	
bezetting	op	het	gemeentehuis	onvol-
doende	 dreigde	 te	 raken.	 Daarom	 is	
er	 dit	 jaar	 gekozen	 voor	 een	 andere	
aanpak.	Op	vier	momenten	in	het	jaar	
zoekt	de	gemeente	contact	met	maat-

schappelijke	organisaties	waar	zij	een	
klus	 voor	 kunnen	 uitvoeren	 met	 als	
thema	taalachterstand.	

Op	 18	 maart	 gaan	 vrijwilligers	 op	
de	 Jan	Ligthartschool	 de	Nederland-
se	 taal	 oefenen	 met	 leerlingen.	 Dit	
gebeurt	 in	 de	 vorm	 van	 een	 taalcar-
rousel	met	als	thema:	groente	en	fruit.	
Een	 andere	 groep	 vrijwilligers	 gaat	
een	rondleiding	op	het	gemeentehuis	
geven	voor	nieuwe	Nederlanders	van	
het	Steunpunt	Vluchtelingen	De	Bilt.	
Op	 een	 leuke	 en	 gevarieerde	manier	
worden	er	gesprekken	gevoerd	 in	de	
Nederlandse	 taal	zodat	zij	de	 taal	en	
de	 rol	 van	 de	 gemeente	 beter	 leren	
kennen.	

Verbindingen leggen
Burgemeester	 Gerritsen	 noemt	 de	
vrijwilligersactie	 een	 succes	 als	 de	
medewerkers	 verbindingen	 leggen	
met	 de	 maatschappij	 en	 iets	 extra’s	

betekenen	 voor	 andere	 mensen.	 De	
burgemeester	 is	 vorig	 jaar	 tijdens	
NL	 Doet	 	 vrijwilliger	 geweest	 bij	
het	 Leendert	 Meeshuis	 (verpleeg-
huis	 op	 antroposofische	 basis),	 waar	
met	 de	 bewoners	 een	 lunch	 bereid	
en	 genuttigd	 werd.	 ‘Het	 verrichten	
van	 vrijwilligerswerk	 komt	 voort	 uit	
liefde	 voor	 de	 medemens.	 Zonder	
vrijwilligers	zou	de	samenleving	niet	
kunnen	draaien’,	is	de	mening	van	de	
burgemeester.	

Achter de schermen
Samen	 voor	 De	 Bilt	 trad	 dit	 jaar	
op	als	initiatiefnemer	en	intermediair	
van	NL	Doet	De	Bilt.	Samen	met	vrij-
willigers	van	het	Meldpunt	Vrijwilli-
gerswerk	werd	er	campagne	gevoerd	
en	 ondersteuning	 verleend	 aan	 alle	
deelnemers	 van	 NL	 Doet	 in	 De	 Bilt	
mede	 dankzij	 financiële	 ondersteu-
ning	van	de	gemeente	De	Bilt	en	het	
Rabobank	Stimuleringsfonds.	

Wat doet de gemeente De Bilt tijdens NL Doet?
Vrijwilligerswerk verrijkt

door Christina Roorda

Zorg en welzijn zijn een onderdeel van het takenpakket van de gemeente, vrijwilligers maken 
hier vanzelfsprekend deel van uit, zegt burgemeester Gerritsen. ‘2011 is het Europese jaar van het 

vrijwilligerswerk. In dit jaar zetten we de vrijwilligers nog eens extra in de schijnwerpers.’  

Vrijwilligers van de gemeente bezoeken dierenpark Amersfoort met bewoners Weltevreden.

De	Lathouder,	geboren	en	getogen	in	
Den	Haag,	kwam	in	1939	naar	Indo-
nesië	 als	 agent	 van	 de	 Koninklijke	
Pakketvaart	Maatschappij,	 de	KPM.	
Voor	dit	bedrijf	heeft	hij	twintig	jaar	
in	Indonesië	gewerkt,	dat	in	de	jaren	
tot	1949	nog	Nederlands	Indië	heette.	
Hij	 was	 verantwoordelijk	 voor	 de	
verscheping	van	zowel	goederen	als	
personen.	 Toen	 de	 Tweede	 Wereld-
oorlog	uitbrak,	werd	hij	opgeroepen	
om	 als	 in	 het	 leger	 in	 Indonesië	 te	
dienen.	

‘Toen	ik	voor	de	oorlog	in	Nederland	
mijn	dienstplicht	vervulde,	zat	ik	bij	
het	 korps	 Rijdende	 Artillerie,	 maar	
daar	hadden	ze	in	Indië	niks	aan.	Bor-
neo	was	één	groot	moeras,	daar	kon	
je	geen	paarden	houden,	dus	daarom	
werd	 ik	 ingedeeld	bij	 de	 infanterie.’	
Het	opblazen	van	de	steiger	was	een	
gevaarlijke	klus.	De	Lathouder	moest	

staven	dynamiet	en	bedrading	onder	
de	planken	aanbrengen	en	 ten	 slotte	
de	handel	van	het	ontstekingsmecha-
nisme	overhalen.	Gelukkig	bracht	hij	
het	er	levend	vanaf.

Steigers repareren
Tijdens	 de	 Japanse	 bezetting	 zat	 hij	
drieënhalf	 jaar	 in	 krijgsgevangenen-
kampen	 op	 Borneo.	 ‘Het	 was	 een	
groot	 wonder	 dat	 niemand	 die	 wist	
wat	 ik	 gedaan	 had	 mij	 ooit	 heeft	
verraden.	Ik	had	vast	een	bescherm-
engeltje	boven	mij	hoofd.’	Heel	 iro-
nisch	was	het,	dat	hij	als	krijgsgevan-
gene	door	de	Japanners	werd	ingezet	
bij	een	wel	heel	aparte	klus.	‘Ik	werd	
ingedeeld	 bij	 de	 corveeploeg	 die	 de	
steiger	 moest	 repareren	 die	 ik	 had	
opgeblazen.	We	sjouwden	met	enorm	
zware	 balken	 op	 onze	 schouders.	
Iedereen	 zat	 onder	 de	 wonden	 van-
wege	de	houtsplinters.’	Door	 onder-

voeding,	 gebrek	 aan	 vitamines	 en	
slechte	 hygiënische	 omstandigheden	
leed	De	Lathouder	in	de	internerings-
kampen	 aan	 ziektes	 als	 dysenterie,	
beriberi	 en	 geelzucht,	 net	 als	 bijna	
al	zijn	medegevangen,	van	wie	velen	
aan	 deze	 aandoeningen	 bezweken.	
Na	 de	 Japanse	 capitulatie	 kwam	 hij	
in	Australië	terecht.	Zijn	lichamelijke	
conditie	 was	 allerbelabberdst,	 maar	
zodra	hij	weer	enigszins	op	krachten	
was	 gekomen,	 moest	 hij	 terug	 naar	
Indonesië	 om	 zijn	 werk	 als	 agent	
van	 de	KPM	voort	 te	 zetten.	 Pas	 in	
1958	 keerde	 hij	 terug	 naar	 Neder-
land,	waar	hij	na	vele	omzwervingen	
uiteindelijk	neerstreek	in	Bilthoven.

Communicatieapparatuur
Jaren	 later	 heeft	 De	 Lathouder	 zijn	
belevenissen	 tijdens	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	op	schrift	gesteld.	Dat	
verslag	 kwam	 uiteindelijk	 terecht	

bij	 het	 ministerie	 van	 Defensie.	 De	
Vereniging	 Dragers	 Militaire	 Dap-
perheidsonderscheidingen	 besloot	
daarop	 hem	 alsnog	 het	 Mobilisatie	
Oorlogskruis	 toe	 te	 kennen.	 De	 uit-
reiking	 vond	 plaats	 op	 maandag	 14	
maart.	 Uit	 handen	 van	 de	 gemach-
tigde	van	defensie:	luitenant-kolonel	
buiten	dienst	 Jacques	Brijl	 heeft	De	
Lathouder	 de	 hoge	 onderscheiding	
ontvangen.	 Ondanks	 zijn	 hoge	 leef-
tijd	 staat	 De	 Lathouder	 nog	 steeds	
met	beide	benen	 in	de	maatschappij	
van	nu.	In	het	woonzorgcentrum	De	

Bremhorst	 in	 de	 Bilthovense	 wijk	
De	 Leijen,	 waar	 hij	 in	 een	 aan-
leunwoning	nog	met	grote	mate	van	
zelfstandigheid	 woont	 –	 ‘Ik	 kook	
nog	zelf’	-	is	hij	voorzitter	en	tevens	
secretaris	 van	 de	 bewonersorganisa-
tie.	Ook	al	is	hij	zo	goed	als	blind,	hij	
communiceert	 nog	 dagelijks	 via	 het	
internet	met	familie	en	vrienden	over	
de	 hele	 wereld	 dankzij	 een	 geavan-
ceerd	 dicteer-	 en	 leesprogramma	 op	
zijn	computers	en	hij	verricht	allerlei	
secretariële	werkzaamheden	voor	de	
bewonersorganisatie.	

Kees de Lathouder ontvangt Mobilisatie Oorlogskruis 

door Lilian van Dijk

De 95-jarige Kees de Lathouder heeft alsnog het Mobilisatie Oorlogskruis gekregen voor zijn heldhaftige 
optreden. In 1942 blies hij als laatst overgebleven Nederlandse infanterist eigenhandig een aanlegsteiger op in 
Balikpapan op het Indonesische eiland Borneo om te voorkomen dat de Japanse agressor daar kon aanmeren.

Kees de Lathouder ontving het Mobilisatie Oorlogskruis uit handen van 
luitenant-kolonel b.d. Jacques Brijl, links van hem, en werd toegsproken door 
burgemeester Gerritsen.

Voorzitterswissel Ouderenraad De Bilt 
door Frank Klok

Na meer dan zeven jaar bezielende leiding aan het werk van de 
Ouderenraad De Bilt heeft mevrouw Hella van Schaik-Colijn 

te kennen gegeven, mede om gezondheidsredenen, 
haar voorzitterschap neer te leggen.

De	leden	van	de	Ouderenraad	hebben	grote	waardering	voor	het	vele	werk	
dat	mevrouw	van	Schaik	met	veel	enthousiasme	inzet	en	een	groot	door-
zettingsvermogen	in	die	periode	heeft	verzet	én	voor	de	wijze	waarop	zij	
invulling	heeft	gegeven	aan	de	rol	van	primus	inter	pares.	Zij	betreuren	het	
dan	ook	dat	zij	voor	zichzelf	tot	deze	conclusie	is	gekomen,	maar	zij	kun-
nen	uiteraard	niet	anders	dan	dat	besluit	respecteren.
Jan	van	Eijken,	oud-wethouder	van	De	Bilt	en	sinds	ruim	een	jaar	lid	van	de	
Ouderenraad,	heeft	zich	bereid	verklaard	het	voorzitterschap	van	de	Oude-
renraad	van	mevrouw	van	Schaik	over	te	nemen.	De	heer	Bob	van	der	Wilt	
heeft	zich	bereid	verklaard	hem	daarbij	te	assisteren	en	de	nieuwe	functie	
van	vice-voorzitter	op	zich	te	nemen.
Met	beide	kandidaatstellingen	heeft	de	Ouderenraad	unaniem	ingestemd	en	
met	ingang	van	1	maart	jl.	is	de	wisseling	van	voorzitter	en	de	aanstelling	
van	de	vice-voorzitter	daarmee	een	feit	geworden.

Scheidende en nieuwe voorzitter, Hella van Schaik en Jan van Eijken.
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De	42-jarige	Laros,	geboren	en	geto-
gen	 Utrechtenaar,	 is	 in	 het	 dagelijks	
leven	 magazijnmeester	 in	 een	 van	
de	 laboratoria	 van	 het	 UMC.	 Hij	
heeft	 nooit	 een	 opleiding	 gehad	 als	
tekenaar	 en	 schilder,	 maar	 je	 hebt	
van	die	mensen	die	dat	ook	niet	echt	
nodig	hebben.	‘Ik	had	Kunst	als	eind-
examenvak	op	de	Havo,	maar	verder	
heb	 ik	 er	 nooit	 iets	 mee	 gedaan’,	
licht	 hij	 toe.	 ‘Jarenlang	 heb	 ik	 din-
getjes	voor	mezelf	 gedaan	op	 teken-	
en	 schildergebied,	 zoals	 portretten	
van	wielrenners,	auto’s	van	vrienden,	
maar	 zonder	 een	 bepaald	 doel.’	 Dat	
veranderde	 toen	 hij	 Schotland	 ont-
dekte.	 ‘Ik	 ben	 er	 nu	 twee	 keer	 met	
mijn	vriendin	geweest,	 een	keer	met	
de	auto	en	een	keer	op	de	motor.	Ja,	
inderdaad,	het	regent	er	veel,	dus	die	
vakantie	met	 de	motor	 zijn	we	knap	
nat	 geworden.’	 Gelukkig	 hoefden	 ze	
hun	heil	niet	op	campings	te	zoeken:	
‘We	 huurden	 chaletjes	 op	 vakantie-
parken,	meerdere	per	vakantie,	zodat	
we	verschillende	delen	van	Schotland	
konden	 bereizen.’	 Hier	 vond	 hij	 het	
onderwerp	 dat	 hem	 blijvend	 is	 gaan	
boeien.	 ‘Ik	 noem	 het	Whisky	Art	 &	
Scotland	en	dat	vat	 ik	ruim	op:	alles	
wat	met	Schotland	te	maken	heeft.	Ik	
maak	ook	 tekeningen	en	schilderijen	

van	 dieren	 die	 daar	 voorkomen,	 bij-
voorbeeld	 een	 adelaar,	 	 en	 bekende	
Schotten,	 zoals	 portretten	 van	 Sean	
Connery	 in	zijn	James	Bond-periode	
en	zoals	hij	er	nu	uitziet.’	

Technieken
Laros	werkt	met	zwart	potlood,	maar	
ook	met	 kleurenpotloden,	 houtskool,	
krijt	 acrylverf	 en	 inkt.	 ‘Soms	 werk	
ik	met	verschillende	technieken	tege-
lijk.	Als	 ik	 iets	maak,	 ga	 ik	 op	mijn	
gevoel	 af.	 Ik	 zie	 een	 plaatje	 en	 dan	
ga	 ik	 bedenken	 wat	 ik	 ermee	 ga	
doen.’	Zijn	speciale	aandacht	gaat	uit	
naar	 whiskydestilleerderijen.	 ‘Daar	
heb	 je	 er	 wel	 driehonderd	 van,	 dus	
voorlopig	 kan	 ik	 nog	 even	 vooruit.	
Alleen	al	op	het	eilandje	 Islay	zitten	
tien	 destilleerderijen.’	 Op	 de	 expo-
sitie	 zijn	 afbeeldingen	 te	 zien	 van	
Schotse	destilleerderijen	als	Tormore,	
Bruichladdich,	 Lagavulin,	 Bunnaha-
bhain,	Strathisla,	Caol	Ila,	Port	Ellen	
en	Balvenie.	Soms	spitst	hij	zich	toe	
op	 details,	 zoals	 de	 pagode-achtige	
daken	van	het	gedeelte	van	de	destil-
leerderij	waar	vroeger	–	en	soms	nog	
steeds	 -	mout	 uit	 gerst	werd	gewon-
nen,	mensen	die	met	whiskyvaten	 in	
de	weer	zijn,	of	een	 fles.	Van	destil-
leerderij	 Arbeg	 heeft	 hij	 zelfs	 twee	

kunstwerken	hangen	bij	Verhaar.	Des-
tilleerderij	 Laphroaig	 fotografeerde	
hij	op	een	dag	bij	strakblauwe	lucht.	
‘Maar	 ik	 had	 daar	 geen	 zin	 in,	 dus	
ik	heb	er	avond	van	gemaakt	en	met	
maar	 drie	 kleuren	 gewerkt:	 zwart,	
grijs	en	wit.’	Van	destilleerderij	Bow-
more	hangen	drie	werken	bij	Verhaar.	
‘Alle	whisky’s	van	Islay	hebben	mijn	
voorkeur,	vanwege	hun	volle	smaak,	
maar	Bowman	is	echt	mijn	merk.’	De	
tekening	van	de	haven	van	Oban	heeft	
hem	ontzettend	veel	tijd	gekost.	‘Dat	
doe	ik	nooit	weer,	maar	als	je	er	een-
maal	aan	begint,	voel	je	hem	groeien,	
dat	 is	wel	weer	 leuk	 aan	 zo’n	 gede-
tailleerde	tekening.	Je	begint	linksbo-
ven,	 omdat	 je	 anders	 misschien	 iets	
met	de	muis	van	je	duim	uitveegt	wat	
je	 al	 hebt	 getekend.’	 Een	 eenzame	
felrode	telefooncel	heeft	hij	op	zwart	
papier	 afgebeeld	 met	 gebruik	 van	
kleurpotloden.	

Semi-permanent
Dat	 hij	 bij	 Verhaar	 exposeert,	 komt	
voort	uit	zijn	voorliefde	voor	whisky.	
‘Als	 klant	 kwam	 ik	 vaak	 bij	 hem	 in	
de	zaak.	Toen	ik	me	was	gaan	speci-
aliseren	 in	 whisky	 art	 en	 Schotland,	
heb	 ik	 hem	 wat	 werk	 van	 me	 laten	
zien.	Hij	 stelde	voor	dat	 ik	 een	keer	

bij	 hem	 zou	 gaan	 exposeren.’	 Ver-
haar	 exposeert	 altijd	 kunst	 in	 zijn	
zaak.	 Nadat	 werk	 van	 een	 kunste-
naar	 anderhalve	 maand	 in	 zijn	 zaak	
heeft	 gehangen,	 is	 een	 volgende	 aan	
de	 beurt.	 De	 schilderijen	 van	 Arno	
Laros	 die	 in	 de	whiskyruimte	 boven	
de	entree	hangen,	blijven	daar	langer.	
‘En	als	er	een	verkocht	wordt,	kom	ik	
nieuw	werk	brengen’,	zegt	Laros	toe.	

De	 andere	 werken	 die	 hij	 exposeert	
blijven	hangen	tot	en	met	31	maart	bij	
Whisky-	en	Wijnhandel	Verhaar,	Pla-
netenbaan	 2a,	 Bilthoven.	 Openings-
tijden:	Maandag	van	13.00	 tot	18.00	
uur,	 dinsdag	 tot	 en	 met	 donderdag	
van	09.00	 tot	 18.00	uur,	 vrijdag	van	
09.00	 tot	 20.00	 uur	 en	 zaterdag	 van	
09.00	 tot	 17.00	 uur.	 Zie	 ook	 www.
alev-art.nl	en	www.whiskyshop.nl.

Kunstenaar Laros toont liefde voor 
Schotland en whisky bij Verhaar

door Lilian van Dijk

‘Ik ben zo trots als een pauw dat mijn werk hier hangt. Whisky- en Wijnhandel Verhaar is de mooiste 
winkel van Nederland.’ Dat komt uit de grond van het hart van Arno Laros, die zijn kunst exposeert bij de 

beroemde Bilthovense drankhandel onder de noemer: Whisky Art & Scotland.

Arno Laros poseert met een van zijn twee schilderijen van destilleerderij 
Arbeg voor de schappen bij Verhaar waar zijn favoriete whisky’s staan, 
afkomstig van het eiland Islay.

Bilts	 Belang	 en	 raadslid	 Rost	 van	
Tonningen	 hebben	 in	 goed	 overleg	
besloten	 uit	 elkaar	 te	 gaan.	 Begin	
januari	 van	 dit	 jaar	 heeft	 Ebbe	 Rost	
van	 Tonningen	 zijn	 werkzaamheden	
voor	 Bilts	 Belang	 opgeschort,	 nadat	
Han	IJssennagger	als	fractievoorzitter	
van	 Bilts	 Belang	 op	 de	 verkiezings-
lijst	 van	de	PVV	was	 geplaatst	 voor	
de	 Provinciale	 Statenverkiezingen.	
Van	Tonningen	vindt	dat	Bilts	Belang	
onafhankelijk	 moet	 staan	 van	 welke	
landelijke	 politieke	 partij	 dan	 ook.	

Fractie	 en	 bestuur	 van	 Bilts	 Belang	
zijn	het	daarmee	eens	maar	zien	in	de	
beide	functies	van	IJssennagger	daar-
voor	geen	belemmering.	Dit	verschil	
van	inzicht	is	inmiddels	over	en	weer	
uitgesproken	en	gerespecteerd.	
Van	 Tonningen	 heeft	 nu	 geconclu-
deerd	 het	 beste	 vanuit	 een	 eigen	
fractie	 zijn	 mandaat	 van	 de	 kiezers	
uit	 te	 kunnen	 voeren.	 Bij	 de	 raads-
vergadering	 van	 maart	 hervat	 hij	
zijn	 raadswerkzaamheden	 onder	 de	
naam	 ‘Onafhankelijke	 fractie	 Rost	

van	 Tonningen’.	 Hij	 wil	 zich	 volle-
dig	 inzetten	 voor	 ondersteuning	 van	
bewonersgroepen.	 De	 meerderheid	
van	 de	 raadsleden	 vindt	 dat	 de	 raad	
slecht	 communiceert	 met	 de	 burger,	
maar	 verzuimt	 naar	 verbetering	 te	
streven.	Van	Tonningen	wil	een	brug	
slaan	 over	 de	 kloof	 tussen	 burgers	
en	 gemeentebestuur	 en	 maakt	 in	 de	
komende	weken	nader	bekend	hoe	hij	
dat	 wil	 gaan	 doen.	 Belangstellenden	
kunnen	via	de	mail	contact	met	hem	
opnemen:	 evt@ebbevantonningen.

Bilts Belang en Rost van Tonningen 
 uit elkaar

Cees	 Heystek	 geeft	 een	 workshop	
over	de	inzet	van	internet	bij	genealo-
gie.	Internet	is	een	handige	hulpbron	
bij	 het	 stamboomonderzoek.	 In	 deze	
workshop	 leert	 u	 wat	 genealogie	 is	
en	hoe	u	 zoveel	mogelijk	 informatie	
verzamelt	 in	 de	 speurtocht	 naar	 uw	
voorouders.	Daarbij	wordt	met	name	
ingegaan	 op	 de	 vraag	 hoe	 u	 genea-
logische	 gegevens	 op	 internet	 kunt	
vinden.	 Ook	 gaat	 u	 zelf	 aan	 de	 slag	
met	 zoeken	 van	 uw	 familiegeschie-
denis	 op	 internet.	 Cees	 Heystek	 is	
voorzitter	 van	 HCC!genealogie,	 een	
landelijke	 interessegroep	 met	 ruim	
3.500	leden.	
De	workshop	vindt	plaats	op	23	maart	
van	 19.30	 tot	 21.30	 uur	 in	 Biblio-
theek	Bilthoven.	Prijs:	€	10,00	/	leden	
RUM-bibliotheken	 €	 7,50.	 Aanmel-
den	 bij	Bibliotheek	Bilthoven	 of	 via	
activiteiten@bibliozeist.nl.	 Deze	

workshop	vindt	ook	plaats	op	11	april	
van	13.30	tot	15.30	uur	in	Bibliotheek	
Zeist.	
Deze	workshop	wordt	 georganiseerd	
in	het	kader	van	de	Boekenweek	(16	-	

26	maart),	met	het	motto	‘geschreven	
portretten’.	 Het	 volledige	 Boeken-
weekprogramma	vindt	u	in	de	flyer	in	
de	 bibliotheek,	 op	 www.bibliotheek-
debilt.nl	en	op	www.bibliozeist.nl.	

Workshop ‘Genealogie en internet’

Fietsclub gaat weer  
van start

De	Fietsclub	van	SWO	De	Bilt	bestaat	uit	fietsliefhebbers,	die	op	de	1ste	
en	de	3de	dinsdag	van	de	maand	een	dagtocht	maken	in	de	omgeving	van	
Maartensdijk.	 Zij	 starten	 met	 een	 kopje	 koffie	 en	 gaan	 daarna	 met	 een	
lunchpakket	op	pad.	Onderweg	picknicken	ze	op	een	bankje	of	een	omge-
waaide	boom.	De	gemiddelde	afstanden	zijn	±	40	kilometer	en	de	deelname	
is	gratis.	Voor	2011	is	er	weer	een	mooi	gevarieerd	programma	opgesteld.	
De	eerste	fietstocht	start	op	5	april	2011	om	10.00	uur	in	de	recreatieruimte	
van	Dijckstate	en	is	de	‘Vuursche	route’.	
Bent	u	graag	buiten	en	vindt	u	met	elkaar	fietsen	ook	zo	leuk,	meld	u	dan	
aan	bij	deze	fietsclub!	Voor	meer	informatie	en	aanmeldingen:	SWO	Maar-
tensdijk,	tel.	0346	214161

Cees Heystek is voorzitter van HCC!genealogie.

Lezing over Middeleeuwse kalenders
Op	 dinsdag	 22	 maart	 geeft	 drs.	 Paul	 Bröker	 in	 het	 kader	 van	 Kunst	 en	
Religie	een	lezing	over	Middeleeuwse	kalenders	in	handschriften	en	kerk-
portalen.	 Met	 de	 wetenschap	 van	 de	 wisseling	 van	 de	 jaargetijden	 is	 de	
landbouwer	of	veehouder	voorbereid	op	wat	hem	 te	doen	 staat.	De	Mid-
deleeuwer	 verbeeldde	 de	 maandelijkse	 werkzaamheden	 in	 handschriften	
en	kerkportalen.	De	afbeeldingen	van	de	maanden	gaan	vergezeld	van	de	
tekens	 van	 de	 	 dierenriem	 en	 andere	 astrologische	 aanduidingen.	 Daarin	
symboliseert	de	kunstenaar	de	cyclus	van	het	leven:	het	afsterven	en	weer	
uitgroeien		van	de	natuur	als	een	teken	van	Gods	sturende	scheppingshand.	
De	lezing	is	in	de	Bechsteinzaal	in	Schutsmantel,	Gregoriuslaan	35,		Biltho-
ven	van	20.00	tot	22.00	uur	(zaal	open:	19.30	uur).	Kaarten:	7,50	euro	per	
lezing	(incl.	koffie/thee)	aan	de	zaal.

Expositie

Vrijdag 4 maart werd een expositie met werk van de Utrechtse schilder 
Annemiek Vera door de kunstenares in de raadzaal van gemeentehuis Jagt-
lust zelf geopend. Annemiek Vera houdt zich vooral bezig met het schilderen 
van portretten in een bijzondere stijl. Deze Traverse-expositie is op werk-
dagen in het gemeentehuis te bezichtigen tijdens kantooruren t/m 26 april 
a.s. Zie www.arttraverse.nl. [foto Reyn Schuurman]



LOOP SNEL BINNEN 

WANT ER IS NU 

VOLOP KEUZE IN

HET VOORJAAR 

KOMT ERAAN!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DAMES- EN 
KINDERBEENMODE

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Waldkornpuntjes

4 + 1 gratis

Chocolade- 

Perenslof

€ 7,95

NIEUW!!!

06 - 53 14 67 33

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
206 CC 1.6 16V PREMIUM, ’02, 85.000 KM, GROEN MET, E.R, C.V, ABS, LMV, 
RAD/CD, BOORD COMP, WIND REK, AIRBAGS, ............................................................  €. 7.950,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1.0 12V 5DRS, `09, 70.000 KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ........  €. 7.800,-
206 1.4 5DRS, `00, 170.000 KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, ...............................  €. 3.750,-
207 COOL `N BLUE, `08, 73.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, ESP, ........  €. 9.750,- 
307 BREAK 1.6 HDIF, `06, 98.000 KM, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, 
CLIMATE C, RAD/CD, BOORDCOMP, ...................................................................................  €. 11.950,-
307 SW 1.6 16V, `06, 60.000 KM, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, TREKH, RAD/CD, .............  €. 11.450,-
407 SW 2.0 HDIF 136PK, `07, 120.000 KM, ZILV GRIJS MET, RAD/CD/NAV, ER, CV, SB, 
ABS, PARKEERHULP, CLIMATE C, CRUISE C, AIRBAGS, REGENS, ...................................  €. 13.950,-
607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000 KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB, .......................................  €. 12.950,- 
VOLVO S60 2.4 COMFORT LINE 5 CIL, `01, 183.000 KM, BLAUW MET, CRUISE C, 
HALF LEDER, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS, ..........................................................  €. 6.250,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C5 BREAK 2.0 16V, `03, 138.000 KM, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ESP, 
ABS, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, RAD/CD, REGENS, ............................................  €. 5.950,-
CITROËN C5 BERLINE, `03, 147.000 KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, CRUISE C, PARKEERS, TREKH, REGENS, ...........................  €. 5.950,-
CITROËN XSARA BREAK 1.4, `04, 136.000 KM, ZILV GRIJS , AIRCO, ER, CV, SB, .......  €. 4.750,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106.000 KM, BRUIN MET, ER, 
CV, SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT, .......  €. 14.950,-
FIAT FIORINO 1.3 JTD, `08, WIT, 36.000 KM, AIRCO, ABS, ESP, ER, CV, MLV, 
RAD/CD/MP3, TUSSENWAND, BTW AUTO, ....................................................................  €. 8.900,-
RENAULT CLIO 1.2 16V, `05, 66.000 KM, BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, 
LMV, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD, ....................................................................................  €. 6.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH, MLV, ....................................................................................................  €. 4.500,-
HYUNDAI TRAJET CRDI 7 PERS, `01, 230.000 KM, ZILV/BLAUW MET, AIRCO, ............  €. 2.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION, `97, 66.000 KM, BLAUW MET, APK T/M DEC `11 ......  €. 2.250,- 
PEUGEOT 406 2.0 HDI, `00, BLAUW MET, AIRCO,ER,CV,SB,LMV,TREKH, ....................  €. 2.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Stormbandset .................................€ 9,50
1-2-3 Clean shampoo pakket ........€ 11,95 

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

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Lente Primula  3 voor  3,95

Rozen (20) bos 5,75
Potloodnarcis 
 3 bossen 5,75

De nieuwe groente- en 

bloemzaden zijn binnen
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In	2005	is	er	met	instemming	van	het	
gemeentebestuur	van	De	Bilt	 en	van	
de	 Kerkelijke	 gemeente	 Dorpskerk	
een	 stichting	 opgericht	 met	 het	 doel	
de	 restauratie	 van	 het	 kerkhof	 naast	
de	 Dorpskerk	 ter	 hand	 te	 nemen.	
De	 stichting	 is	 een	 voortzetting	 van	
de	 stuurgroep,	 welke	 al	 vanaf	 2003	
e.e.a.	‘behartigde’.	Mr.	Toon	Eijkman	
en	 Karel	 Beesemer	 zijn	 respectieve-
lijk	 voorzitter	 en	 vicevoorzitter	 van	
de	 Stichting:	 ‘Om	 de	 kosten	 voor	
de	 restauratie	 te	 kunnen	 dekken	 zijn	
contacten	 gelegd	 met	 verschillende	
fondsen.	 Het	 bleek	 dat	 er	 fondsen	
zijn,	 die	 bereid	 zijn	 in	 de	 dekking	
van	 de	 restauratiekosten	 bij	 te	 dra-
gen.	Voorwaarde	hierbij	was	wel,	dat	
toekomstig	 onderhoud	 gegarandeerd	
zou	zijn	om	er	verzekerd	van	te	kun-
nen	zijn	dat	de	gemaakte	kosten	niet	
voor	 niets	 zouden	 zijn	 gemaakt.	 De	
gerestaureerde	 monumenten	 zouden	
moeten	worden	beschermd	tegen	ver-
waarlozing.	 De	 fondsen	 financieren	
niet	in	de	kosten	van	onderhoud’.

Ommekeer
Het	Stichtingsbestuur	kon	vervolgens	
alleen	maar	constateren	dat	het	kerk-
bestuur	 (de	 juridische	 eigenaar)	 en	
de	gemeente	De	Bilt	zich	niet	garant	
konden	 of	 wilden	 stellen	 de	 onder-
houdskosten	 voor	 hun	 rekening	 te	
nemen.	 In	het	geval	van	de	gemeen-
te	 was	 er	 duidelijk	 sprake	 van	 een	
beleidsommekeer,	omdat	eerder	voor	
2007	 niets	 daarop	 wees.	 Schrifte-
lijk	 bevestigt	 het	 Gemeentebestuur	
de	herziening	van	haar	standpunt:	‘de	
nieuwe	planvorming	ten	aanzien	van	
de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	
in	 het	 gebied,	 waarbij	 er	 meer	 het	
accent	komt	te	liggen	op	de	verblijfs-,	
winkel-,	 en	 activiteitenfuncties	 van	
de	 openbare	 ruimte’.	 De	 gemeente	
staat	een	heropening	van	het	kerkhof	
niet	toe.	

Opheffen
Een	 veertiental	 grafmonumenten	
waren	met	hulp	van	enkele	fondsen	in	
2005	gerestaureerd.	Door	het	ontbre-
ken	van	middelen	om	het	onderhoud	
hiervan	te	bekostigen,	zijn	de	sporen	
van	verwaarlozing	en	beginnend	ver-
val	 bij	 deze	 gerestaureerde	 graven	

opnieuw	 waarneembaar.	 Mr.	 Eijk-
man:	 ‘De	 voornemens	 die	 er	 thans,	
mede	 op	 instigatie	 van	 het	 gemeen-
tebestuur,	bestaan	met	betrekking	tot	
de	bestemming	en	 inrichting	van	het	
kerkhof,	geven	geen	reden	tot	vreug-
de	en	wijken	af	van	de	adviezen	van	
de	 Monumentencommissie.	 Boven-
dien	 is	 onlangs	geconstateerd	dat	 op	
het	 kerkhof	wordt	 gevoetbald	 en	dat	
er	honden	op	worden	uitgelaten.	Door	
het	 ontbreken	 van	medewerking	 van	
de	 civiele	 en	 kerkelijke	 gemeenten	
en	het	daardoor	niet	kunnen	voldoen	
aan	het	gestelde	in	de	statuten	van	de	
Stichting	 heeft	 het	 Stichtingsbestuur	
zich	helaas	en	met	 tegenzin	genood-
zaakt	gezien	de	Stichting	met	ingang	
van	1	januari	2011	op	te	heffen.

Onleesbaar
In	de	Biltse	Grift	 (het	 tijdschrift	van	
de	Historische	Kring	d’Oude	School	
(maart	 2010)	 heeft	 Wim	 Krommen-
hoek	 een	 inventarisatie	 gemaakt	 van	
de	 oude	 graven	 en	 grafstenen	 op	
het	 kerkhof	 van	 de	 Dorpskerk.	 In	
dat	nummer	wordt	specifiek	aandacht	
geschonken	 aan	 de	 schoolmeesters.	
Toon	 Eijkman	 en	 Karel	 Beesemer	
bekijken	 de	 in	 het	 artikel	 genoemde	
plek,	 waar	 de	 meesters	 Enderlé	 en	
Leusden	in	resp.	1869	en	1883	broe-
derlijk	 naast	 elkaar	 ter	 aarde	 zijn	
besteld.	 Het	 enige	 verschil	 is	 dat	

Enderlé	een	staande	steen	met	slechts	
de	 tekst	 ‘G.D.	 Enderlé’	 kreeg	 en	 de	
liggende	 steen	 van	Leusden	 de	 tekst	
‘J.	 LEUSDEN	 VAN	 ZIJNE	 LEER-
LINGEN’	 draagt.	 Beide	 vermeldin-
gen	zijn	onleesbaar.	 In	het	ene	geval	
is	 de	 steen	 geheel	 verweerd.	 In	 het	
andere	 geval	 overwoekert	 een	 lariks	
tekst	en	steen	volledig.

Toekomst
Nu	 de	 Stichting	 formeel	 haar	 werk-
zaamheden	 heeft	 beëindigd	 ligt	 de	
vraag,	 wat	 er	 in	 de	 toekomst	 met	
het	 verwaarloosde	 kerkhof	 dient	 te	
gebeuren	nog	volledig	open	en	onbe-
antwoord.	 Alle	 stichtingsleden	 zijn	
bereid	 op	 ad-hoc	 basis	 hun	 mede-
werking	 te	 blijven	 verlenen.	 Karel	
Beesemer:	‘Het	kan	toch	niet	zo	zijn,	
dat	 dit	 prachtige	 stukje	 De	 Bilt	 zo	
onverzorgd	 achter	 blijft.	 Op	 een	 of	
andere	 manier	 moet	 er	 toch	 van	 dit	
gemeentelijk	 monument	 weer	 iets	
toonbaars	 te	 maken	 zijn.	 De	 (voor-
malige)	stichting	stelt	haar	knowhow	
graag	beschikbaar	voor	zowel	de	bur-
gerlijke	 als	 de	 kerkelijke	 gemeente.	
Alleen	 moet	 er	 natuurlijk	 wel	 per-
spectief	 in	 die	 contacten	 zitten	 en	
moeten	 de	 gesprekken	 wel	 tot	 iets	
leiden.	Dit	kerkhof	verdient	ons	aller	
aandacht’.

Andere denkrichting
Eijkman	 en	 Beesemer:	 ‘Het	 kerkhof	
behoort	tot	ons	cultureel	erfgoed.	Het	
is	 een	 gemeentelijk	 monument	 en	
de	 toren	 is	 een	 Rijksmonument.	Het	
geheel	bevindt	zich	in	een	Beschermd	
Dorpsgezicht.	 Hier	 ligt	 een	 collec-
tieve	verantwoordelijkheid’.	
Beesemer	pleit	ervoor	dat	het	kerkhof	
wordt	overgedragen	aan	de	burgerlij-
ke	 gemeente,	waardoor	 de	 gemeente	
De	 Bilt	 ‘probleemeigenaar’	 wordt.	
Daarna	 zou	 via	 de	 weg	 van	 project-
ontwikkeling	 ook	 dit	 deel	 van	 het	
dorp	een	historiserende	opwaardering	
kunnen	 krijgen	 en	 gelden	 voor	 de	
restauratie	van	de	graven	etc.	kunnen	
worden	 gegenereerd.	 De	 (financiële)	
problemen	 zijn	 zo	 groot,	 dat	 deze	
volgens	 Beesemer	 uitrijzen	 boven	
de	 mogelijkheden	 van	 de	 kerkelijke	
gemeente.

Stichting stopt; kerkhof verwaarloost
door Henk van de Bunt

Bij de viering in 2002 van het 350-jarig bestaan van de Dorpskerk in De Bilt heeft de toenmalige 
burgemeester Alexander Tchernoff aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente bij wijze van symbolisch 

geschenk van de burgerlijke gemeente het voorstel gedaan om samen met die kerkenraad een projectplan 
op te stellen tot restauratie van het sterk verwaarloosde monumentale kerkhof

en ‘gezamenlijk te gaan zoeken naar financieringsbronnen’. 

Karel Beesemer en Toon Eijkman bij een van de veertien gerestaureerde graven. 

Open dag van de zorg
Om	het	werken	 in	de	zorg	onder	de	aandacht	 te	brengen,	wordt	 landelijk	
de	open	dag	van	de	zorg	georganiseerd.	Ook	Zideris	Bilthoven	en	Zideris	
Maartensdijk	stellen	op	zaterdag	19	maart	2011	hun	deuren	open.	Iedereen	
die	belangstelling	heeft	voor	het	wonen	en	werken	 in	een	 instelling	voor	
mensen	met	een	verstandelijke	beperking	is	van	harte	welkom.

Voor wie
Deze	dag	is	bedoeld	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking	en	hun	
familie	die	op	zoek	zijn	naar	een	woonvoorziening.	Maar	ook	voor	werk-
zoekenden	 die	 zich	willen	 oriënteren	 op	werken	 in	 de	 zorgverlening	 aan	
mensen	 met	 een	 verstandelijke	 beperking.	 Stagiaires,	 leerlingen,	 vrijwil-
ligers	en	overige	belangstellenden	zijn	van	harte	welkom	van	11.00	-	15.00	
uur	bij	Zideris	Bilthoven	aan	de	Massijslaan	14	en	Zideris	Maartensdijk	op	
locatie	Drakensteyn	32.

Karel Beesemer en Toon Eijkman bij de staande en liggende grafstenen van 
de beide ‘oude meesters’.

Concert door Duo Sans Souci
Zoals	in	de	twee	voorafgaande	jaren	organiseert	Rotaryclub	Zandzegge	op	
zondag	20	maart	om	15.00	uur	een	muzikale	middag	voor	de	ouderen	 in	
onze	gemeenschap.	Dit	jaar	vind	het	evenement	plaats	in	het	restaurant	van	
Woon-	en	zorgcentrum	De	Koperwiek,	Koperwieklaan	3	te	Bilthoven.	Het	
concert	wordt	gegeven	door	Annoesjka	Cabo	(viool)	en	Frans	van	Dalen	op	
piano.	Zij	brengen	Salonmuziek	uit	de	periode	1895	-	1930.

Duo	Sans	Souci	bestaat	sinds	het	najaar	van	2003.	Vanaf	de	oprichting	heeft	
het	Duo	zich	laten	horen	met	het	klassieke	repertoire	van	Bach	tot	Ravel	
in	Nederland	en	daarbuiten.	Zo	geeft	het	Duo	elke	zomer	een	concert	 in	
Normandië.	Verder	waren	er	al	optredens	in	België,	Duitsland	en	Frankrijk.	
De	bijeenkomst	wordt	gesponsord	door	bakkerij	Krijger.

60 jaar getrouwd

Woensdag 9 maart jl. feliciteerde Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig de 
heer en mevrouw Wim en Riek de Heus- van Grevengoed met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum.
De heer de Heus (83) is in Den Dolder geboren en na twee jaar naar 
Bilthoven verhuisd. Hij was jarenlang de dirigent van ‘Zang Veredelt’ bij 
de 4 mei-herdenking, 40 jaar lid van de ‘Koninklijke Biltse Harmonie' en 
vervolgens nog eens 12,5 jaar van de ‘Brandweerharmonie’. Nu is hij al 
jaren dirigent van zangkoor ‘Belcanto’ en werkt hij toe naar het 35 jarig 
jubileum eind dit jaar. 
Mevr. de Heus-van Grevengoed (87) is een echte Biltse van geboorte en 
was 55 jaar lid van ‘Zang Veredelt’, waar ze haar Wim ontmoette. Nu zingt 
zij nog steeds bij ‘Belcanto’. Het echtpaar heeft een zoon (Hans) en een 
schoondochter (Lia). [HvdB]

Bingo in Dijckstate
SWO	organiseert	Bingo	op	de	3e	vrijdag	van	de	maand	in	de	 inloop	van	
Dijckstate	in	Maartensdijk.	Vrijdag	18	maart	bent	u	weer	van	harte	welkom.	
De	aanvang	is	om	14.15	uur,	de	kosten	zijn	€	3,00	(voor	5	speelrondes	incl.	
1	x	koffie	of	thee).	Meer	informatie:	SWO	Maartensdijk	(0346-214161)

Ga gezellig op de koffie!
Iedere	dinsdag	en	donderdag	van	9.30	uur	tot	11.30	uur	staat	de	koffie	voor	
u	klaar.	U	wordt	hartelijk	ontvangen	door	een	gastvrouw	en	de	medewerk-
ster	van	het	servicepunt	staat	voor	u	klaar.	Voor	gezellig	een	praatje,	contact	
maken	met	buurtbewoners	of	vragen	voor	het	servicepunt.	Het	eerste	kopje	
koffie	is	gratis.	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	dr.	Asserweg	2,	De	Bilt.



Ontmoetingsmiddag in Bilthoven
Rond de Noorderkerk bestaat al enige tijd een traditie van ontmoetingsmiddagen, 
georganiseerd rond een cultureel of maatschappelijk thema. De laatste jaren wordt 
er steeds gewisseld van locatie zodat de bereikbaarheid voor meerdere belangstel-
lenden gunstig is.
Deze keer wordt op 29 maart a.s. om 14.30 uur de ontmoetingsmiddag georgani-
seerd bij de Zuiderkapel, Boslaan in Bilthoven.
Het onderwerp is ‘Het leven en werk van Vincent van Gogh’. De heer Michiel 
Glastra uit Bilthoven zal in een lezing, toegelicht met illustraties, een vernieuwde 
kijk geven op deze zeer bekende schilder. Er is gelegenheid tot gedachtenwisse-
ling tijdens een hapje en een drankje. Voor (vervoers-)vragen: mw. Borgers, tel 
030 2280634, mw. Bijlsma, tel. 030 2284983, mw. Heringa, tel. 030 2292762 of 
mw. Zeelenberg, tel 030 2280808.

Zicht op Versailles 
Maandag 21 maart 2011 zal op verzoek van de ANBO-afdeling De Bilt door 
historica Marion van Oudheusden een lezing verzorgd worden met als thema 
‘Chateau de Versailles’. Het belooft een bijzonder interessante middag te wor-
den met een blik op de pracht en praal van de Franse koningen. 
De lezing zal worden gehouden in zalencentrum De Schakel, Soestdijkseweg 
49b te De Bilt. De aanvang is om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. Het 
einde staat gepland rond 16.15 uur. Iedereen is welkom. Meer informatie: tel 
030 2253588 of 030 2203697. 

FC De Bilt (za) steelt de punten 
bij Zwaluwen Utrecht

Op een erbarmelijk slecht veld op het relatieve nieuwe sportcomplex van 
Zwaluwen Utrecht heeft De Bilt een zwaarbevochten 1-2 overwinning 

behaald op het hoger staande Zwaluwen. Na een 1-0 achterstand met rust 
werd vlak voor tijd in een counter de winnende 1-2 gemaakt.

De resultaten van beide ploegen in de afgelopen weken waren nogal wisselvallig 
te noemen, waarbij Zwaluwen nog altijd het vizier op de kop van het klassement 
had gericht en De Bilt zich zo snel mogelijk veilig wilde spelen dit seizoen. De 
thuisploeg nam na een wat rommelige start beetje bij beetje het heft in handen en 
vertrouwde op de individuele klasse van spelers zoals Berry Spies en Andy Ver-
braeken. De Biltse verdedigers hadden vaak wel een antwoord op de aanvalsdrang 
en de gasten konden toch zeker ook zelf nog gevaarlijk worden. De grootste kans 
was voor Casper Paulich die van dichtbij op de vuisten van de doelman schoot.

Het was echter constant scherp blijven voor de Biltse formatie want de behen-
dige spelers van Zwaluwen waren dreigend bij balbezit. Mede door het slechte 
veld,de onnauwkeurigheid bij de thuisploeg en het verdedigen van De Bilt bleef 
het gevaar echter beperkt. Uit een corner kon de (toch niet al te grote) aanvoerder 
van de thuisploeg echter nog wel voor rust de 1-0 aantekenen door een bal fraai 
in de kruising te koppen. 

Na rust was het Zwaluwen dat op zoek ging naar de 2-0. Spits Berry Spies van 
Zwaluwen was soms niet te stoppen door de Biltse formatie maar was niet al te 
gelukkig in de voortzetting of in het vinden van teamgenoten. Dit tot grote frus-
tratie van hemzelf. Na herhaaldelijk commentaar op de leiding leidde dit tot een 
eerste gele kaart. 
Het was Niels van Veelen die veel beulswerk verrichte en voorin sterk aan de bal 
was . In een tegenaanval was hij het startpunt van de aanval waaruit de sober maar 
goed spelende Jasper Lodder gevloerd werd binnen het strafschopgebied. Rick 
Walschots wist wel raad met dit buitenkansje en zette beide ploegen weer naast 
elkaar: 1-1. Het was vanaf dat moment echter Zwaluwen dat een tandje bij scha-
kelde op zoek naar de overwinning. In die fase was het voor De Bilt overleven 
en hoopte men op een puntje. De Bilt kon met een pass van Veelen bereiken, die 
een open veld voor zich had en slechts 1 verdediger. Zrile was ook mee komen 
opzetten en van Veelen hield goed het overzicht: Zrile bleef koel na de pass en 
schoof de bal in de verre hoek voorbij de doelman: 1-2. Een uitslag die op dat 
moment niet de juiste afspiegeling was van de wedstrijd, maar waar niemand van 
de hardwerkende Biltse formatie om maalde. Bij de aftrap was de frustratie groot 
bij Zwaluwen waarbij Spies zijn tweede gele en dus rode kaart ontving. Niet lang 
daarna floot de scheidsrechter af. Na nog wat verhitte opmerkingen van een speler 
van Zwaluwen kreeg ook deze nog een rode kaart. Zwaluwen lijkt met deze derde 
nederlaag op rij voorlopig even uitgeschakeld voor een plek bij de eerste drie. De 
Bilt verlaat voorlopig de onderste regionen.

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 

TOT 

MILJONAIR

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

Wil je ook miljonair 

worden, begin dan 

nu en word Vier-

klank  bezorger!

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.

Verleende reguliere bouwvergun-
ning
•   Maartensdijk, Molenhof 1, oprich-

ten woning met kelder en bijge-
bouw (23-02-2011)

Omgevingsve rgunning (Wab o)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Steenen Camer 59, ver-

vangen dakkapel (23-02-2011)
•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 

91A, kappen notenboom (24-02-
2011)

•  Bilthoven, Jan Steenlaan 41, kap-
pen 1 naaldboom (25-02-2011)

•  Bilthoven, Julianalaan 203, kappen 
van 1 berk en 1 den (24-02-2011)

•  Bilthoven, Meyenhagen 2, plaatsen 
3 schuurtjes naast elkaar (22-02-
2011)

•  Bilthoven, Nachtegaallaan 30, kap-
pen 3 esdoorns (24-02-2011)

•  Bilthoven, Paltzerweg 12, kappen 5 
dennenbomen (28-02-2011)

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 59, kap-
pen 1 acacia, 3 dennen en 1 grove 
den (22-02-2011)

•  Bilthoven, St. Hubertuslaan 25, 
vernieuwen uitbouw en oprichten 
dakkapel (23-02-2011)

•  De Bilt, Ambachtstraat 2-4, aan-
passen geluidsvoorschriften en uit-
breiden opslag gevaarlijke stoffen 
(25-02-2011)

•  Groenekan, Koningin Wilhelmina-
weg 471, verwijderen asbest, dak-
lichten en vervangen dakbedekking 
(25-02-2011)

•  Groenekan, Koningin Wilhelmi-
naweg 471, oprichten techniek 

gebouw (24-02-2011)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 98, 

vervangen garage/berging (23-02-
2011)

•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 
37, kappen 1 Amerikaanse eik, 1 
acacia en 1 witte kastanje (23-
02-2011)

Aanvraag uitgebreide procedure
•  Bilthoven, helft trapveld Melkweg, 

bouwen tijdelijk kinderdagverblijf 
(28-02-2011)

Verlengen beslistermijn reguliere 
procedure
•  Bilthoven, Julianalaan 207, wijzi-

gen kapconstructie woning
•  Bilthoven, Sweelincklaan 13, het 

vergroten van de woning.
•  Bilthoven, ongenummerd, perceel 

gelegen achter Biltseweg 25 Bosch 
en Duin, plaatsen hekwerk

Verleende omgevingsvergunning 
regulier
•  Bilthoven, Anne Franklaan 32, uit-

breiden woning en kappen 3 chris-
tusdoorns (25-02-2011)

•  Bilthoven, Noord Houdringelaan 
6 en 8, veranderen 2 woningen 
(22-02-2011)

•  Bilthoven, Planetenbaan 2b, sloop 
kinderdagverblijf en sporthal (02-
03-2011)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 28, slo-
pen carport-berging en veranderen 
woning (25-02-2011)

•  De Bilt, Dorpsstraat 80, kappen 1 
beuk (23-02-2011)

[BRON: www.debilt.nl]

Vergunningen 9-3-2011
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advertentie

Viola F1.

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm.

Draagtray 6 stuks 

van 3,29Dvoor

1,59

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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a.s. zondag 

Koopzondag

Nu blijkt dat het een succesvolle stap 
is geweest want het jonge makelaars-
kantoor heeft in de korte tijd van het 
bestaan al een zeer goede reputatie 
opgebouwd. Het heeft dan ook een 
duidelijk herkenbare eigen stijl en 
een hoog serviceniveau die alom veel 
waardering hebben gekregen. 

Onderscheid
Makelaardij Bilthoven onderscheidt 
zich van het gemiddelde makelaars-
kantoor door haar actieve, gedegen 
en persoonlijke aanpak. Yolande: ‘Bij 
de verkoop van een woning bepa-
len wij in overleg met de klant de 
geschikte strategie. Verkopers stellen 
onze betrokkenheid zeer op prijs. Wij 
geven onder andere ook een styling-
advies om de woning zo aantrekkelijk 
mogelijk te kunnen presenteren. Ook 
wordt er voor alle woningen een 
professionele fotoreportage gemaakt. 
Hierdoor wordt de kans op een suc-
cesvolle verkoop in deze lastige tijd 
aanzienlijk vergroot’. Yolande is van 
mening dat zij als vrouwelijke make-
laar goed aanvoelt wat de klanten wel 
en niet willen. Dat komt ook goed van 
pas bij haar begeleiding als aankoop-
makelaar. Bij de aankoop brengt ze de 
woonwensen van haar klanten nauw-
keurig in kaart en gaat ze zeer actief 
op zoek naar geschikte objecten. Zij 
behartigt exclusief de belangen van 
haar klanten en beoordeeld kritisch 

de financiële, bouwkundige en juridi-
sche kant van de woning.  

Kenmerken
Kenmerken van de service van Make-
laardij Bilthoven zijn o.a. eerlijk en 
goed onderbouwd aan- en verkoop-
advies op maat, geen traditioneel kan-
toor maar een modern kantoor met 
een frisse, actieve aanpak, altijd één 
vast aanspreekpunt en lidmaatschap 

van het kwaliteitskeurmerk Vastgoed-
Pro. Makelaardij Bilthoven is deelne-
mer aan de Landelijke Open Huizen 
Dag op zaterdag 26 maart a.s. van 11 
uur tot 15 uur. Voor de deelnemende 
woningen kunt u kijken op de web-
site: MakelaardijBilthoven.nl. 

Voor contact: Makelaardij Bilthoven, 
tel. 030 2250265 of e-mail info@
makelaardijbilthoven.nl

Actieve makelaar met gevoel voor service
Een jaar geleden opende Makelaardij Bilthoven haar deuren. Na ruim tien jaar ervaring bij diverse 

makelaarskantoren durfde Yolande Brattinga de stap aan om in deze tijd een eigen kantoor te starten.

Yolande Brattinga: ‘Bij de verkoop van een woning bepalen wij in overleg met 
de klant de geschikte strategie.

Sinds de opening op vrijdag 11 febru-
ari liep het storm in de zaak van 
Gerjanne Nagel en Marco van Gin-
kel. Inmiddels zijn de rekken weer 
aangevuld met nieuwe artikelen uit de 
voorjaarscollecties van onder andere 
de merken Esprit en Sandwich. 

Gegevens
De gegevens die de vele bezoekers in 
de eerste weken na de opening heb-
ben achtergelaten worden gebruikt 
voor de administratie rond het pun-

tenspaarsysteem en de kassa. Bij elke 
bestede vijf euro wordt een punt 
bijgeschreven. Bij 50 punten volgt 
een kortingsbon ter waarde van 10 
euro. Marco van Ginkel: ‘Over een 
tijd willen we meer gaan doen met de 
klantgegevens maar dat is nog even 
toekomstmuziek. We richten ons nu 
eerst op de zaak zelf’. ‘We zijn zeer 
tevreden met de indeling van de zaak. 
We hebben gekozen uit een aantal 
concepten die allemaal zijn voor- en 
nadelen hadden. Dat de kassa in het 

midden van de zaak staat en de rek-
ken laag zijn gebleven geeft ons de 
mogelijkheid om de zaak goed te 
overzien’. ‘We zien dan ook gelijk 
of klanten behoefte hebben aan raad 
of advies’, vertelt Gerjanne Nagel. 
Elke maand worden er van het merk 
Esprit nieuwe artikelen gebracht en 
ook de etalage wordt met regelmaat 
veranderd. Gerjanne Nagel vervolgt: 
‘Er komen nog steeds mensen een 
bloemetje brengen, heel bijzonder 
vinden we dat’. 

Prijswinnaars openingsactie 
Nagel Fashion

door Marijke Drieenhuizen

An Stijlaard, Rianne Veenstra en Sjany de Ruijter werden afgelopen vrijdag verrast met een cadeaubon 
van Nagel Fashion. Zij hadden samen met zeker 1000 anderen hun klantgegevens achtergelaten bij hun 

eerste bezoek aan deze nieuwe zaak op het Maertensplein.

Marco van Ginkel en Gerjanne Nagel deelden cadeaubonnen uit aan (v.r.n.l.) An Stijlaard, Sjany de Ruijter en Rianne Veenstra.

Hoe is het afgelopen?
Orchideeën Wubben

door Kees Pijpers

Orchideeën Wubben gaat na ruim een halve eeuw langzaam 
afbouwen. De opgelopen fysieke beschadiging door een mislukte 
behandeling dwingt Koos Wubben om het kalmer aan te doen. 

Enige tijd geleden, tijdens een TV-uitzending van Henk Westbroek 
van RTV-Utrecht vielen de beperkingen in zijn functioneren al op. 
Tussen de bekende pracht van al die orchideeën in de warme kas 

zijn al een paar lege plekken. 

31 oktober 2008 vierde Orchideeën Wubbe in Hollandsche Rading het 
gouden jubileum drie dagen lang met een internationale tentoonstelling op 
eigen terrein. In een tweelingcircustent met een massa bezoekers uit eigen- 
en buitenland, sprak burgemeester Gerritsen over het succes van dit inter-
nationale bedrijf, dat zijn uitstraling heeft tot ver buiten de grenzen van ons 
land. Hij feliciteerde het echtpaar en hun vier dochters en zei: ‘Orchideeën 
Wubben heeft vijftig jaar lang duizenden soorten orchideeën opgebouwd en 
is een van de grootste van Europa.’ Hij bracht een toast uit op hun succes 
en opende de expositie.

Afbouwen
Vorig jaar augustus had De Vierklank al wat minder goed nieuws over Koos 
Wubben. Hij en zijn vrouw Tonny zouden na 52 jaar wat gaan afbouwen. 
Koos was juist geopereerd aan een knie en liep wat moeilijk. Dat is nog 
erger geworden waarna ook een heup is gaan opspelen.   We horen nu het 
trieste verhaal over de afgrijselijke behandeling in het ziekenhuis.  Over 
mislukking, pijn, flauwvallen en opgelopen beschadiging door de behande-
ling. Voor een stoere man van achter in de zeventig een ramp. Maar eerst 
heeft hij nog vier tentoonstellingen in Frankrijk waar hij heen moet. Hoe-
wel er in de kassen nog heel veel moois staat te pronken heeft hij een reden 
om langzaam te gaan afbouwen. 

Koos en Tonny Wubben in oktober 2008.
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De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen 
plaatsen. 

Dorpsplein Groenekan is op zoek naar colum-
nisten. We zijn trots op Irene Westeneng die al 
een jaar lang columns schrijft in de reeks Boe-
renleven. Dat blijft ze gelukkig doen. Daarnaast 
willen we een nieuwe reeks starten met wis-
selende schrijvers. Ter aanmoediging, en omdat 
vandaag de boekenweek van start gaat, loven we 
een boekenbon uit van 100 euro voor de beste 
inzending.

Uiteraard moet er in de column een link naar 
Groenekan zijn. Ergert u zich over bepaalde zaken 
dan levert dat wellicht inspiratie op voor een leuk 
stukje. Maar misschien wilt u liever schrijven over 
iets wat u in Groenekan heeft meegemaakt, een 
levensverhaal in het klein dus, aansluitend bij 
het thema van de boekenweek. En de link naar 
Groenekan kan ook zijn dat u hier woont en iets 
belangrijks te melden heeft, bijvoorbeeld vanuit 
uw beroep, favoriete bezigheid, politieke voorkeur, 
visie op de wereld en ga zo maar door.

Column van Irene
Misschien hebt u de columns van Irene Westeneng 
nog niet gelezen. Samen met haar man Gert-Jan 

Westeneng runt ze een boerenbedrijf  op de Groe-
nekanseweg. Haar motivatie voor de reeks is een 
gezond ongenoegen over het gebrek aan kennis 
over boerenzaken bij het gewone publiek. Haar 
columns zijn altijd informatief, vaak humoristisch 
en in ieder geval uitnodigend tot een reactie. 

Wedstrijdreglement
Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun column 
gepubliceerd wordt op het Dorpsplein, ook als ze 
geen boekenbon in de wacht slepen. Uiteraard 
mogen ze zichzelf  in een paar regels voorstel-
len en bijvoorbeeld ook hun lokale bedrijf  en/of  
website vermelden. Bijdragen moeten voor 1 april 
opgestuurd worden naar info@dorpspleingroene-
kan.nl onder vermelding van het woord ‘column’. 

Jury
De redactie van het Dorpsplein treedt op als jury. 
Petra Cremers, Wilma van der Laan, Arne Rozend-
aal en Irene Westeneng zullen alle inzendingen op 
een goudschaaltje wegen. Uiteraard gaan we niet 
in discussie over het eindoordeel.

Columnisten voor het Dorpsplein gezocht

Beste Groenekanners,

Met een thema-avond op maandag 28 maart 
in Dorpshuis De Groene Daan, wil Dorpsraad 
Groenekan het startsein geven voor het project 
SamenLeven in Groenekan; een plek voor jong 
en oud(er). De primaire doelstelling is om de 
gemeenschapszin in het dorp te versterken ten-
einde de sociale leefbaarheid te vergroten. Ook 
het wonen speelt daarbij een rol. Zoals bekend 
zijn er met name voor starters en ouderen die 
graag in Groenekan blijven wonen te weinig 
geschikte woningen. 

Natuurlijk weten wij dat er in Groenekan tal van 
mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Er 
zijn clubs, verenigingen, belangengroeperingen, 
middenstand en horeca. We hebben zelfs een 
eigen community-art-project, een aanschuiftafel 
en een jaarlijks running dinner. Maar uit gesprek-
ken met Groenekanners is ons gebleken dat met 
name de interactie tussen ouderen en jongeren 
versterkt kan worden.  

Naar ons idee kunnen mensen in verschillende 
leeftijdsfasen veel aan elkaar hebben. Hulp bij 
ziekte, een uurtje oppassen, opvang van een mon-
teur die onder werktijd komt, advies over de tuin, 
uitleg over het gebruik van internet, er zijn legio 
voorbeelden te bedenken.  

Tijdens de thema-bijeenkomst op 28 maart willen 
we een aantal thema's presenteren en toelichten. 
Samen met u willen we vervolgens onderzoeken in 
welke richting er mogelijk oplossingen te vinden 
zijn.
U komt toch ook naar De Groene Daan?

Het programma in het kort:

19.30-20.00 uur:
Inloop met koffie en thee in Dorpshuis De Groene 
Daan.

20.00 uur:
Openingswoord door Marius van der Bosch,
voorzitter van de Dorpsraad.

 Inleiding over de leefbaarheid van kleine kernen, 
door Erik Ypema (provincie Utrecht)

Paneldiscussie over de sterke punten van Groe-
nekan.
 
Presentaties over de rol van ‘sociale’ media bij 
het gekozen project.
 •  het Skype-proefproject door Pascal van Wan-

rooy (Alleato)
 • Pal4 door Andrea Nijhuis
 •  het digitale dorpsplein (www.dorpspleingroe-

nekan.nl) door Petra Cremers/Arne Rozendaal

Discussie met de zaal

22.00 uur:
Conclusies en afsluiting door Trudy Siegerink

Meer informatie is te vinden op
www.dorpspleingroenekan.nl/dorpsraad

SamenLeven in Groenekan
Een plek voor jong en oud(er)

Bewonersvereniging
planetenbaan
Binnenkort houdt de Bewonersvereniging Planetenbaan haar 
jaarlijkse Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op woensdag 6 april om 20.00 uur in het 
WVT-gebouw Talinglaan 10 Bilthoven.
(Dus niet op 13 april zoals eerder vermeld!). Ook niet-leden 
zijn van harte welkom.

Voordaan Dames sterk 
uit de winterstop

De	dames	van	hockeyclub	Voordaan,	koploper	in	de	1e	klasse,	zijn	sterk	uit	
de	winterstop	 gekomen.	Na	 een	 goed	 voorbereidingsprogramma	werd	 vrij-
dag	nog	gewonnen	in	een	oefenwedstrijd	tegen	het	Argentijnse	Rosario.	De	
ploeg	van	coach	Lotte	Smets	kwam	sterk	uit	de	startblokken	tegen	Roomburg	
uit	Leiden.	Na	 10	minuten	was	 het	Emma	van	Laar	 die	 de	 openingstreffer	
maakte.	Voordaan	was	sterker	maar	wist	niet	snel	de	score	uit	te	bouwen.	Pas	
in	de	25e	minuut	viel	de	2-0	via	Annemiek	van	Wisselingh.	Nog	voor	 rust	
werd	de	 stand	 tot	 5-0	uitgebouwd	door	doelpunten	van	Anneloes	Tervoort,	
Anouk	van	Pelt	en	weer	Emma	van	Laar.	Na	rust	zakte	Voordaan	eerst	wat	
weg	en	Roomburg	kon	zelfs	vanuit	een	strafcorner	tegen	scoren.	De	laatste	10	
minuten	pakte	Voordaan	de	draad	weer	op	en	Manon	Kuipers	bracht	met	een	
loepzuivere	hattrick	de	eindstand	van	8-1	op	het	bord.	Door	dit	resultaat	staat	
Voordaan	8	verliespunten	voor	op	nummer	2.	Promotie	naar	de	Overgangs-
klasse	is	het	doel	en	de	ploeg	lijkt	er	klaar	voor!
Ook	 de	 heren	 van	Voordaan	 kenden	 een	 goede	 voorbereiding.	 Ze	 wonnen	
vrijdag	met	7-1	van	het	Argentijnse	Rosario.	De	kampioen	van	Argentinië	is	
op	tournee	in	Nederland	en	speelt	diverse	oefenwedstrijden.	Voordaan	pakte	
zondag	de	vierde	overwinning	op	rij	na	de	winterstop.	Het	in	degradatienood	
verkerende	Groningen	kwam	op	bezoek	en	het	verschil	op	de	 ranglijst	was	
duidelijk	te	zien.	Groningen	beperkte	zich	tot	verdedigen	en	het	was	wachten	
op	een	Groenekanse	treffer.	Via	een	prachtige	interceptie	van	Stijn	van	‘t	Hek	
maakte	Pieter	Woudenberg	de	1-0.	Pas	na	rust	vielen	de	overige	treffers.	Het	
werd	uiteindelijk	4-0	door	goals	van	Sander	Verlegh,	Just	van	den	Broek	en	
Daan	 Jongejan.	Voordaan	 staat	 3e	 op	 3	 punten	 van	 koploper	Hurley	 en	 op	
punten	gelijk	met	Almere.	De	nummers	1	en	2	spelen	op	het	einde	van	het	
seizoen	play	offs	voor	een	plek	in	de	Hoofdklasse.	Aanstaande	zondag	gaan	
de	dames	van	Voordaan	op	bezoek	bij	de	Kraaien	in	Zaandam	en	de	Heren	
spelen	uit	tegen	Venlo.

Salvobeloften terug 
op overwinningspad

Na de winst voor de voorjaarsvakantie trekken de Salvobeloften de lijn 
door en winnen met 3-1 van het als tweede geklasseerde Unicornus uit 
Bunschoten. De spirit van de voor de winterstop was weer zichtbaar.

Deze	week	werd	 duidelijk	 de	 spelverdeelster	 Suzanne	 van	 Leendert	 waar-
schijnlijk	 niet	meer	 zal	 spelen	wegens	 knieproblemen.	Zij	 had	 ook	 al	 aan-
gekondigd	aan	het	eind	van	dit	seizoen	te	stoppen	met	volleyballen.	Omdat	
promoveren	geen	haalbare	kaart	meer	is	wordt	dit	seizoen	uitgespeeld	en	als	
voorbereiding	gezien	voor	 het	 volgend	 seizoen.	Carine	 de	Ridder	 gaat	met	
onmiddellijke	 ingang	de	spelverdeling	overnemen.	Dat	heeft	zij	 in	de	wed-
strijd	tegen	Unicornus	zeer	bemoedigend	gedaan.	Zij	wist	met	name	in	de	eer-
ste	twee	sets	de	aanvalsters	op	alle	posities	goed	te	vinden	gesteund	door	een	
goede	passing	vanuit	het	achterveld.	Door	een	goede	service	werd	voldoende	
druk	gegeven.	De	eerste	 set	begon	Salvo	erg	 sterk.	Na	een	0-3	achterstand	
werd	Unicornus	overlopen	met	goed	aanvalsspel.	De	set	ging	naar	Salvo	met	
25-16.	De	2e	 set	was	precies	 andersom.	Salvo	nam	een	8-2	voorsprong	 en	
kwam	toen	in	een	dip.	Aanvallend	was	er	geen	explosiviteit	en	Unicornus	won	
de	set	gemakkelijk	met	16-25.	De	3e	set	ging	volkomen	gelijk	op	tot	23-23.	
Salvo	wist	door	te	drukken	met	25-23.	De	4e	set	wist	Salvo	voortdurende	de	
voorsprong	te	houden.	Sophie	van	der	Goot	en	Nienke	van	de	Burg	zorgden	
voor	vele	punten	en	setwinst	met	25-20.	Door	deze	overwinning	blijven	de	
dames	binnen	de	top	3	van	de	poule.					



Onlangs heeft Floris de bundel 
‘Iedereen heeft wel wat’ uitgegeven. 
De bundel bestaat uit columns en een 
aantal langere artikelen over mensen 
en psychiatrie. Het is een leesbare 
bundel, die goed toegankelijk is voor 
iedereen zonder wetenschappelijke 
insteek. 

Alledaags
In de bundel komen alledaagse en 
herkenbare situaties naar voren, 
waarin gedrag en beweegredenen 
achter gedrag centraal staan, maar 
ook situaties uit de praktijk van de 
psychiatrie. 
De stukken staan op zich. Maar door 
de situaties van binnen en buiten de 
psychiatrie met elkaar af te wisselen, 
wil de auteur indirect laten zien dat er 
meer overeenkomsten tussen gedrag 
en gedachten van mensen binnen en 

buiten de psychiatrie zijn dan je zou 
denken. Er rust nog altijd een groot 
taboe op psychiatrie terwijl het juist 

van iedereen is, binnen de samenle-
ving staat, en niet daarbuiten. Want: ‘ 
iedereen heeft wel wat’.

87 cursisten exposeren
Op 12 maart en 13 maart jl. was het alweer de vijfde keer dat er een kunst-
tentoonstelling in de Werkschuit in De Bilt werd  gehouden onder de naam 
‘Kunstkriebels’. In 2007 nam Andrea Juriaanse, cursist schilderen en kera-
miek, het initiatief om zoiets te gaan organiseren, omdat zij vond dat er 
zoveel talent was op de Werkschuit, vooral van cursisten die al langer bezig 
zijn, dat dit beslist aan een groter publiek getoond kon worden. 
In de Werkschuit exposeerden dit voorbije weekeinde 87 cursisten beel-
dende kunst.
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Naar aanleiding van de film ‘Into the 
great silence’ is de stilte- en medita-
tiegroep met mensen uit de gemeen-
te De Bilt geïnspireerd geraakt om 
te gaan mediteren. In de R.K. Sint 
Maartenskerk vonden zij een plek, 
die zich bijzonder goed voor diepe 
stilte en meditatie leent. 

Sindsdien staat iedere vrijdagavond 
vanaf 19.45 uur de deur van de R.K. 

Sint Maartenskerk open voor ieder-
een die geïnteresseerd is om op deze 
inspirerende plek met elkaar te medi-
teren. Een moment van stilte tussen 
alle drukke werkzaamheden door; aan 
het einde van de week het gedane 
loslaten, de blik naar binnen gericht 
en contact maken met dat wat er nú 
is. Zoals de Maartensdijkse schrijver 
Leo Fijen het zo prachtig omschrijftin 
het heden, in één hartslag.

Meenemen
Leo Fijen zal op vrijdagavond 25 
maart a.s. tijdens de lezing een ieder 
meenemen naar die onontbeerlijke 
stilte, de Stilte in het Hart. Tevens 
zal hij samen met de stilte- en medi-
tatiegroep het boekje presenteren. De 
kosten van het boekje bedragen 10 
euro. Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Stichting Help Mabel. Deze 
stichting werft fondsen ten behoeve 

van gezinnen met kinderen met een 
auto-immuunziekte om kwaliteit van 
leven te verbeteren en werft fondsen 
ten behoeve van onderzoek naar der-
gelijke ziektes. Voor meer informatie: 
www.helpmabel.com.

Tijd en plaats
Wilt u geïnspireerd worden door de 
Stilte in het Hart dan bent u van harte 
welkom om de lezing en/of viering 
bij te wonen. De lezing is op vrij-
dag 25 maart a.s. om 20.00 in ‘De 
Mantel’, parochiezaal van de R.K. 
Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 
40 te Maartensdijk. De viering is op 
zondag 27 maart a.s. in de R.K. Sint 
Maartenskerk zelf. Het bijwonen van 
lezing en/of viering zijn geheel gratis. 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar meditatiegroep@sintmaarten-
maartensdijk.nl of rechtstreeks con-
tact opnemen met Ellen Proost (06 
29092685).

Presentatie ‘Stilte in het Hart’ 
Lezing van Leo Fijen

Als stilte woorden worden ontstaat er een boekje…
Met trots presenteert de stilte- meditatiegroep Maartensdijk op 25 maart samen met de schrijver/

programmamaker Leo Fijen het boekje ‘Stilte in het Hart’. De teksten uit het boekje zijn een compilatie van 
de teksten die de afgelopen drie jaar, iedere vrijdagavond zijn voorgedragen tijdens de meditatie in de R.K. 

Sint Maartenskerk. De illustraties zijn door ieder van de groep verzameld en/ of zelf ontworpen. 

‘Stilte in het Hart’ is na Pasen 
verkrijgbaar bij Primera op het 
Maertensplein en Slagerij Sukkel, 
Dorpsweg 106 te Maartensdijk.

Iedereen heeft wel wat
door Henk van de Bunt

Floris Bijlsma werkt als teamleider op een gesloten crisisafdeling binnen Altrecht GGZ, locatie Zeist.  
Een van zijn hobby’s daarnaast is freelance journalist.

De bundel is in eigen beheer uitgegeven en is te verkrijgen bij de auteur 
e-mail: info@iedereenheeftwelwat.com

Pelgrimeren naar Rome  
in Maartensdijk

‘Omnes viae Romam perducunt (Alle wegen leiden naar Rome)’, 
zeiden de Romeinen. Dat is wat overdreven, maar als we er van 

maken ‘vele wegen leiden naar Rome’ dan is het zeker waar. Daar 
zijn ook beproefde pelgrimspaden bij. Want pelgrimeren naar Rome, 

is bepaald niet nieuw. 

Pelgrimeren, te voet of per fiets naar Santiago de Compestela is zeer 
bekend. Minder bekend is de pelgrimstocht naar Rome. In 2009 heeft Geert 
Boorsma uit Hollandsche Rading met zijn broer per fiets de pelgrimstocht 
naar Rome gemaakt. Op enkele plaatsen werd in kloosters overnacht en 
vanuit cultuurhistorisch oogpunt werden interessante steden in Duitsland 
en Italië bezocht. Op dinsdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk in Maartensdijk aan de Julianalaan zal Geert Boorsma voor de 
Historische Vereniging  in Maartensdijk een lezing met beelden geven over 
zijn reis. Gasten zijn van harte welkom!

De 76e Boekenweek vindt plaats van 
woensdag 16 t/m zaterdag 26 maart 
2011. Het motto is Geschreven por-
tretten. In die periode en daarna tot en 
met zaterdag 16 april zijn in de Biblio-
theek Bilthoven foto’s te bewonderen 
van plaatselijke schrijvers, dichters 
en illustratoren. Hiermee krijgen deze 
creatieve plaatsgenoten een gezicht. 
Misschien herkent u ze wel en is die 

bekende auteur uw buurman! De por-
tretten zijn gemaakt door leden van 
Fotoclub Bilthoven en de schrijvers 
bepaalden zelf in welke omgeving zij 
werden vastgelegd. Dat leidde tot een 
mooie, diverse fotoserie.

De tentoonstelling is vanaf woensdag 
16 maart gratis toegankelijk tijdens 
de openingsuren van Bibliotheek 
Bilthoven: maandag en donderdag 
van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag en 
woensdag van 10.00 tot 17.30 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur. Het 
volledige Boekenweekprogramma 
vindt u in de flyer in de bibliotheek 
en op www.bibliotheekbilthoven.nl 

Portretten van Biltse schrijvers

Bilthovenaar Nico Kussendrager is 
één van de geportretteerden. Nico 
is auteur van o.a. Basisboek Jour-
nalistiek, Schrijven over reizen en 
Tanzania. Hij is docent journalistiek 
en oud-buitenlandredacteur van het 
dagblad Trouw.

Op de Bilthovense Kring voor Wijs-
begeerte en Psychologie spreekt 
maandag 21 maart 2011 prof. dr. 
Marc Slors over ‘Vrije wil en de 
causale effectiviteit van mentale toe-
standen’.
Marc Slors is hoogleraar Cognitie-

filosofie bij Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Dit deelgebied van de 
filosofie draait om vragen rond de 
aard van de (menselijke) ’geest’ en 
haar relatie met de hersenen en het 
lichaam. In deze lezing bespreekt 
hij twee filosofische reacties op de 

neurowetenschappelijke claim dat de 
vrije wil niet bestaat.
De lezing is in De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3, Bilthoven op 21 maart 
2011 van 20.00 tot plm. 22.00 uur. 
Losse kaarten (aan de zaal verkrijg-
baar) kosten 8,50 euro. 

Lezing voor Bilthovense Kring

Andrea Juriaanse naast haar werk ‘Ingepakt verleden’. [foto van Reyn 
Schuurman]

Geert Boorsma (r) uit Hollandsche Rading vertelt dinsdag 23 maart over 
zijn pelgrimstocht naar Rome.
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Kabouters in het nieuw

Na de winterstop begonnen de kabouters van SVM weer met de buitentrai-
ning op zaterdagochtend. Omdat het toch nog aardig koud kan zijn heeft 
sponsor Fysio Fitness Visscher uit Groenekan warme trainingspakken ter 
beschikking gesteld. Het hele team poseerde samen met trainer Jacques 
en sponsor Niek, wiens beider zonen ook bij de kabouters spelen, voor het 
sponsorbord van Visscher. De kabouters trainen elke zaterdag om 9.00 
uur. Spelenderwijs leren de jongens en meisjes alle fijne kneepjes van het 
voetbal, maar bovenal met veel plezier. Vanaf 4 jaar ben je welkom om ook 
mee te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SVM. [foto 
Jeroen Kemp]

Nog voordat er geleerd moest worden 
werd er feest gevierd. Uitgelaten vier-
den de massa kinderen het begin van 
deze schooldag met het oplaten van 
rode ballonnen. Die dreven op com-
mando weg in Noordwestelijke rich-
ting. De ouders werden in de school 
opgevangen met koffie en uitleg over 
het systeem van Dalton, waarna ze 
met hun kinderen de lessen volgden 
in de klassen. Een mooi gezicht, die 
moeders en die vaders samen met 
hun kroost in de bankjes. Menigeen 
zal hebben teruggedacht aan de eigen 
schooltijd waar je alleen je ouders 
samen met de leerkracht zag als je 
kattenkwaad had uitgehaald.

Uitleg
De ouders konden vragen stellen over 
het systeem van Dalton en kregen 
uitleg van het hoofd van de school, 
meneer Wim v.d. Hemel: ‘Wat Dal-
tonscholen met elkaar gemeen heb-
ben, is de visie op hoe je kinderen 
helpt bij hun ontwikkeling tot ver-
antwoordelijke burgers in een demo-

cratische samenleving. Daarin zijn 
drie uitgangspunten belangrijk: ver-
antwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerking. Dat sluit goed aan 
op de eisen en verwachtingen die de 
maatschappij stelt. Daltononderwijs 
is daarom een uitstekende manier om 

kinderen voor te bereiden op de toe-
komst. Wij doen het nu twee en een 
half jaar, zitten nog in de proeffase 
en denken het volgende jaar zover te 
zijn dat we getest zullen worden door 
de Daltonvereniging om een echte 
Daltonschool te zijn.’ 

Jessica Durlacher bij  
Bouwman Boeken

door Sylvia van der Laan

De Boekenweek van 2011 wordt bij boekhandel Bouwman in De Bilt 
opgeluisterd door twee interessante vrouwelijke auteurs: Marijke 

Hilhorst en Jessica Durlacher.

Het thema van de Boekenweek is ‘Geschreven portretten’ en dat is te mer-
ken in de media en in de boekwinkels. Boeken over de levens- en familie-
geschiedenissen van meer of minder bekende personen liggen opgestapeld 
in de boekhandel. Van 16 tot en met 26 maart a.s. kunnen liefhebbers van 
dit genre hun hart ophalen bij Bouwman Boeken in De Bilt. Marijke Hil-
horst geeft de eerste dag van de Boekenweek het publiek een inkijkje in 
haar ouderlijk gezin. De tweede vrouwelijke auteur, Jessica Durlacher, zal 
dinsdag 22 maart haar nieuwste boek signeren. De Held is het achtste boek 
van Durlacher.

Wie is nou eigenlijk de held?
Zoals in de meeste boeken van Jessica Durlacher speelt haar eigen achter-
grond en omgeving een aanzienlijke rol in het verhaal. Aanleiding tot het 
schrijven De Held is het pistool van haar vader, Gerhard Durlacher. Zij 
vindt dit pistool geplakt onder het bureautje dat zij van hem geërfd heeft. 
De vader heeft jaren doorgebracht in concentratiekampen en verloor er 
beide ouders. Deze geschiedenis heeft van Gerhard een man gemaakt die 
het als zijn levenstaak zag zijn eigen gezin te allen tijde te kunnen bescher-
men. In De Held blijkt dat het onmogelijk is het kwaad buiten te sluiten. De 
ik-figuur van het boek, Sara Silverstein, en haar man en kinderen worden na 
de dood van Sara’s vader, bedreigd door gevaar van onbekende personen. 
De zoon van Sara voelt zich op zijn beurt verplicht om de beschermende 
taak van zijn grootvader over te nemen. De gecompliceerde familiever-
houdingen in het boek roepen de vraag op wie nou eigenlijk de held is 
en wanneer je iemand een ‘held’ kunt noemen. In het boek lopen fictie en 
realiteit door elkaar en deze mix geeft iets extra’s aan de inhoud van het 
verhaal. Het is boeiend te lezen hoe Sara met haar moeder en zus op zoek 
gaat naar verdwenen brieven van haar grootouders in Baden-Baden, de 
geboorteplaats van haar eigen vader Gerhard. Jessica Durlacher leeft met 
haar man en kinderen afwisselend in Nederland en in Amerika en ook dat 
komt terug in De Held. De zoon Mich besluit zich, tot ontsteltenis van zijn 
moeder, aan te melden bij de mariniers in Amerika en dat zet vragen bij de 
zin van uitzending van soldaten naar Afghanistan. 

Interview
Tijdens haar bezoek aan Bouwman 
Boeken zal Jessica Durlacher haar 
boek verder toelichten. Marie-Loui-
se Bouwman zal de auteur intervie-
wen over De Held  en na afloop zal 
Durlacher haar boek signeren. Om 
15.00 uur is Jessica Durlacher bij de 
boekwinkel en de toegang is gratis.

Boekenweekgeschenk 
In de Boekenweek wordt bij aan-
koop van ten minste 12,50 euro 
aan Nederlandstalige boeken het 
boekenweekgeschenk gegeven. Dit 
jaar is het boekenweekgeschenk 
een novelle van Kader Abdolah, De 
Kraai.
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Gelijk met de door Groenrijk aange-
boden kruiwagen, wordt het nieuwe 
seizoen in de moestuin ingeluid. De 
sponsoring past binnen de bij Groen-
rijk lopende actie ‘de kruiwagenda-
gen’ die loopt van 16 t/m 20 maart.

Proeven en knutselen
De maandelijkse natuurochtenden op 
de Bosbergschool bestaan uit een 
binnen en buitenprogramma voor alle 
kinderen van de school. Van groep 1 
tot en met 8 gaan de kinderen aan de 
slag met de natuur. De onderwerpen 
passen altijd bij de tijd van het jaar 
en sluiten nauw aan bij de beleving 
van de kinderen. Drie jaar geleden 
werd met de kinderen een moestuin 
aangelegd achter de school, zodat 
kinderen zelf kunnen ervaren hoe 
groenten gezaaid, gepoot en uitein-
delijk geoogst kunnen worden. Vaak 
worden de zelfgekweekte producten 
ook verwerkt en op de natuurochten-
den geproefd. Zo werden er afgelopen 
herfst en winter peren gestoofd, kas-
tanjes en appels gepoft, pompoensoep 
en rozenbotteljam gekookt en werd er 
heerlijke appelmoes gemaakt. De die-
ren werden echter ook niet vergeten. 
Tijdens de koude winterdagen wer-
den er vetbollen gemaakt en werden 
er pindaslingers voor de vogels gere-
gen. Ook werden er vogelnestkastjes 
getimmerd. Alles werd opgehangen 
op het schoolplein, zodat de verschil-
lende vogels ook vanuit het klaslo-
kaal goed te bewonderen waren.

Natuur beluisteren
Als er groenten of bereide produc-
ten over zijn na natuurochtenden en 
iedereen genoeg geproefd heeft, wor-
den deze door de kinderen verkocht 

aan de ouders. De opbrengst komt 
ten goede aan de moestuin, waarmee 
dan weer wat zaden gekocht kunnen 
worden. Echter om de opbrengst uit 
de moestuin te verbeteren is extra 
aandacht (en geld) nodig voor o.a. 
bodemverbetering en bevloeiing. Ook 
is gereedschap altijd meer dan wel-
kom! De Bosbergschool is daarom 
heel blij met de extra bijdrage van 
Groenrijk. De kinderen werken hard 
aan de moestuin, voelen zich ver-
antwoordelijk voor hun tuin en zijn 
er trots op. Ze leren goed samen te 
werken en krijgen goed gevoel voor 
de natuur. Op hun knieën leren ze hoe 
planten groeien, bloeien en uitein-
delijk vruchten krijgen. ‘Deze vorm 
van aanschouwelijk onderwijs vindt 
de Bosbergschool heel waardevol’, 
zegt Christa Kniest, directeur van de 
school. ‘We geven inmiddels al vele 
jaren deze vorm van natuuronderwijs 
in samenwerking met de natuurou-
ders, en merken dat onze leerlin-

gen heel veel weten van de natuur, 
doordat ze met de natuurlessen alles 
direct met al hun zintuigen kunnen 
ervaren. De kinderen voelen, ruiken, 
proeven en beluisteren de natuur. Dit 
maakt dat ze er heel bewust mee leren 
omgaan.’ Karel Hendriksen geeft aan 
het ook als ouder heel belangrijk te 
vinden dat kinderen al jong leren hoe 
planten, groenten en fruit groeien. 
‘Onze dochter zit op de Bosberg-
school en geniet altijd enorm van 
de natuurochtenden. Zelf hebben we 
thuis ook een moestuin aangelegd in 
onze tuin en als ik dan zie hoe trots 
ze is als ze met onze eigen groenten 
thuiskomt, die we dan ’s avonds lek-
ker vers kunnen eten, dan vind ik het 
meer dan de moeite waard om dit met 
kinderen op te bouwen. Het is leer-
zaam en ontzettend leuk en lekker!’    
Kijk voor meer informatie op: www.
groenrijk.nl en http://debosberg-
school.websidemaker.nl/bosberg-
school 

Groenrijk sponsort moestuin Bosbergschool
Woensdag 9 maart bood Karel Hendriksen van Groenrijk Hollandsche Rading de kinderen van de 

Bosbergschool een kruiwagen vol met spullen aan voor de moestuin van de school. Groenrijk sponsort 
hiermee de natuurochtenden van de Bosbergschool, die maandelijks worden georganiseerd door de school in 

samenwerking met natuurouders.

Groenrijk sponsort de natuurochtenden op de Bosbergschool in Hollandsche 
Rading.

Familie speelt grote rol in nieuwste 
boek Jessica Durlacher.

Landelijke Dalton Dag op De Kievit
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag 9 maart was het Landelijke Daltondag. Dat is de dag dat ouders 
samen met hun kinderen in de klas de lessen volgen. Op de Openbare  basisschool De Kievit 

in Maartensdijk zijn we eens gaan kijken.

Uitgelaten vierden de massa kinderen het begin van deze schooldag met het 
oplaten van rode ballonnen.
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030 - 20 40 612
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Acapulco

Herenmaten 38 t/m 50 en damesmaten 33 t/m 44.

Finnamic maakt het bewegen

soepeler en aangenamer. Zowel bij

staan als gaan is er een voortdu-

rende dynamiek van de hiel naar de

tenen. Vanzelfsprekend kunt u het

superzachte FinnComfort voetbed

ook omwisselen voor uw eigen, op

maat gemaakte, voetbed.

De Finnamic rolzool, voor een

goede, rechte houding

Lopen op Finnamic gaat

makkelijker door de unieke

rolzool. Deze rolzool voor-

komt en verhelpt voorvoet-

klachten.

Finnamic

Pedicurebehandeling nodig? 

Graag ontmoet ik, Lydia van Vliet, u in de praktijkruimte van de

George In der Maur Beterlopenwinkel, tel 0346 - 25 94 59

George In der Maur Beterlopenwinkel



Nova Kampioen

Nova heeft zijn kampioenswedstrijd met indrukwekkende cijfers gewonnen.  
Hekkensluiter Hemur Enge werd met maar liefst 33-10 verslagen.  
[foto Jeroen Kemp]
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SVM wint van Scherpenzeel 
SVM deed het weekend goede zaken door Scherpenzeel met 3-0 te verslaan. 

Topscorer Mike de Kok had met twee doelpunten een belangrijke bijdrage aan de winst.

Steriliteit - angst - schittering - vuur
FC De Bilt1 - Abcoude1 2-1

FC De Bilt speelde tegen Abcoude in de eerste helft een dominante partij. Het spel oogde zeer verzorgd, 
maar ook wat steriel. De bal werd in een enigszins laag tempo van voet tot voet gespeeld. Er waren niet vaak 
versnellingen te zien. Ook diepte ontbrak meestal. Nou was dit laatste ook niet zo gemakkelijk, want Abcoude 

trok zich vanaf de start angstig terug. Er was daarom niet veel diepte aanwezig op de Abcoude helft. 
Voor die ploeg des te meer op de De Bilt helft. Met lange trappen naar voren stichtten de gasten evengoed 

regelmatig gevaar. De verdediging en keeper Mark Hillen moesten enkele precaire situaties oplossen.

Bij	de	aanvang	van	de	wedstrijd	ston-
den	SVM	en	Scherpenzeel	zij	aan	zij	
op	 de	 ranglijst	 van	 de	 derde	 klasse	
D.	 Beide	 ploegen	 stonden	 aan	 de	
onderkant	 van	 de	 middenmoot.	 De	
winnende	 ploeg	 zou	 afstand	 kunnen	
nemen	 van	 de	 plaatsen	 die	 in	 een	
nacompetitie	 tot	 verplichte	 degrada-
tiewedstrijden	 leiden.	 In	 Scherpen-
zeel	had	SVM	onterecht	verloren.	De	
geel-blauwen	 hadden	 dus	 wat	 goed	
te	maken.	

Goed begin
SVM	 begon	 zoals	 altijd	 strijdlustig	
aan	 de	 wedstrijd	 en	 liet	 daarmee	 de	
bedoeling	 zien	 om	 de	 volle	 winst	
te	 pakken.	 In	 de	 beginfase	 waren	 er	
direct	goede	kansen	op	de	openings-
goal.	De	grootste	kans	was	voor	Tom	
Jansen	 die	 op	 korte	 afstand	 van	 de	
goal	de	bal	voor	het	inschieten	leek	te	
hebben.	 Zijn	 schot	 miste	 doel,	 maar	
dat	 was	 slechts	 uitstel	 van	 executie	
voor	Scherpenzeel.	In	de	15de	minuut	
werd	 Eric	 Röling	 door	 een	 prima	
snelle	 uittrap	 van	 keeper	Richard	 de	
Groot	aan	de	zijkant	op	weg	gestuurd.	

Röling	 gaf	 vanaf	 rechts	 de	 voorzet,	
die	 door	 Kevin	 van	 Dronkelaar	 half	
geraakt	 werd	 en	 daardoor	 voor	 de	
voeten	van	spits	Mike	de	Kok	kwam.	
De	 goaltjesdief	 van	 SVM	 aarzelde	
geen	moment	 en	 schoot	 de	1-0	voor	
SVM	 binnen.	 SVM	 kwam	 verdiend	
op	voorsprong	en	eindelijk	werd	een	
goed	 begin	 verzilverd	met	 een	 doel-
punt.	 Vanaf	 het	 doelpunt	 ontstond	
er	 meer	 een	 gelijk	 opgaande	 strijd.	
SVM	verloor	het	overwicht	en	Scher-
penzeel	 kwam	 wat	 meer	 in	 de	 wed-
strijd.	 Zonder	 gevaarlijk	 te	 worden	
want	de	SVM	verdediging	bestaande	
uit	 Sjoerd	 Burgers,	 Ricardo	 van	 de	
Goede,	 Michel	 Kemp	 en	 Rick	 Lith	
gaf	zaterdag	niets	weg.	

Opzienbarend record
Ook	in	de	2e	helft	een	gelijk	opgaan-
de	 wedstrijd.	 SVM	 verdedigde	 zijn	
voorsprong	 en	 gokte	 op	 de	 counter.	
Scherpenzeel	 wilde	 graag	 op	 jacht	
naar	 de	 gelijkmaker,	 maar	 was	 daar	
niet	toe	in	staat.	Het	voetbal	was	niet	
hoogstaand	 maar	 er	 gebeurden	 wel	
opvallende	 dingen.	 Dat	 begon	 met	

een	 schitterende	 kopbal	 van	 Djoey	
Engel	 op	 zijn	 eigen	 goal.	 Gelukkig	
was	keeper	De	Groot	attent.	De	inge-
vallen	Engel	 stond	 overigens	 aan	 de	
linkerkant	regelmatig	vrij,	maar	werd	
veel	 over	 het	 hoofd	 gezien.	 Jammer	
want	als	hij	aan	de	bal	was	ging	daar	
een	 bepaalde	 dreiging	 vanuit	 en	 hij	
weet	door	slimme	balletjes	de	spitsen	
in	stelling	 te	krijgen.	Halverwege	de	
2e	 helft	 kon	 SVM	 op	 de	 helft	 van	
Scherpenzeel	 de	 bal	 onderscheppen.	
De	 bal	 belandde	 bij	 De	 Kok,	 die	
zijn	 seizoenscore	 met	 zijn	 tweede	
doelpunt	op	10	wist	te	brengen.	Voor	
SVM	was	daarmee	de	buit	al	binnen.	
Een	paar	minuten	later	scoorde	SVM	
opnieuw,	maar	de	scheidsrechter	con-
stateerde	terecht,	dat	Rick	Lith	de	bal	
met	 de	 hand	 in	 het	 doel	 werkte.	 De	
3-0	kwam	toch	op	het	scorebord	toen	
Roy	 Wijman	 bij	 een	 goede	 aanval	
aan	het	einde	van	de	wedstrijd	de	bal	
onder	 de	 uitlopende	 keeper	 door	 in	
het	doel	tikte.	

Domper
Een	 goede	 uitslag	 voor	 SVM.	 Een	
domper	 op	 de	 wedstrijd	 was	 nog	
een	opzienbarend	 record.	Dat	 record	
kwam	 op	 naam	 te	 staan	 van	 Jeroen	
Geurtsen.	 Zijn	 invalbeurt	 in	 de	 2de	
helft	 duurde	 welgeteld	 een	 kleine	
minuut.	Zijn	directe	tegenstander	pro-
voceerde	hem	2	keer	waardoor	Geurt-
sen	 hem	 een	 klein	 zetje	 gaf.	 Toen	
de	 Scherpenzeler	 zich	 opzichtig	 liet	
vallen	was	dat	voor	de	scheidsrechter	
aanleiding	de	rode	kaart	te	trekken.	

A.s.	 zaterdag	 speelt	 SVM	 opnieuw	
een	 thuiswedstrijd.	 Nu	 tegen	 Wou-
denberg,	één	van	de	koplopers.	Wou-
denberg	 maakte	 dit	 seizoen	 in	 18	
wedstrijden	al	66	doelpunten	tegen	28	
voor	 SVM.	 De	 Maartensdijkers	 zijn	
dus	gewaarschuwd.SVM wint met 3-0 van naaste concurrent Scherpenzeel. [foto Jeroen Kemp]

Het	combinatiespel	van	De	Bilt	lever-
de	 nauwelijks	 benauwde	 momenten	
op	voor	het	doel	van	de	tegenstander.	
Er	 zat	 altijd	 wel	 een	 Ronde	 Venen-
been	 of	 -hoofd	 dwars,	 voordat	 het	
echt	 gevaarlijk	 kon	 worden.	 Maar	
toch….

In	 de	 18de	 minuut	 werd	 spits	 Koen	
Musters	aangespeeld.	Hij	wist	de	bal	
goed	af	te	schermen	en	toch	richting	
doel	te	buigen.	Hij	werd	wat	naar	de	
zijkant	gedreven.	Daar	haalde	hij	een	
kunststukje	uit,	liet	zijn	belager	staan,	
ontweek	 enkele	 andere	 toegesnelde	
verdedigers	 en	 schoot	 laag	 en	 droog	
in.	Een	prachtige	actie	en	een	goal	vol	
schittering.	 Voor	 Abcoude	 het	 loon	
van	de	angst.

Meteen	na	de	rust,	in	de	48ste	minuut,	
vergrootte	De	Bilt	de	voorsprong	 tot	

2-0.	 Deze	 goal	 was	 evenzeer	 vol	
schittering,	zij	het	na	goed	uitgevoerd	
combinatiespel.	De	 op	 rechts	 aange-
speelde	 Daan	 Musters	 snelde	 langs	
zijn	 opponent.	 Naar	 binnenkomend,	
al	dicht	bij	de	doellijn,	passte	hij	strak	
langs	 allerlei	 benen	 naar	 de	 inko-
mende	Radboud	Koopmans	die	direct	
binnenschoot.

Voor	 Abcoude	 was	 dit	 doelpunt	
temeer	 een	 domper	 omdat	 dat	 team	
heel	 anders	 uit	 de	 kleedkamer	 was	
gekomen.	De	ploeg	had	de	angst	van	
zich	 afgegooid	 en	 koos	 voor	 meer	
felheid	en	voor	de	aanval.	Er	was	nu	
veel	 meer	 vuur	 in	 hun	 spel.	 De	 Bilt	
was	niet	langer	spelbepalend.	De	ver-
dediging	van	de	thuisploeg	werd	flink	
getest.	 Ze	 hield	 zich	 goed	 staande,	
maar	 evengoed	was	Abcoude	 enkele	
malen	dicht	bij	een	doelpunt.

De	79ste	tot	de	86ste	minuut	was	een	
bewogen	 periode	 in	 de	 strijd.	 Eerst	
miste	 een	Abcoude	 speler	 een	uitge-
lezen	kans	toen	hij	door	het	centrum	
uitbrak,	de	bal	in	het	gelid	voor	zich	
uitspringend.	 De	 uitkomende	 kee-
per	 Mark	 Hillen	 leek	 eenvoudig	 te	
kloppen	 met	 een	 boogbal.	 De	 speler	
schoot	 de	 bal	 wel	 over	 Mark	 heen,	
maar	 zo	 loeihard	 dat	 alleen	 enkele	
takken	van	de	bomen	achter	het	doel	
afbraken.	

In	 diezelfde	 minuut	 kon	 de	 snelle	
Daan	 Musters	 alleen	 op	 de	 keeper	
afgaan.	 Maar	 die	 won	 het	 duel	 van	
Daan,	 zij	 het	 dat	 hij	 twee	 ingrepen	
nodig	had.	Vijf	minuten	later	gebeur-
de	 hetzelfde.	 Opnieuw	 kon	 Daan	 in	
zijn	 eentje	 doorbreken.	 Maar	 ook	
deze	keer	wist	de	keeper	het	duel	van	
1	tegen	1	te	winnen.	Een	minuut	later	

lag	de	bal	 aan	de	 andere	kant	 in	het	
net,	na	een	prima	kopbal.

In	de	laatste	minuten	en	de	extra	tijd	
spande	Abcoude	 zich	 tot	 het	 uiterste	
in	 voor	 de	 gelijkmaker.	 Mark’s	 han-
den	 waren	 enkele	 keren	 hoognodig.	
Tot	de	scheidsrechter	met	zijn	laatste	
signaal	het	vuur	doofde.	

Volgende	wedstrijd	zondag	20	maart:	
FC	Weesp	-	FC	De	Bilt.	 	

Luc Hermie (FC De Bilt)

Tweemaal Zes prolongeert
verblijf in zaalhoofdklasse
De korfballers van Tweemaal Zes hebben zich ondanks het verlies 
(25-16) in de laatste ronde van de zaalcompetitie tegen Tempo uit 

Alphen a/d Rijn toch weten te handhaven en daarmee is Maartens-
dijk ook volgend zaalseizoen verzekerd van Hoofdklasse korfbal.

Vooraf	aan	deze	laatste	speelronde	was	volop	gerekend	want	ook	ondanks	
een	mogelijk	 verlies	 tegen	Tempo	 zou	 handhaving	 tot	 de	mogelijkheden	
behoren	maar	dan	moest	de	wedstrijd	Die	Haghe-	Unitas	niet	in	een	gelijk-
spel	 eindigen.	 Deze	 twee	 ploegen	 stonden	 immers	 aan	 het	 begin	 van	 de	
laatste	speelronde	allebei	met	1	punt	onder	Tweemaal	Zes.
Met	 een	 ‘online	 verbinding’	 tussen	Alphen	 a/d	 Rijn	 en	 Den	 Haag	 werd	
het	verloop	van	deze	wedstrijd	dan	ook	vol	spanning	gevolgd.	Het	score-
verloop	van	deze	wedstrijd	ging	vanaf	het	begin	gelijk	op	en	tot	de	laatste	
seconden	bestond	er	dan	ook	grote	kans	dat	er	van	een	gelijkspel	sprake	zou	
kunnen	zijn.	Gelukkig	voor	de	Maartensdijkers	wist	Unitas	uit	Harderwijk	
nip	met	21-22	te	winnen,	werd	daarmee	Tweemaal	Zes	een	driekamp	voor	
degradatie	bespaard	en	was	het	Die	Haghe	die	samen	met	het	al	gedegra-
deerde	Antilopen	naar	de	Overgangsklasse	degradeert.

Scorebord
Tot	aan	de	stand	van	3-3	 in	Alphen	was	het	steeds	Tweemaal	Zes	dat	op	
voorsprong	wist	te	komen.	Vanaf	dat	moment	wist	de	thuisploeg	het	initia-
tief	over	te	nemen	en	kon	via	6-3	naar	een	8-5	voorsprong	uitlopen.	Verder	
lieten	de	Maartensdijkers	het	komen	en	wisten	in	die	fase	met	3	doelpunten	
op	rij	de	stand	toch	weer	gelijk	te	trekken	(8-8).	Opnieuw	was	het	evenwel	
de	 thuisploeg	 die	 daarna	 de	 gelegenheid	 kreeg	 om	 weer	 uit	 te	 lopen	 en	
daardoor	makkelijk	opeens	met	4	doelpunten	weer	voor	kwam	(12-8).	Met	
14-11	werd	uiteindelijk	de	kleedkamer	 in	de	rust	opgezocht.	Na	rust	was	
er	van	een	duidelijk	ander	wedstrijdverloop	sprake.	In	tegenstelling	tot	de	
eerste	helft	waarin	beide	ploegen	om	en	om	het	initiatief	in	scorend	opzicht	
hadden,	hield	nu	vooral	Tempo	het	initiatief.	Via	een	tussenstand	van	19-12	
en	22-14	domineerden	zij	 in	de	2e	helft.	Bij	Tweemaal	Zes	werden	Jorik	
Hofland,	Lucinda	 van	Beerschoten	 en	Tim	Meijers	 nog	 binnen	 de	 lijnen	
gebracht.	In	de	slotfase	wist	laatstgenoemde	met	2	doelpunten	op	rij	nog	te	
scoren	waarna	uiteindelijk	een	25-16	eindstand	op	het	scorebord	verscheen.

In april
Het	zaalseizoen	zit	er	nu	weer	op.	De	komende	weken	vindt	de	voorberei-
ding	op	het	vervolg	van	het	veldseizoen	weer	plaats.	Daarin	staat	Tweemaal	
Zes	op	een	bescheiden	gedeelde	6e	plaats.	Zaterdag	2	april	a.s.	zal	om	15.30	
u	 op	 het	TZ	 complex	 aan	 de	Dierenriem	de	 eerstvolgende	 veldwedstrijd	
tegen	het	op	de	gedeelde	4e	plaats	 staande	 IJsselvogels	plaatsvinden.	De	
uitwedstrijd	in	Moordrecht	werd	destijds	met	23-12	verloren.
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LET OP: HIER 2-K KRAKER PLAATSEN VAN HINKE DE 
MAN FYSIO

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/tuin-
veranderingen! Weghalen van bomen etc. Verkoop: fruit-, sier-, 
laanbomen en tuinplanten, coniferen, beukenhaag, etc. 

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf € 60,-. Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl info@10epenning.nl

Vakantie in de Ardennen. Wij verhuren onze ruime vrijstaande 
vakantiewoning in de Ardennen. Het huis is geschikt voor fami-
liebijeenkomsten tot max. 15 personen. Mogelijkheden voor 
buitenactiviteiten zijn er ruimschoots, zoals mountainbiken, 
boogschieten e.d. De speelhal met bv tafeltennis is een genot 
voor groot en klein bij onverhoopt minder goed weer. Het huis is 
van alle gemakken voorzien. Inl: Fam. Van Baar, www.lesabot.
be. Tel: 0032 84313903

30 min gratis computer hulp aan huis. Aangeboden door 
PilotGEV - uw computer specialist in de buurt. Snelle hulp aan 
huis, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Voor alle 
computer-, netwerk-, internet-, randapparatuur- of  Windows- 
problemen kunt u ons gerust bellen. De eerste 30 minuten van 
ICT dienst voor nieuwe klanten is gratis. Meer informatie op 
www.pilotgev.nl. Email: info@pilotgev.nl, Tel: 030 2745 031, 
Mob: 0621 98 08 78

Spirituele Vereniging de Gouden Engel, voorheen Spiritueel 
Centrum De Gouden Engel. Nodigt u op 21 maart uit voor de 
lezing “2012 de onthulling” door Peter Toonen, bij te wonen. 
Hij wordt in Nederland gezien als de kenner van Maya kalen-
ders en het ‘2012’ fenomeen. Wat wordt er onthult, wat wordt 
er verborgen gehouden. De lezing vind plaats in wijkcentrum 
't Noorderpunt, laan van vollenhove 1014 in Zeist. Aanvang 
20.00u. Reserveren is nodig. Voor meer info kunt u bellen met 
Loes Lerou Tel: 033-4553494

CURSUSSEN

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

Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help Onder-
presteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)begaafde maar 
onderpresterende kind, o.l.v. coach gespecialiseerd in (hoog)
begaafd leren. Start 1 april 2011 in Bilthoven. 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 begeleiden. www.MPGcoaching.nl - (Hoog)
begaafd leren presteren.

Basiscursus Digitale Fotografie. Ben je in het bezit van een 
digitale spiegelreflexcamera, doe dan mee met onze cursus voor 
beginners die op 24 maart begint. In deze cursus leer je eigen 
camera beter kennen en ook om betere foto’s te maken. De cursus 
bestaat uit 6 lessen van twee uur, kosten € 150,-. Voor meer info: 
www.elke-foto.nl mail: info@elke-foto.nl of bel op 030-2200202 
of 06-54916699

Dyslexietraining. Aviover biedt de groepstraining "Dyslexie  
onder de knie" aan. Dit is een training voor de sociaal emoti-
onele ontwikkeling van kinderen met dyslexie uit het basison-
derwijs. De training helpt kinderen om te gaan met dyslexie en 
bereidt hen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Voor meer informatie: www.aviover.nl of bel Mariëtte Feenstra 
06-48682072

Intuïtieve ontwikkeling. Maak kennis met energie, aura en 
chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat 
zijn invloeden van anderen en hoe herken je ze? Ook het ver-
groten van je vitaliteit en stromen van je levensenergie. Naast 
de Basisopleiding is er de Healingopleiding, Jaaropleiding, 
Kindercursus + Zomerweek. Open dag 19 maart. Nieuw Licht, 
centrum voor Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: www.
nieuw-licht.nl of 06-46736993
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Te koop wii SPELCOMPUTER 
met 2 controls en een balance 
bord voor de wii fit verder ook 
nog een paar spelletjes er bij. 
€ 175,-. Tel. 0346-282889 of 
06-50895885

Doos vol prachtige series inge-
bonden plantenboeken, samen 
€ 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. plantenkast, metaal 
licht doorlopend. Afm. 160h x 
70b, 4 rekken. € 35,-. Tel. 030-
2205540

Hartman tuintafel, groen ovaal 
145x90 cm. € 30,-. Stenen 
parasolstandaard. € 10,-. Tel. 
0346-214026

Sony kleuren tv. 65x50x48, 
beeld 61 cm. € 45,-. Tel. 
06-50453740

Wie heeft er zin in een verza-
meling koninklijk huis boeken? 
Ziet er netjes uit. € 25,-. Tel. 
0346-214084

Nieuwe attachékoffer zwart + 
codeslot. € 15,-. Oude gietij-
zeren strijkbout. € 10,-. Tel. 
0330-2202996

Blauwe trolley op wieltjes met 
uitrekbaar handvat, cijferslot, 
kan als handbagage. € 15,-. 
10 Nieuwe (streek)romans van 
bekende schrijvers. € 30,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe grote wereldatlas van 
Elsevier. € 5,-. Luxe rond Ø 
60 cm. salontafeltje licht essen 
van € 95,- nu € 20,-. Tel. 030-
2202996

Het complete wenskaarten-
boek voor alle seizoenen. € 6,-. 
Nieuw groot boek: ‘alles over 
handwerken’ van Cantecleer. € 
7,-. Tel. 030-2202996

Sjoelbak compleet z.g.a.n. € 
25,-. Tel. 035-5773080

Withouten kinderledikant + 
combikinderstoel / tafeltje. € 
40,-. Tel. 035-5773080

TE KOOP GEVRAAGD

Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers, 
etc. Tel. 06-25372488

Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

PERSONEEL AANGEBODEN

REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

DIVERSEN

Te HUUR gevraagd pand, 
hal of bedrijfsruimte eventu-
eel grote nishut of stuk grond, 
voor stalling auto’s voor export 
buitenland. Voor inlichtingen 
06-25372488

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

LET OP: HIER 1 KOLOMx70

Lentekriebels? Tijd voor een 
nieuwe coupe! Kom naar 
BETTY’S CORNER!  Bel voor 
een afspraak: 06-33722022 
Zorg voor uw haar!

Welke vrouwen willen regel-
matig overdag bij elkaar komen 
om te BIDDEN voor verloren 
mensen, te beginnen bij onze 
familie. Tel. 0346-213591

Wie heeft nog c1000 
VOETBALPLAATJES nodig? 
Geef nummers door. Wij heb-
ben nog nodig nr. 7-35. Tel. 
035-6668258

Thuis KAPSTER Karine. 
Bel voor een afspraak  0346-
211141 Geknipt voor thuis

Diversen

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

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

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

Personeel aangeboden

Cursussen

Met nieuws uit dorpen en wijken
blijft De Vierklank de kernen bestrijken
wat de gemeente aanbiedt
is hier nou weer niet
dat moet u dus elders bekijken

Guus Geebel Limerick

Te koop gevraagd
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Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

Dansen for kids in Groenekan 
Iedere vrijdagavond van 
18.30 - 19.30 uur. 
Wil je aanhaken, kom dan 
op tijd naar Dorpshuis de 
Groene Daan in Groenekan 
en doe gezellig mee. 
Leeftijd van 10 - 14 jaar. 
Kosten € 65,00  (10 lessen.) 
Meer info 06-20176066.

Activiteiten voor kinderen 
Vanaf woensdag 16 maart organiseert Stichting Coliso weer activiteiten voor 
kinderen van 7 t/m 11 jaar in Bilthoven. Er wordt die middag een bezoek aan de 
Theetuin aan de Spoorlaan gebracht. Er wordt een bakje met planten gemaakt 
en tevens gepraat en geschreven over hoe planten groeien en bloeien. De twee 
weken daarna wordt er op de woensdagmiddagen verder gewerkt aan het 
maken van een kaart met een gedicht over planten en wordt een bezoek aan een 
zorgcentrum op vrijdagmiddag 1 april voorbereid. De activiteiten op de woens-
dagmiddagen zijn van 2 uur tot 4 uur.  Het project heet De Kinderbioscoop en 
gaat in april door met diverse creatieve activiteiten binnen en natuuractiviteiten 
buiten. Tevens kunnen kinderen zich aanmelden voor oefenen met taal en reke-
nen individueel of in kleine groepjes thuis. Aanmelden bij Agnes Broeren, tel. 
06-29381323 of 073-6120470 of per email: a.broeren@coliso.nl.

Ronde Tafelmenu
Niet meer alleen eten. Ga heerlijk eten in het restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-
state. Iedere laatste zondagavond van de maand is de Ronde Tafel gedekt. Voor 
€ 10,- heeft u een heerlijk diner.  Een fijn vooruitzicht om met elkaar een heerlijke 
maaltijd te nuttigen! Schuiven aan op de zondagavond 27 maart van 17.00 - 18.30 
uur. Aanmelden hoeft niet, maar is wel gewenst: 0346-217323

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl
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14de bedrijven 
badmintontoernooi

Op	 vrijdag	 1	 april	 organiseert	 S.V.	 Irene	 alweer	 het	 14de	 bedrijven	 	
badmintontoernooi.	Bedrijven	uit	deze	gemeente	zullen	de	strijd	met	elkaar	
aangaan	 om	 die	 felbegeerde	 wisselbeker	 te	 winnen.	 Maar	 gezelligheid	
staat	het	hoogst	in	het	vaandel.	Iedereen	is	welkom	vanaf	20.00	uur	in	de		
Kees	Boeke-hal.

Zand-ingestrooid veld wordt waterveld
door Henk van de Bunt

In de raadsvergadering op 16 februari 2006 is het Beheerplan gemeentelijke sportparken vastgesteld. 
Voor de uitvoering van het beheerplan is in de begroting niet alleen budget opgenomen voor het onderhoud, 

maar ook voor het vervangen en aanpassen van de voorzieningen op de buitensportaccommodaties. 
Met Wim Tigelaar, sportambtenaar van de gemeente spraken wij over de voorgestelde maatregelen 

op de diverse sportaccommodaties in deze gemeente. 

Ter	uitvoering	van	het	beheerplan	 in	
het	begrotingsjaar	2011	heeft	het	Col-
lege	 van	 Burgemeester	 en	 Wethou-
ders	het	Sportaccommodatieprogram-
ma	2011	vastgesteld.	Het	programma	
brengt	 de	 in	 2011	 te	 treffen	 maatre-
gelen	 per	 accommodatie	 in	 beeld.	
Tigelaar:	 ‘De	gemeente	houdt	voort-
durend	de	onderhoudstoestand	van	de	
velden	 in	 de	 gaten.	 Renovaties	 wor-
den	dus	niet	uitgevoerd	omdat	alleen	
de	 afschrijvingstermijn	 verlopen	 is.	
De	 staat	waarin	het	 veld	verkeerd	 is	
van	 doorslaggevende	 aard.	 We	 heb-
ben	velden	in	De	Bilt	die	al	meer	dan	
15	 jaar	 gelden	 gerenoveerd	 zijn	 en	
er	nog	prima	bij	liggen.	We	gaan	die	
velden	dan	ook	niet	 renoveren	als	er	
geen	directe	noodzaak	voor	is’.	

SCHC
Bij	SCHC	in	Bilthoven	zijn	de	toplaag	
en	 fundering	 van	 veld	 2	 (kunstgras)	
aan	renovatie	toe.	Tigelaar:	‘Als	ver-
vanging	 noodzakelijk	 is,	 kijken	 we	
altijd	naar	de	nieuwe	ontwikkelingen	
op	 de	 markt	 en	 binnen	 de	 sport.	 De	
voorzieningen	 willen	 we	 laten	 vol-
doen	 aan	 de	 actuele	 normen	 van	 de	
NOC*NSF	en	de	sportbonden.	Dat	is	
dan	ook	de	 reden	dat	wij	er	 in	over-
leg	 met	 SCHC	 gekozen	 hebben	 het	
zand-ingestrooide	 veld	 te	 vervangen	
door	 een	waterveld’.	 	Hockey	wordt	
zeker	door	de	topteams	meer	en	meer	
op	 dit	 soort	 velden	 gespeeld.	 Ook	
wordt	 de	 veldafscheiding/-inrichting	
en	 de	 veldverlichting	 (gedeeltelijk)	
vervangen.

Voetbal
Bij	 de	 voetbalvelden	 van	 Sportver-
eniging	 Maartensdijk	 (SVM)	 aan	 de	
Dierenriem	 wordt	 de	 pomp	 van	 de	
beregeningsinstallatie	vervangen.	

Bij	 Sportpark	 Weltevreden	 (FC	 De	
Bilt)	zijn	de	toplagen	van	de	velden	5	
en	6	(beiden	natuurgras)	aan	renova-
tie	toe.	In	vaktaal	heet	dat	het	vervan-
gen	van	de	cultuurtechnische	laag.	

Daarbij	 behoort	 ook	 het	 vervangen	
van	 de	 drainage	 en	 veldafscheiding.	
Verder	 zijn	 er	 nog	 kosten	 gebudget-
teerd	 voor	 diverse	 kleinere	 investe-
ringszaken	 op	 verschillende	 sport-
parken	 zoals	 vervangen	 hekwerken,	
renovatie	bestratingen	etc.	

Irene 9 ook de sterkste 
van de regio

Zaterdag	26	februari	 jl.	moesten	de	kersverse	kampioenen	van	S.V.	 Irene	
het	opnemen	 tegen	de	andere	poulewinnaar	van	de	1e	klasse,	Zetten.	Dit	
jaar	vonden	de	regiokampioenschappen	plaats	in	Sporthal	Valkenhuizen	te	
Arnhem.	

Omdat	het	team	uit	Zetten	net	zoals	het	team	uit	Bilthoven	ruim	kampioen	
waren	 geworden	 kon	 er	 gerekend	 worden	 op	 een	 spannende	 wedstrijd.	
Na	de	eerste	2	dubbels	stonden	de	teams	nog	in	evenwicht.	Maar	na	de	4	
enkelpartijen,	waarvan	er	3	werden	gewonnen,	moest	er	nog	1	van	de	laatste	
2	dubbels	worden	gewonnen.	Deze	kans	werd	niet	gemist	 en	de	mannen	
van	 Irene	 werden	 na	 competitiekampioen	 ook	 regiokampioen!	 Dit	 biedt	
mogelijkheden	voor	het	volgende	seizoen	in	de	hoogste	klasse	van	de	man-
nencompetitie,	waar	de	mannen	naartoe	promoveren.

Tweemaal Zes E3 
zaalkampioen

De E3 van Tweemaal Zes is ook in de zaal kampioen geworden. Op deze 
foto de trotse kampioenen: v.l.n.r. (boven) Friso de Jong, coach Dominique 
Willemse, Ilse van Rhee en (onder) Jaïr van Utrecht, Jasper Veenendaal 
en Ghislaine Westerhoud. Niet op de foto de trainers Rianne Wolff, Eline 
Geurtsen en Manon van Ginkel.

Een	 ontketend	 D1	 startte	 de	 wed-
strijd	direct	goed	en	binnen	5	minu-
ten	 stond	 er	 al	 een	 4-0	 voorsprong	
op	het	 scorebord.	 In	 de	 uitwedstrijd	
had	 Antilopen	 al	 laten	 zien	 een	

geduchte	tegenstander	te	zijn	en	over	
een	prima	aanvalsvak	te	beschikken.	
Maar	 deze	 wedstrijd	 komt	 eigenlijk	
niet	 meer	 in	 gevaar.	 Er	 blijft	 gedu-
rende	de	gehele	wedstrijd	een	marge	

van	2	 punten	bestaan,	met	 uiteinde-
lijk	een	8-6	overwinning	voor	Nova,	
dat	 daarmee	 zonder	 puntverlies	 de	
verdiende	kampioen	wordt

Het kampioens-
team van coach 
Arie Anninga (l) 
en Marcel Groe-
newold (r)): op de 
achterste rij van 
links naar rechts 
Emmie Bessems, 
Marloes van Ettik-
hoven, Eine van 
de Weerdt, Lotte 
Keuning en Dou-
nia Dahmani. 
Voorste rij: Mat-
thijs van de Ploeg, 
Alwin Anninga, 
Sam Groenewold 
en Daniël Radema-
kers.

Zaterdag 12 maart jl. speelden op de velden van FC De Bilt de teams D6 en D7 om 10.15 uur al hun onderlinge 
competitiewedstrijd. Twee natuurgrasvelden bij FC De Bilt zijn aan renovatie toe.

Nova D1 pakt ook het kampioenschap 
in de zaal

Na het kampioenschap op het veld heeft de D1 van Nova uit Bilthoven ook de titel in de zaal 
in de wacht gesleept. Vorige week was het kampioenschap eigenlijk al veilig gesteld door 

met 2-8 uit van DWS te winnen. Maar wat is er nou mooier dan na de laatste wedstrijd thuis 
tegen de nummer 2 ( Antilopen uit Leusden) het kampioenschap te vieren. 

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	vrijdagavond	18	maart	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	In	de	
kantine	van	deze	sportvereniging	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk	bent	u	
van	harte	welkom.	Het	klaverjassen	begint	om	20.00	uur	en	meedoen	kost	
3	euro.	Er	is	ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	een	lot	kopen.



In een dorp gaan de verhalen snel 
rond en zo ook nu. In een aantal fami-
lies werden de stambomen en fami-
liegeschiedenissen weer van de plank 
gehaald en gelezen en bestudeerd... 
Wat bleek? In het dorp woonde een 
ver familielid van een Amerikaanse 
cowboy, die rond 1812 naar Neder-
land was gekomen en die een Indi-
aanse vriend had die met hem mee 
ging. Samen reisden ze door het land 
en vertoonden hun kunsten op jaar-
markten; na jaren vestigden zij zich 
in Hollandsche Rading, dat toen nog 
bestond uit een boerderij, omringd 
door een dicht woud. De cowboy, 
Jesse William, bouwde een ranch en 
de Indiaan wilde ook een plekje voor 
zichzelf.

Nieuwbouw
Jesse bouwde zijn huis waar nu het 
oude dorp is, het gebied dus van de 
Spoorlaan, Dennenlaan, Sparrenlaan 
en de Indiaan vond een plek waar nu 
de nieuwbouw is. Hij, Lange Oren 
Met Die Grote Voeten, bereidde een 

ritueel voor om de goden te danken 
voor hun goedheid om hem dit stukje 
grond te schenken. Jesse vergezelde 
hem en samen voerden ze de ritue-
len uit. De bijl, de Tomahawk, werd 
gebruikt om een boompje te rooien, 
de pijlpunten werden geschonken aan 

de aarde voor de dieren die hij zou 
eten en het pijpje was ervoor om te 
roken, samen met zijn vriend Jesse. 
Toen Lange Oren Met Die Grote 
Voeten stierf, heeft Jesse zijn spul-
len begraven en aan de eeuwigheid 
toevertrouwd.

Tuinruimers op 26 maart
Rein Weller was alert en tipte ons als eerste oplettende lezer. Het gaat 
over het stukje over de Tuinruimers die hebben gefilmd in het Thomashuis 
Maartensdijk. De uitzending is, in tegenstelling tot de eerder vermelde 
datum, op zaterdag 26 maart om 17.00 uur. In dit tv-programma van SBS 
laat Rob Verlinden zien wat hij en 
zijn team en de bewoners hebben 
gerealiseerd. 
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De muziekschool bestond net een 
maand toen Rob Goorhuis er op 1 
november 1973 begon. ‘Dat was in 
de oude Kees Boekeschool aan de 
Frans Halslaan in Bilthoven. Het was 
er heel klein en aanvankelijk gaf ik 
tweemaal per week les. Samen met 
een collega ben ik de muziekschool 
gaan optuigen en dat is als een speer 
gegaan. We hebben echt aan de wieg 
gestaan van de Biltse Muziekschool. 
Ik hoop niet dat ik nu aan het graf 
sta’, zegt hij er lachend bij. Vijf jaar 
na de start verhuisde de muziekschool 
naar De Kwinkelier en eind vorig jaar 
tijdelijk naar de Henrica van Erpweg 
in De Bilt. Wanneer het Cultureel en 
Educatief Centrum aan de Melkweg 
klaar is verhuist de muziekschool 
daarheen. 

Vaardigheden
‘Samen met de docenten hebben we 
een mooie school opgezet. De laatste 
jaren ligt er veel druk op het muziek-
onderwijs en het woord bezuinigin-
gen komt steeds weer om de hoek 
kijken. Je krijgt bijna het gevoel dat 

je de glorietijd al achter de rug hebt. 
Dat is nooit een goed perspectief. We 
hebben hier een fantastisch team en 
er wordt heel goed werk geleverd. We 
zijn begonnen met zes docenten en 
dat zijn er nu rond de vijfentwintig. 
Met 690 leerlingen zijn we een van de 
grootste muziekscholen in de regio.’ 
Rob Goorhuis is ervan overtuigd dat 
muziekonderwijs de opmaat vormt 
naar de verdere ontwikkeling van een 
kind. ‘Het omvat tal van elementen 
die in het leven van groot belang 
zijn, zoals goed luisteren, discipli-
ne, samenwerking, kortom die soci-
ale vaardigheden waarvan zo vaak 
gezegd wordt dat ze bij de jeugd ont-
breken. Eigenlijk zou er voor muziek-
onderwijs dus meer geld beschikbaar 
moeten komen in plaats van erop te 
bezuinigen.’

Visie
Rob Goorhuis ziet kunst en cultuur 
als een oplossing voor veel proble-
men in de maatschappij ‘Daarom 
moet je mensen die het charismati-
sche vermogen bezitten om met pro-
bleemjongeren om te gaan koesteren. 
Je zou het voor die mensen aantrek-
kelijk moeten maken daarmee aan de 
slag te gaan, maar dat gebeurt niet. Je 
ziet nu dat veel partijen het zoeken 
in de repressie, het onderdrukken 
van de narigheid. We kunnen ons 
terecht boos maken over wat er alle-
maal gebeurt aan criminaliteit, maar 
met iedereen in de gevangenis zet-
ten komen we er niet. Daarom moet 
je investeren in mooie dingen om 

mensen bezig te houden.’ Goorhuis 
vindt het logisch dat jonge mensen 
op onderzoek uitgaan in de maat-
schappij. ‘Ze stappen in valkuilen en 
doen vaak tijdelijk verkeerde dingen. 
Maar sommigen verzanden erin.’ De 
visie van Rob Goorhuis is vanuit een 
kunstzinnige en sociale benadering 
aan de basis werken. Winnie Sorgdra-
ger deed als minister van justitie de 
uitspraak dat iedere gulden die gekort 
wordt op welzijn en cultuur crimina-
liteit bevordert en dus weer terecht 
komt bij justitie.

Veranderingen
De afgelopen tien jaar was er heel 
veel onrust rond bezuinigingen op 
kunst en cultuur in de gemeente De 
Bilt. In 2006 organiseerden de Biltse 
Muziekschool en De Werkschuit een 
manifestatie tegen het kunst en cul-
tuurbeleid van de gemeente, waar 
het publiek massaal op afkwam. De 
opvoering van ‘De stervende zwaan’ 
was daarbij een hoogtepunt. Goorhuis 
noemt die tijd een van de heftigste 
periodes. ‘Herman Mittendorff heeft 
zich hard gemaakt om in ieder geval 
bezuinigingen te temporiseren tot we 
naar het Cultureel en Educatief Cen-
trum gaan. Zo heb je wat meer zicht 
op de definitieve kostenbesparing.’ 
Een andere ingrijpende gebeurtenis 
noemt hij de totstandkoming van 
Het Kunstenhuis door de fusie tus-
sen De Biltse Muziekschool en De 
Werkschuit. Goorhuis maakte zich 
ook sterk voor muziekonderwijs voor 
mensen met een verstandelijke beper-

king. Hij is ook heel enthousiast over 
de goedlopende talentenopleiding 
van de muziekschool. Deze opleiding 
wordt gesponsord door Tap Uitvaart-
zorg. ‘De organisatie is overgenomen 
door Ineke van Enk die dat met veel 
elan doet. Het is geweldig om te zien 
hoe leerlingen die de opleiding vol-
gen progressie maken en wat ze kun-
nen.’ Een Beursvloermatch leverde 
in 2007 nog een nieuw logo voor de 
muziekschool op.

Componist
Rob Goorhuis blijft ook na zijn 
afscheid doorgaan met compone-
ren. Zijn compositie ‘Tot de doden’ 
wordt elk jaar op 4 mei gespeeld 
bij het Nationaal Monument op de 
Dam. Hij componeerde ook ‘Violen 
voor een Vlinder’, naar een idee van 
Yolande Kleiss. Zij is de moeder van 
de bij de Schiedammer Parkmoord 
omgebrachte Nienke. Tien jaar na de 
moord wilde Yolande met een muzi-
kale compositie het mooie van een 

kind belichten. ‘Violen voor een Vlin-
der’ werd op 22, 23 en 25 juni 2010 in 
Theater aan de Schie uitgevoerd. Rob 
Goorhuis heeft met veel docenten 
een mooie band kunnen opbouwen. 
‘Ik heb heel veel bewondering voor 
de mensen hier in huis. Ondanks alle 
onrust van de laatste jaren, zoals een 
verhuizing, een fusie en bezuinigin-
gen, gaan ze heel consciëntieus door 
met hun werk en blijven ze muzikant. 
Bij mijn afscheid probeer ik dat ook 
een beetje vorm te geven door met 
een aantal mensen wat te spelen.’ 

Rob Goorhuis zegt wel aan het 
afscheid toe te zijn, maar werkeloos 
wordt hij niet. Hij is onlangs benoemd 
tot secretaris van de Koninklijke 
Nederlandse Toonkunstenaars Ver-
eniging (KNTV) en secretaris/pen-
ningmeester van de deelnemersver-
eniging van het Pensioenfonds voor 
Zelfstandige Kunstenaars. Rob Goor-
huis wordt als directeur opgevolgd 
door Ad van Strien. 

Rob Goorhuis stopt als directeur  
Biltse Muziekschool

door Guus Geebel

‘Muziek maken is de ultieme vorm van harmonie, samenspel en communicatie, want als je eenmaal begint 
te spelen kun je niet meer zonder elkaar. Er is bijna geen andere kunstvorm waar dat zo bij is’, zegt Rob 

Goorhuis. Per 1 april stopt hij als directeur van de Biltse Muziekschool en op zondag 27 maart neemt hij in 
de muziekschool afscheid. Rob Goorhuis blikt terug op een boeiende, maar de laatste jaren  

ook turbulente tijd. 

Veel leerlingen gaan later door in de muziek. Rob Goorhuis is er trots op dat 
de basis hiervoor in de muziekschool is gelegd.

Rob Goorhuis componeerde ‘Violen 
voor een Vlinder’.

Hollandsche Rading is er klaar voor
Koninginnedag op 30 april zal in Hollandsche Rading opnieuw uitlopen op een strijd tussen het noordelijk 

(Cowboys) en zuidelijk (Indianen) deel van het Dorp. Door middel van touwtrekken zal op vreedzame wijze 
de strijd worden beslecht.

Persmuskieten gespot 

Onze fotograaf Reyn Schuurman was aanwezig bij een optreden van De 
Persmuskieten tijdens de opening van ‘Gluren bij de Buren’ en ‘Kunst-
kriebels’ in de Werkschuit in Bilthoven. De Persmuskieten zijn de collega-
journalisten Guus Geebel en Anneke Isiger.

V.l.n.r. Bart-Jan Sijbrandij, Kirsten Szameitat, Dieta de Bruin gaan samen met 
helpende hand Saskia Sijbrandij en de comitéleden Henk van de Boogaart, 
Bob Hellemons en Fred en Anita Becht (deze laatsten niet op de foto) alles in 
het werk  stellen om het duel tot een vreedzaam einde te brengen.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
24-03

Woe.
23-03

Vrij.
25-03

Do.
17-03

Vrij.
18-03

13,50

11,00

11,00

Woe.
16-03

Varkenssaté met gebakken ei, 

kroepoek, atjar en frietjes

of

Zeebaars filet met Gamba's

nieuwe ' à la carte ' kaart 

Zeeuwse mosselen 

met friet, sla en knoflooksaus

of

Lasagne Bolognese


