
Een van de mensen, die op woensdag 
2 maart komen stemmen is wethouder 
Herman Mittendorff. Nadat hij de 
plicht heeft vervuld, schuift hij even 
aan met een kop koffie. ‘We zijn 
in 2006, toen er een nieuw College 
van B en W kwam, al met de voor-
bereidingen voor het project MENS 
begonnen,’ gaat hij even terug in 
het verleden. ‘De gemeentes moesten 
toen zelf de Wet op de Maatschappe-
lijke Ondersteuning gaan uitvoeren. 
Wij hebben dat als een uitdaging 
opgevat om het beter te doen dan tot 
dan toe. We hoorden dat de hulpver-
lening vaak over veel te veel schij-
ven liep, dat hulpverleners vaak van 
elkaar niet wisten wat ze deden en 
hulpvragers lang moesten wachten. 
Met MENS streven we ernaar om 
zorg en welzijn beter te coördineren 
en de hulpvrager centraal te stel-
len.’ De doelstellingen van MENS, 
dat vorig jaar officieel van start is 
gegaan in ’t Hoekie, zijn nog lang niet 
bereikt, benadrukt Mittendorff. ‘Dat 
is logisch: alles wat je nieuw opzet, 
heeft een aanloopperiode nodig voor-
dat het goed draait. De bedoeling is 
dat dit het centrum voor de buurt is 
en dat iedereen dat ook weet.’ Hij 
geeft een voorbeeld: ‘Als buren bij-
voorbeeld de indruk hebben dat het 
met een oudere niet goed meer gaat, 
kunnen ze dat bij ’t Hoekie melden. 
Dan zorgen wij dat er iemand langs 
gaat om te kijken of er behoefte is 
aan ondersteuning. Dat mensen in een 
buurt voor elkaar zorgden, zoals in de 

jaren zestig, is nagenoeg verdwenen. 
Dat moeten we terugkrijgen, maar 
dan in een modern jasje.’ ’t Hoekie 
draait zowel op beroepskrachten als 
op vrijwilligers. ‘Die vrijwilligers 
moet je koesteren’, zegt Mittendorff 
met veel overtuiging. ‘Als zij er niet 
zouden zijn, zou dit buurtcentrum 
niet kunnen draaien.’ Hij somt tot 
slot nog even drie verbeterpunten op: 
‘We moeten meer focussen op kwets-
bare mensen dus meer keuzes maken, 
we moeten de resultaten van MENS 
meetbaar maken en evalueren en we 
moeten zichtbaar maken voor mensen 
uit deze buurt wat MENS voor hen 
kan betekenen.’

Vrijwilligsters
Marjan, een veertiger en haar straat-
genoot Janny van in de tachtig, zijn 
wezen stemmen. ‘Ik kom normaal 
nooit in ’t Hoekie’, vertelt Janny. 
Marjan is er in het verleden wel eens 

geweest: ‘Ik heb er een fotocursus 
gegaan. Geen van beiden wisten ze 
dat op deze dag het eenjarig bestaan 
van MENS wordt gevierd. Janny: 
‘We hebben folders gekregen waarin 
staat wat je hier allemaal kunt doen 
en aan hulp kunt krijgen. Maar ik ga 
daar voorlopig nog geen gebruik van 
maken. Ik woon nog zelfstandig en 
kan me goed redden, ik schilder en ik 
ga regelmatig naar mijn zomerhuisje.’ 
Een tweede Janny van in de zeventig 
schuift daarna even aan en vertelt: 
‘Wat een leuke verrassing, cake en 
koffie. Ik wist niet waarvoor het was. 
Ik hoor wel over wat er in ’t Hoekie 
te doen is van een kennis van me, die 
vandaag achter de bar staat. We zijn 
samen vrijwilligster bij Weltevreden. 
We schenken koffie en thee en helpen 
mensen bij het bingoën. Dat is een 
keer per week, dus zo vaak spreken 
we elkaar.’ Janny krijgt huishoude-
lijke hulp van De Bilthuysen. ‘Dat is 

begonnen na een ziekenhuisopname 
en ik ben er heel blij mee, want ik 
kan tegenwoordig bepaalde dingen 
niet zelf meer doen.’ Verder heeft ze 
nog geen ondersteuning nodig, ver-
zekert ze.

Belastingformulieren
Coördinator Samenlevingsopbouw 
Ernst Greevink is nauw betrokken 
geweest bij het eerste jaar MENS. ‘Ik 
heb de hele dag meegeholpen. Men-
sen die kwamen stemmen wisten vaak 
niet wat via t Hoekie mogelijk is. We 
hebben uitleg gegeven en ook men-
sen al meteen kunnen doorverwijzen 

naar de adviseur Wonen, Werken en 
Zorg, die vandaag aanwezig was. Zijn 
mening over één jaar MENS: ‘Er is 
heel veel gefaciliteerd en er is heel 
hard gewerkt. We merken dat onze 
naamsbekendheid in stijgende lijn is.’ 
Ook Greevink ziet nog verbeterpun-
ten: ‘We moeten alleen zorgen dat 
iedereen in deze buurt weet dat je hier 
terecht kunt en waarvoor allemaal. Je 
kunt bijvoorbeeld ook hulp krijgen 
bij het invullen van je belastingfor-
mulieren. We moeten ook kijken en 
luisteren naar wat mensen in de wijk 
willen om dat mee te nemen in het 
advies- en informatiegebeuren.’

Vier dagen carnaval in het Speikerreik
Vanaf zaterdag 5 maart heette De Bilt voor de carnavalsvierders weer 
Speikerreik. Vier dagen lang waren er allerlei carnavalsactiviteiten voor 
iedereen. Zaterdag vertrokken De Weergodden naar het Gemeentehuis Jag-
tlust. Daar werden Prins Atlas den Tweede en jeugdprins Barn XL rond 10 
uur door het gemeentebestuur ontvangen en werd aan beide prinsen door 
burgemeester Arjen Gerritsen de sleutel van het Speikerreik overhandigd. 
Vanaf dat moment kon hun officiële regeringsperiode beginnen.
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Het betere dagje uit

Wat doet u op 18 en 19 maart?

Kijk op www.nldoet.nl/debilt

De prinsen zorgden ervoor dat de feesten in Speikerreik zonder wanklank en 
voor iedereen plezierig verliepen. [Foto Reyn Schuurman]

Project MENS gaat meer focussen
op zwakkeren in gemeente De Bilt

door Lilian van Dijk

Het project MENS van de gemeente De Bilt vierde het eenjarig bestaan bij buurthuis ’t Hoekie. Veel mensen 
die daar op 2 maart kwamen stemmen voor de Provinciale Staten van Utrecht, werden blij verrast met koffie 

of thee, een zelfgebakken hartige of zoete traktatie en een roos.

Wethouder Herman Mittendorff gaat de puntjes op de i zetten om het project 
MENS nog beter toe te spitsen op de doelgroepen die de gemeente wil bereiken.

Beroepskrachten en vrijwilligers stonden klaar om buurtgenoten die kwamen 
stemmen te verwennen met wat lekkers en een roos.
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

13/3 • 9.00u - Ds. P.M. van ’t Hof, Oude 
Tonge

13/3 • 18.30u - Dr. P. Vermeer, Wezep

Pr. Gem. Julianakerk
13/3 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/3 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

13/3 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/3 • 10.00 en 11.30u - Pater G. Oostvogel

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

13/3 • 9.30 - Ds. G. Roorda, Zeist
13/3 • 10.15 - Ds. J.J. Poutsma, 

Amandelboom
13/3 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma, 

Immanuëlkerk

Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/3 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel, Hierden

13/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/3 • 19.00u - Oecumenische vasten- 

vesperdienst
13/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/3 • 10.00u - Ds. J. Spoor, Utrecht

R.K. St. Michaelkerk
13/3 • 10.00u - Eucharistieviering
13/3 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/3 • 10.00u - Dhr. B. Niehof

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

13/3 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
13/3 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf, Doorn

13/3 • 18.30u - Ds. P.J. Teeuw, Papendrecht

Herst. Herv. Kerk
13/3 • 10.30  en 18.00u - Ds. J.D. Heikamp

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/3 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/3 • 18.30u - Ds. E.J. de Groot, Eemnes

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

13/3 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
12/3 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering
13/3 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit, 

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/3 • 10.00u - Hr. J. Schep, Gorinchem
13/3 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga, 

PKN - Herv. Kerk
13/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

13/3 • 18.30u - Ds. M. Baan, Veenendaal

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

De Woudkapel 
organiseert..

Zondag 13 maart 2011 om 10.30 uur 
wordt een speciale zondagochtend-
bijeenkomst gehouden: Het Labyrint 
als levenssymbool. Het Labyrint in 
de tuin van de Woudkapel,  aangelegd 
met materialen uit de natuur, zal in 
deze bijeenkomst een functie hebben. 
Leiding van de bijeenkomst: Ds Tina 
Geels;  er is Kinderoppas aanwezig.

Dinsdag 15 maart 2011 om 20.00 uur 
wordt er met Chris Dutilh in de serie 
‘Ontwikkeling in Bewustwording’ 
van gedachten gewisseld over het 
onderwerk ‘Duurzaam leven’. Mini-
mumbijdrage € 5,00. Zie ook: www.
woudkapel.nl

Veel te vroeg is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze trotse vader, schoonvader en opa 

Adrianus Wouter Maarschalkerweerd
Ad 

Naarden,                                                                       Bilthoven,
5 augustus 1940                                                     5 maart 2011 

 Bilthoven: Ank Maarschalkerweerd - van Vulpen

 De Bilt: René Maarschalkerweerd
  Esther Jongerius
  Bas, Pim

 Overberg: Monique Maarschalkerweerd

 Göteborg: Dennis Kruis

Roodborstlaan 14
3722 CK  Bilthoven

 Geen toespraken.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 
19.30 uur tot 20.30 uur in rouwcentrum Tap, 

Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.
 

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 maart 
om 16.00 uur in crematorium Den en Rust, 

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van het crematorium.

Tot ons grote verdriet is overleden onze geliefde en vakbekwame collega

Ad Maarschalkerweerd

Wij gedenken Ad als een symphatieke collega die gedurende diverse 
perioden in zijn leven een actieve rol speelde in het bestaan van onze 
onderneming. Ad was er wanneer wij hem nodig hadden en voerde de 
hem toevertrouwde werkzaamheden met grote nauwgezetheid en gevoel 
voor de medemens uit. De herinnering blijft, wij zullen hem erg missen. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.Wij 
wensen hen veel sterkte toe.

   Directie en medewerkers Tap Uitvaartzorg
 

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij in ons 
midden was, geven wij u kennis van het overlijden

 van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, 
onze grootmoeder en overgrootmoeder 

Reijertje Gerritsen - van Dijk

De Bilt, 27 mei 1921                                      Bilthoven, 5 maart 2011

 N. Gerritsen

 Ria en Ron
 Sven en Jeannet
 Roy, Nicole
 Ilse en Danny
 Wesley, Yoëll
Correspondentieadres: 
Tap Uitvaartzorg
t.a.v de familie Gerritsen
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag van 20.00 tot 
20.30 uur in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 maart om 10.30 uur 
in de aula van de algemene begraafplaats ‘Brandenburg’ aan de 1e Bran-
denburgerweg te Bilthoven; aansluitend vindt aldaar de begrafenis plaats.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis 
van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en opa

Peter Aalbertus Wilbrink
* 10 juni 1922 † 6 maart 2011

 Maartensdijk: J. Wilbrink-van der Heiden

  Peter en Noldy
   Rogier en Mirella  
   Elise
   Laure en Ton

  Tineke en Peter † 

Dorpsweg 10 
3738 CE  Maartensdijk

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard. Gelegenheid tot 
afscheidnemen aldaar op woensdag 9 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 11 maart om 14.00 uur op 
de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren 
in het gebouw “Hervormd Centrum”, Dorpsweg 42B te Maartensdijk 
(achter de Hervormde Kerk).

Geen bloemen
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GRATIS BEZORGSERVICE

Zij	 vertellen	 deze	 middag	 over	 hun	
ervaringen	wat	ze	zoal	hebben	mee-
gemaakt	 en	 wat	 ze	 voor	 prachtige	
dingen	 mochten	 zien.	 Ook	 hebben	
zij	het	nodige	vastgelegd	in	beeld	en	
geluid,	 zodat	 de	 aanwezigen	 samen	
met	 de	 inleiders	 een	 en	 ander	 nog-
maals	kunnen	beleven.

Prikkel
Pastor	 Gerard	 de	 Wit:	 ‘Het	 kwam	
zomaar	 op,	 dat	 idee.	Twee	 jaar	 eer-
der	 hadden	 Huib	 Mekel	 en	 ik	 ons	
aangesloten	 bij	 een	 reisgezelschap	
naar	Turkije.	Ik	zocht	een	nieuwe	ori-
entatie	en	inspiratie	voor	de	Bijbelse	
wereld	waarin	en	waarvan	Jezus	leef-
de.	Misschien	zou	er	dan	ook	aanlei-
ding	zijn	voor	een	nieuwe	parochier-
eis	 van	 de	 Sint	 Maartenskerk.	 Wat	
voor	uitdaging	 ligt	er	nog	na	Rome,	

Tours,	 Lourdes,	 Oradour	 en	 Israël?	
Natuurlijk:	 Paulus!	 Maar	 wat	 zou	
dan	 het	 meest	 voor	 de	 hand	 liggen:	
Griekenland	 of	 Turkije?	 Het	 werd	
Turkije	 en	 wij	 kwamen	 terug	 met	
intense	 herinneringen,	 maar	 zonder	
plan	 voor	 een	 nieuwe	 parochiereis.	
Eind	2010	was	daar	weer	de	prikkel,	
de	 nieuwsgierigheid.	 Eigenlijk	 weer	
met	 dezelfde	 vraag	 op	 de	 achter-
grond:	Jordanië	wordt	meer	en	meer	
aangeprezen.	 Als	 vakantieland,	 met	
strand	 en	 woestijn,	 met	 eindeloze	
vergezichten	 en	 geweldige	 natuur,	
maar	ook	als	Bijbelse	grond.	Zou	dat	
wat	zijn?

Sneeuw
Huib	Mekel:	‘Wij	boekten	een	reis	in	
de	 tweede	 week	 van	 december;	 net	
op	tijd	terug	voor	de	drukke	feestda-

gen.	 Maar	 die	 werd	 geannuleerd:	 te	
weinig	deelnemers.	Wat	nu?	Er	bleek	
nog	 een	 mogelijkheid	 te	 zijn,	 voor	
een	 kleiner	 gezelschap	 in	 diezelfde	
periode.	Achteraf	eigenlijk	krap	laat;	
er	moest	geschoven	worden	in	dien-
sten	en	agenda's,	maar	we	boekten....	
en	bleken	uiteindelijk	de	enige	deel-
nemers	te	zijn,	dus	een	reis	met	par-
ticuliere	gids/chauffeur’.
Het	 werd	 een	 reis	 met	 veel	 facet-
ten	 en	 gezichten,	 waarover	 zij	 op	
16	 maart	 het	 nodige	 willen	 vertel-
len.	 Over	 een	 zandstorm,	 niet	 kun-
nen	 landen	 en	 uren	 wachten.	 Over	
opnieuw	een	zandstorm	een	vermiste	
koffer	en	(echt	waar)	sneeuw!	

Bijbel
Pastor	de	Wit:	 ‘En	die	eerste	vraag:	
een	 Bijbelse	 reis?	Wij	 ervoeren	 iets	

wezenlijks	 van	 de	 woestijntochten	
van	het	joodse	volk	en	rol	van	de	pro-
feten	en	wij	stonden	op	de	berg	Nebo	
en	keken	uit	over	het	land	dat	beloofd	
werd.	 We	 ‘her(be)leefden’	 nog	 tal	
van	 andere	 Bijbelse	 momenten.	 De	
lokale	gids	wist	ons	te	overtuigen	dat	
deze	 plek	 veel	 historischer	 was	 dan	
wat	men	 in	 Israël	had	aangewezen’.
Pastor	de	Wit	en	Huib	Mekel	conclu-
deren,	dat	er	minder	plekken	zijn	om	

in	eigen	kleine	kring	te	beleven,	maar	
dat	je	hier	echt	samen	-	bijvoorbeeld	
met	je	kerkgenootschap	-		naar	terug	
moet	gaan!	Als	het	kan	in	2012.	Maar	
wel	 even	 wachten,	 tot	 het	 daar	 wat	
rustiger	wordt.	
De	 middag	 begint	 om	 14.00	 uur	 in	
‘De	 Mantel	 achter	 de	 St.Maarten	
Kerk,	 Nachtegaallaan	 40	 in	 Maar-
tensdijk’	 en	 is	 voor	 iedereen	 vrij	
toegankelijk.

Op naar Jordanië als het daar wat rustiger wordt
door Henk van de Bunt

De Katholieke Bond voor Ouderen presenteert op woensdag 16 maart a.s. een middag, 
waarin Pastor Gerard de Wit en Huib Mekel verslag zullen doen van hun reis door Jordanië

die zij in december 2010 hebben gemaakt. 
Pastor Gerard de Wit en Huib Mekel in december 2010 in de woestijn.

In	 bijgaand	 overzicht	 zijn	 de	 uit-
slagen	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 en	
de	 kernen	 berekend	 op	 basis	 van	 de	
47	 zetels	 in	 Provinciale	 Staten	 van	
Utrecht.	 In	 de	 eerste	 kolom	 staat	 de	
definitieve	 uitslag	 van	 de	 provincie	
Utrecht.	In	de	andere	kolommen	hoe	
de	samenstelling	zou	zijn	als	de	inwo-
ners	hier	de	Staten	hadden	gekozen.	

De	uitslag	in	kernen	laat	zien	dat	het	
CDA	 in	 Westbroek	 de	 grootste	 aan-
hang	 heeft.	 In	 Hollandsche	 Rading	
scoren	 de	 VVD	 en	 D66	 hoog.	 De	
SGP	 trok	 in	 het	 dorp	 Maartensdijk	
de	 meeste	 kiezers.	 De	 Partij	 voor	
de	 Dieren	 zou	 in	 alle	 kernen	 een	
zetel	 behaald	 hebben.	 De	 opkomst	
was	 overal	 ruim	 boven	 het	 landelijk	
gemiddelde	 van	 55,9	 procent.	 In	 de	
Staten	 werden	 vijf	 inwoners	 van	 de	

gemeente	De	Bilt	gekozen.	Fleur	van	
der	Schalk,	plaatsvervangend	griffier	

van	de	gemeente	De	Bilt,	werd	D66-
Statenlid	in	Gelderland.	

Uitslagen	op	basis	van	47	zetels
Provincie	
Utrecht

Gemeente
De	Bilt

De	Bilt/
Bilthoven

Maartens-
dijk Groenekan Hollandsche	

Rading Westbroek

CDA 6 5 5 7 6 4 13
VVD 11 13 13 8 14 19 8
PvdA 7 6 6 5 4 3 4
SP 4 4 5 4 3 3 3
GrLinks 4 4 5 2 3 3 2
CU 2 1 1 2 2 1 4
D66 5 5 6 3 5 7 2
SGP 1 2 0 7 3 1 6
PvdD 1 1 1 1 1 1 1
Mooi	Utr 0 0 0 0 0 0 0
PVV 5 5 4 6 4 5 4
50PLUS 1 1 1 2 1 0 0
PLU 0 0 0 0 0 0 0

Eerst legitimeren, dan stemmen. [foto Kees Pijpers]

Zo stemden de kernen in 
de gemeente De Bilt

door Guus Geebel

Hollandsche Rading had bij de Provinciale Statenverkiezingen dit keer met 75,23 procent het hoogste 
opkomstpercentage. Westbroek dat meestal de meeste kiezers naar de stembus weet te trekken had nu 

73,07 procent. Helemaal zuiver zijn deze percentages echter niet omdat bij alle stembureaus in de gemeente 
gestemd kon worden. Voor de gehele gemeente bedroeg de opkomst 70,54 procent.

Unanieme steun voor motie 
over spoorwegovergang

De	gemeenteraad	sprak	donderdag	3	maart	in	een	motie	unaniem	vertrou-
wen	en	steun	uit	aan	het	college	van	B	en	W	over	de	wijze	van	handelen	na	
het	bijna	ongeval	op	3	februari	op	de	spoorwegovergang	in	de	Leijenseweg.	
De	indieners	willen	met	de	motie	de	noodzaak	van	een	spoedige	ondertun-
neling	van	de	Leijenseweg	onderstrepen.
De	indieners	constateren	dat	door	het	bijna	ongeval,	waarbij	een	busje	met	
kinderen	betrokken	was,	het	veiligheidsgevoel	van	inwoners	op	deze	over-
gang	is	geschaad.	Een	krachtig	protest	van	het	college	richting	spoorweg-
beheerder	ProRail	heeft	inmiddels	geleid	tot	maatregelen.	De	burgemeester	
heeft	aangedrongen	op	een	onafhankelijk	onderzoek	naar	de	veiligheid	van	
de	overgang.	Een	schetsontwerp	voor	de	ondertunneling	 is	gereed	en	het	
BRU	en	de	provincie	Utrecht	hebben	in	2010	schriftelijk	verklaard	finan-
cieel	te	willen	bijdragen.	Dit	is	recent	door	Gedeputeerde	Staten	opnieuw	
bevestigd.	ProRail	heeft	te	kennen	gegeven	samen	met	de	gemeente	zo	snel	
mogelijk	ondertunneling	te	willen	realiseren	en	zelf	ook	financieel	te	zullen	
bijdragen.	Wethouder	Arie-Jan	Ditewig	meldt	dat	met	ProRail	een	ontwerp	
en	een	plan	van	aanpak	ontwikkeld	wordt,	dat	voor	de	zomer	gereed	moet	
zijn.	Hij	is	blij	met	de	raadsbrede	steun	voor	de	motie.	[GG]	

Oud papier 
Groenekan
Op	 zaterdag	 12	 maart	 haalt	 het	
Rode	 Kruis	 afdeling	 Maartensdijk	
weer	 oud	papier	 op	 in	Groenekan,	
inclusief	 Nieuwe	 Weteringseweg,	
Voordorpsedijk,	 Ruigenhoeksedijk	
en	 Achterweteringseweg.	 U	 wordt	
verzocht	 het	 papier	 (gebundeld	 of	
in	 dozen)	 of	 de	 papierkliko	 vóór	
9.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging	 Tweemaal	 Zes	
haalt	zaterdag	12	maart	oud	papier	
op	 in	 Maartensdijk.	 De	 papierwa-
gens	 gaan	 om	 9.00	 uur	 rijden.	 U	
wordt	 verzocht	 het	 goed	 gebun-
delde	 papier	 tijdig	 aan	 de	 weg	 te	
zetten.

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

Rijschool 
Otto Doornenbal:

de beste! 
bedankt voor je begeleiding en 

het vertrouwen dat je me gaf in de 
goede afloop, mede daardoor is 

het me gelukt!!!

Ada van den Ham

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Geboren
27	februari	2011

Guido
Zoon	van	

Dirk-Jan	en	Petra	van	der	Hoek
Maalsteen	12
Maartensdijk



Mooie

Courgettes
2 voor

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

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gewassen

Hollandse
spinazie 300 gram

Hollandse

Komkommers _____ 2 VOOR  0,99

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Pasta
MET KIP EN PADDESTOELEN ____ 100 GRAM  0,89

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 14 MAART, DINSDAG 15 MAART 

EN WOENSDAG 16 MAART

•  Aspergesoep
 ___________________ LITERBAK 4,95

•  Witlof HAM - KAAS - SCHOTEL

 ___________________ 100 GRAM 0,89

•  Voorjaarsspaghetti
 ___________________ 100 GRAM  0,89

Broccoli ____________ 500 GRAM  0,69

Nu volop Hollandse Primeurs
o.a. kasboontjes, rabarber,

raapstelen, lambada aardbei

en asperges!!

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

Navel sinaasappels
de lekkerste v/h jaar!! kilo

1,49

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

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,99

Er is weer

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 7.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 maart
t/m woensdag 16 maart

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

boterhamworst 
kiprollade
boerenham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

voorjaarssalade 
Sellerysalade
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

lekkere 
lamskoteletjes 

varkenshaas

varkenshaas 
medaillonspiezen

Speklappen
naturel of gemarineerd 

OUDE BOEREN 
KAAS

DIVERSE SOORTEN 
PECORINO KAAS

500
gram 5.98100

gram 2.25

Varkens verse worst 

Gehakstspeciaaltjes

Hacheeburgers

DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor maar

100
gram 0.80

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

(minimaal 10 soor
ten)

6 halen / 
     5 betalen

ZUIDERZEE-SALADE 100
gram 1.75

3x 100
gram 3.98

500
gram 3.50

Lekkere vissalade

ROASTED 
PORC RIB

100
gram 1.75

Huisgemaakte

WOENSDAG 9 MAART 

I.V.M. BIDDAG GESLOTEN
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WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

•  Pieter Steinz NRC-boekenchef

Over Faust en de duivel en een reis 

door Europa in de voetsporen van 

16 literaire helden.

•   Donderdagavond 17 maart

•   Aanvang 20.00. Inloop va 19.30. 

Entree € 10,--

•   Kaarten vooraf reserveren.

Boekenweek 2011
Geschreven portretten

MENS	 (Meedoen,	 Ervaren,	 Nieuw	
en	 Samen)	 wil	 wijkbewoners	 voor-
zieningen	 en	 ondersteuning	 bieden	
om	 -	 desgewenst	 -	 zo	 lang	 moge-
lijk	 zelfstandig	 in	 eigen	 vertrouwde	
omgeving	 te	 kunnen	 blijven	wonen.	
Ook	 blijven	 deelnemen	 aan	 de	
samenleving	is	een	belangrijke	doel-
stelling	van	het	project.

Commissie Burger & Bestuur
In	de	vergadering	van	de	Commissie	
Burger	 &	 Bestuur	 van	 10	 februari	
zijn	partijen	er	niet	in	geslaagd	over-
eenstemming	 te	 bereiken	 over	 het	
voorstel	 van	 het	 college.	 Daarom	
moest	nu	de	voltallige	gemeenteraad	
zich	over	het	collegevoorstel	buigen.	

De Coalitiepartijen
Ook	 nu	 weer	 waren	 de	 coalitiepar-
tijen	 (GL/PvdA,	 VVD,	 D66)	 over-
wegend	 tevreden	 tot	 zelfs	 lovend	
over	het	project.	Daarbij	 tekent	toch	
met	name	D66	aan	dat	men	een	meer	
kwantitatieve	evaluatie	node	mist	en	
de	 marsroute	 tot	 de	 daadwerkelijke	

uitrol	benut	wil	zien	voor	het	 ‘beter	
plaveien	 van	 de	 weg’.	 Ook	 is	 D66	
wat	in	verwarring	over	het	doelgroe-
penbeleid	 van	 MENS.	 De	 coalitie-
partijen	gaan	er	overigens	vanuit	dat	
gegevens	 die	 tijdens	 de	 voorberei-
ding	 nog	 beschikbaar	 komen	 uit	 de	
diverse	onderzoeken	(een	onderzoek	
van	 de	 rekenkamercommissie,	 een	
welzijnsnotitie	 en	 een	 groot	 univer-
sitair	 onderzoek	 onder	 400	 ouderen	
in	De	Bilt	West)	nadrukkelijk	bij	de	
voorbereiding	 en	 de	 verdere	 uitrol	
van	het	project	betrokken	worden.

Oppositie
Zelfkritiek	van	de	Raad	was	volgens	
het	 CDA	 op	 zijn	 plaats.	 De	 Raad	
heeft	 zelf	 het	 rekenkameronderzoek	
geëntameerd	en	had	dan	ook	zélf	de	
samenhang	 van	 de	 diverse	 onder-
zoeken	 moeten	 bewaken.	 Het	 CDA	
vindt	overigens	dat	nu	de	organisatie	
op	orde	en	het	project	MENS	op	de	
goede	weg	is.	Men	verwacht	wel	de	
toezegging	 van	 het	 College	 dat	 de	
uitkomsten	 van	 de	 welzijnsnotitie	

serieus	worden	betrokken	bij	het	ver-
volg	van	het	project,	dat	de	kritische	
kanttekeningen	 van	 de	 adviesraden	
serieus	 worden	 meegenomen	 en	 de	
raden	 ook	 bij	 de	 uitrol	 betrokken	
blijven.	SP,	CU,	SGP	en	BB	vinden	
de	 evaluatie	 van	 MENS	 te	 weinig	
kwantitatief	onderbouwd	om	daarop	
nu	 al	 een	 beslissing	 voor	 verdere	
uitrol	 te	kunnen	baseren.	Men	vindt	
dat	 de	 besluitvorming	 aangehouden	
moet	worden	 totdat	 de	 gegevens	 uit	
de	 andere	 onderzoeken	 beschikbaar	
zijn.	 De	 SGP	 vindt	 dat	 het	 college	
nu	 eigenlijk	 vraagt	 om	 ‘een	 maat-
pak	-	zonder	passen	-	mee	naar	huis	
te	 nemen’.	 Diverse	 partijen	 vragen	
speciale	aandacht	voor	de	positie	van	
vrijwilligers.	 Toekomstige	 bezuini-
gingen	zullen	hun	inzet	nog	essentië-
ler	maken	en	daarom	dient	hun	posi-
tie	in	het	project	voldoende	aandacht	
te	krijgen.	

Reactie 
Wethouder	 Mittendorf	 komt	 in	 zijn	
antwoord	 de	 coalitiepartijen	 en	 het	

CDA	 grotendeels	 tegemoet.	 Uiter-
aard	wordt	het	denken	niet	stilgezet.	
Nieuwe	feiten	en	gegevens	die	gaan-
deweg	beschikbaar	komen	(‘er	wordt	
de	komende	tijd	veel	meer	gemeten’)	
zullen	 in	 het	 proces	 betrokken	 wor-
den.	
Kritische	kanttekeningen	van	advies-
organen	 worden	 serieus	 gewogen	
en	 raden	 blijven,	 ook	 bij	 de	 uitrol,	
betrokken.	MENS	is	geen	blauwdruk	
die	 uniform	 over	 de	 kernen	 wordt	
uitgerold.	 Er	 zal	 waar	 nodig	 sprake	
zijn	 van	 kerngericht	 maatwerk.	 De	
wethouder	 onderschrijft	 –	 ‘dikke	
streep	 eronder’	 -	 de	 belangrijke	 rol	
die	 vrijwilligers	 nu	 en	 in	 de	 toe-
komst	 spelen	 en	 de	 noodzaak	 om	
hun	 belangen	 een	 overeenkomstige	
plaats	 in	 het	 proces	 te	 geven.	 Het	
doelgroepenbeleid	 zal	 ongetwijfeld	
indringend	aan	de	orde	komen	(naar	
verwachting	in	mei)	in	het	kader	van	

de	 nota	 Toekomstbestendigheid	 van	
de	Welzijnsinstellingen.	Die	nota	zal	
ook	 antwoord	 moeten	 geven	 op	 de	
vraag	 of	 en	 wanneer	 de	 regierol,	
die	de	gemeente	nu	noodgedwongen	
zelf	 vervult,	 over	 kan	 gaan	 naar	 de	
welzijnsinstelling(en).	De	wethouder	
kenschetst	 de	 situatie	 nu	 rond	 het	
MENS-project	als	‘de	winkel	is	ver-
bouwd	en	open	maar	de	loop	moet	er	
nog	inkomen’.

Het besluit
Het	 collegevoorstel	 -	 groen	 licht	
voor	 voorbereidingen	 van	 de	 uitrol	
van	 MENS	 over	 de	 hele	 gemeente	
én	 voor	 de	 uitrol	 zodra	 welzijnsin-
stellingen	 daarvoor	 voldoende	 zijn	
toegerust	 -	 wordt	 vervolgens	 zon-
der	 hoofdelijke	 stemming	 door	 de	
Raad	 aangenomen.	SP,	CU,	SGP	en	
BB	 laten	 daarbij	 aantekenen	 dat	 zij	
tegengestemd	hebben.

Gemeenteraad beslist over MENS
door Frank Klok

De gemeenteraad besprak - voor de tweede keer - de evaluatie van het project MENS. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om in vervolg op de uitkomsten van het evaluatierapport, 
MENS uit te rollen over de gehele gemeente. Daarvoor vraagt men nu eerst groen licht voor de 

voorbereidingen. Met de daadwerkelijke uitrol wil men wachten tot de welzijnsinstellingen daarvoor 
voldoende zijn toegerust. 

Anne-Marie Mineur (SP) probeert de Raad te overtuigen.

Iedere	 automobilist	 vanaf	 de	 leeftijd	
van	 50	 jaar	 wordt	 uitgenodigd	 deel	
te	 nemen.	 Deze	 vrijwillige	 rijvaar-
digheidstraining	 wordt	 gehouden	 op	
maandag	 28	 maart	 2011	 in	 Maar-
tensdijk	 van	 9.00	 tot	 12.00	 uur	 en	
van	13.00	tot	16.00	uur	in	Dijckstate,	
Maertensplein	96	te	Maartensdijk.	

De	 organisatie	 is	 in	 handen	 van	 de	
afdeling	 De	 Bilt	 van	 Veilig	 Verkeer	
Nederland,	 in	 samenwerking	 met	
SWO	en	Autorijschool	Doornenbal.

Waarom?
Hoe	 vaak	 wordt	 in	 een	 willekeurig	
gesprek	over	verkeer	niet	aangehaald,	
dat	het	goed	zou	zijn	als	iedere	auto-
mobilist	 met	 regelmaat	 eens	 ‘bijge-
schoold’	zou	moeten	worden.	Dit	zou	
een	belangrijke	basis	kunnen	zijn	om	
aan	 het	 verkeer	 te	 kunnen	 (blijven)	

deelnemen.	 Gaandeweg	 kunnen	 er	
ongemerkt	 foutjes	 in	 de	 rijstijl	 zijn	
geslopen.	 Het	 verkeersbeeld	 zelf	 is	
de	 afgelopen	 jaren	 drastisch	 veran-
derd.	 Het	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	
de	verkeersregels	en	deze	ook	weten	
toe	 te	passen,	 is	 een	voorwaarde	om	
veilig	aan	het	verkeer	te	kunnen	deel-
nemen.	 Een	 andere	 voorwaarde	 is	
het	juist	toepassen	van	vaardigheden.	
Na	 afloop	 zal	 iedere	 cursist	met	 een	
andere	kijk	aan	het	verkeer	gaan	deel-
nemen,	ongeacht	of	er	veel	of	weinig	
wordt	gereden.

Inhoud 
De	 cursus	 bestaat	 uit	 de	 onderdelen	
Theorie	 (waarin	 de	 (nieuwe)	 ver-
keersregels	 worden	 behandeld),	 een	
ogen-	 ,reactie-	 en	 gehoortest.	 In	
de	 eigen	 auto	 wordt	 ruim	 een	 half	
gereden,	 naast	 een	 bevoegde	 ritad-

viseur.	 Na	 afloop	 van	 de	 rit	 worden	
de	bevindingen	besproken.	Na	afloop	
ontvangt	 men	 een	 certificaat	 en	 een	
naslagwerk.	
De	 kosten	 zijn	 relatief	 laag:	 omdat	
ook	van	hogerhand	de	noodzaak	van	
een	 BROEM-dag	 wordt	 onderkend,	
wordt	 deze	 voor	 een	 deel	 gesubsidi-
eerd.	 Daarom	 betaalt	 iedere	 deelne-
mer	slechts	15	euro.

Aanmelden
Aanmelden	 kan	 persoonlijk	 bij	 de	
SWO,	 Maertensplein	 96,	 Maartens-
dijk,	 telefonisch	0346	214161	of	per	
mail:	 info-m@swodebilt.nl.	 Bij	 aan-
melden	 s.v.p.	 naam	 +	 voorletter(s),	
postadres	en	telefoonnummer	vermel-
den.	 De	 aanmelding	 sluit	 zodra	 het	
maximum	 aantal	 van	 48	 deelnemers	
is	bereikt;	doch	uiterlijk	op	15	maart	
2011.	

Vaardig blijven in het verkeer 
Wanneer men al jarenlang autorijdt, staat men er niet meer bij stil hoe belangrijk het is de vaardigheid door 

oefening op peil te houden. Om de kennis als automobilist op te frissen en op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen in het verkeersbeeld en de regelgeving wordt in de gemeente De Bilt een opfriscursus 

voor automobilisten gegeven, ook wel bekend onder BROEM. 

Johan	 Slootweg	 (SGP)	 noemt	 de	
reactie	van	het	college	op	opmerkin-
gen	 die	 in	 de	 commissie	 Burger	 en	
Bestuur	 op	 10	 februari	 zijn	 gemaakt	
buitenproportioneel.	De	opmerkingen	
over	 de	 rekenkamercommissie	 wer-
den	 gemaakt	 bij	 de	 behandeling	 van	
de	 evaluatie	 van	 het	 project	 MENS.	
Ruud	 Woutersen	 (D66)	 noemt	 de	

brief	aan	de	voorzitter	van	de	reken-
kamercommissie	wat	onhandig,	maar	
vindt	het	verder	een	storm	in	een	glas	
water.	
Portefeuillehouder	 Arjen	 Gerritsen	
noemt	de	rekenkamerfunctie	uiterma-
te	belangrijk.	Hij	bestrijdt	dat	de	com-
missie	 een	 exclusief	 instrument	 van	
de	raad	is.	‘De	brief	aan	de	voorzitter	

van	de	commissie	is	niet	bedoeld	als	
middel	waar	dan	ook	toe.	Wij	vonden	
het	dienstig	 juist	vanwege	de	positie	
die	 de	 rekenkamercommissie	 heeft	
en	 die	 wij	 zeer	 hoogachten,	 onze	
gedachten	 op	 papier	 te	 zetten.’	 Ger-
ritsen	 noemt	 het	 indienen	 van	 een	
motie	 van	 afkeuring	 buitenproporti-
oneel.	[GG]

Onvoldoende steun voor motie van afkeuring
De gemeenteraad verwierp op 3 maart een motie waarin afkeuring wordt uitgesproken over de wijze waarop 

het college van B en W gehandeld heeft in de richting van de rekenkamercommissie. Met name betrof het 
de brief die het college aan de voorzitter van de rekenkamercommissie heeft verzonden over mogelijke 

vermenging van rollen van gemeenteraadsleden die in de commissie zitting hebben. De motie kreeg alleen 
steun van SP, ChristenUnie, SGP, CDA en Bilts Belang.

Nieuwe voorzitter 

Anne Brommersma is de nieuwe voorzitter van de GroenLinks&PvdA-
fractie in de gemeenteraad.
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Vijftiger Ria Camphuijsen woont in 
De Bilt, maar stamt van oorsprong 
uit Amsterdam. ‘Als meisje van een 
jaar of tien kwam ik erachter dat ik 
me beeldend wilde uiten. Ik maakte 
al heel jong pentekeningen, die ik 
verkocht. Mijn familie knutselde 
altijd heel wat af met Sinterklaas. 
Ik maakte bijvoorbeeld marionetten 
en kijkdozen, dus ik was ook ruim-
telijk bezig.’ Zij groeide op in een 
gezin waar de nadruk lag op twee 
sporen: ‘Aan een ander denken en 
beeldende kunst. Mijn familie vond 
dat ik naar de kunstacademie moest.’ 
Toch koos ze voor het andere spoor: 
‘Ik ging erg nadenken over het leven 
en over mezelf. Ten slotte meldde 
me aan bij de sociaal-pedagogische 
academie, omdat ik andere mensen 
wilde helpen hun talent te ontplooien 
en hen wilde stimuleren bij het ont-
wikkelen van hun creativiteit. 
Ik vond de kunstacademie niet cre-
atief genoeg. Het beeldende werd 
daar dood geredeneerd.’ Tijdens haar 
studie was ze activiteitenbegeleider 
in club- en buurthuizen in Amster-
dam. ‘Ik hield me bezig met diverse 
doelgroepen, van straatschoffies tot 
ouderen. In de periode dat ik mijn 
eindscriptie moest maken, ben ik 
afgehaakt.’ 

Sprookjes
Vervolgens deed en voltooide Camp-
huijsen een studie aan de Stichting 
Voor Ontwikkeling van Beeldende 
Creativiteit om te kunnen lesgeven 
in basisvaardigheden beeldende vor-
ming. ‘Later heb ik nog de opleiding 
SPSO, de Academie Integrale Mens-
wetenschappen, gedaan. In 1984 ben 
ik in Utrecht de cursus ‘Schets De 
Verbeelding gaan geven.’ Ook raakte 
zij in de ban van keramiek. ‘Van klei 
gaat mijn bloed sneller stromen.’ Met 
haar werk had ze veel succes. ‘Ik heb 
veel verkocht in Paradiso in Amster-
dam. Daar werden in de begintijd 
regelmatig kunstmarkten georga-
niseerd. Mijn keramische objecten 
gingen als warme broodjes over de 
toonbank.’ Bewustwording en per-
soonlijke groei zijn altijd al een rode 
raad in haar leven geweest. 
Dat verklaart waarom ze vervolgens 
een opleiding tot astroloog is gaan 
doen. ‘Ik maakte sprookjes bij horos-
copen van mensen die bij mij con-
sulteerden en illustreerde die.’ Ook 
maakte ze illustraties voor tijdschrif-
ten en verenigingsbladen.

Twaalf stappen
Na de SPOD is Camphuijsen thuis-
begeleiding gaan doen. ‘Sinds 2000 

is dat de andere peiler in mijn leven. 
Mijn cliënten hebben psychosociale 
problemen.’ Daarnaast is ze sinds 
vorig jaar cursussen Kom uit de 
Verf gaan geven. ‘Het doel van de 
cursus is dat de deelnemer zich leert 
uiten en zich bewust wordt van zijn 
mogelijkheden en talenten.’ De cur-
sus begint met een inleiding tot de 
beeldende expressie. ‘Ik ga wel in op 
de techniek, maar ik leg daar niet de 
nadruk op.’ 
De kunstenares legt uit: ‘Als iemand 
het “goed” wil doen, kan hij tegen 
een blokkade oplopen, vooral als hij 
zich spiegelt aan iets wat hij mooi 
vindt en denkt: dat wil ik ook maken. 
Dan lukt dan niet.’ Daar gaat het niet 
om bij creatieve expressie, doceert 
ze. ‘Iedereen heeft een eigen hand-
schrift. 
Daarmee bedoel ik dat ieder mens 
een eigen manier van aanpak en 
van uiten heeft. Dat stimuleer ik 
tijdens de cursus. Mensen worden 
er blij en ontspannen van en ikzelf 
ook.’ Camphuijsen heeft een eigen 
methode ontwikkeld. ‘Ik werk met 
een twaalf stappen programma. Ik 
geef opdrachten waarmee cursisten 
aan de slag kunnen. De eerste vier 
lessen gaan ze experimenteren, dan 
besteden we vier lessen aan beheer-

sing en ten slotte gaan we vier lessen 
het resultaat evalueren en aandacht 
besteden aan samenwerken.’ 

Open Atelier
Over de kunstenares zelf is alles te 
vinden op de website www.camp-
huijsen-art.nl. Half april gaat een 
nieuwe cursus ‘Kom uit de Verf’ 
van start, die uit twaalf dagdelen 
van tweeëneenhalf uur bestaat. De 
cursus vindt plaats in het atelier in 

de Ambachtstraat 9-I, en er kunnen 
maximaal zes mensen aan deelne-
men. ‘Ik kan ook op locatie een 
cursus geven aan grotere groepen’, 
meldt Camphuijsen. Wie meer wil 
weten over de cursus kan kijken op 
de website www.komuitdeverf.nl. 
Op 16 maart is in het Open Atelier 
vanaf 14.00 uur in de Ambachtstraat 
om kennis te maken met Camp-
huijsens aanpak, daaran zijn kosten 
verbonden. 

Waar kom je vandaan, wie zijn je 
ouders, hoe was de relatie met je 
broers en zusjes en hoe bepalend is 
deze achtergrond in je verdere leven? 
Marijke Hilhorst heeft in 1999 de 
geschiedenis van haar eigen familie 
op papier gezet: De vader, de moeder 
& de tijd. In deze familiekroniek 
beschrijft ze het leven van een rooms-
katholieke familie met acht kinderen 
vanaf de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw. De vader was het hoofd van het 
gezin en hij voedde de kinderen met 
de discipline ingegeven door kerk en 
tijdgeest. De moeder probeerde de 
eindjes aan elkaar te knopen en haar 
tijd te verdelen tussen de acht kinde-
ren. De vader en de moeder raakten 
aan het eind van hun leven dement en 
de kinderen beslisten uiteindelijk dat 

de vader, nadat de moeder is over-
leden, het best verzorgd kan worden 
in het verpleeghuis. In De vader, de 
moeder & de tijd schetst Marijke 
Hilhorst het gezin waar ze deel van 
uitmaakte: het afstand nemen van het 
geloof, de opstand tegen de ouders, 
het zoeken naar een andere vormen 
van relaties en seksualiteit, het expe-
rimenteren met drugs. De beschrij-
vingen over dit verleden wisselt ze af 
met hoofdstukjes over het dementie-
proces van haar ouders. 
Dat het niet allemaal kommer en wel 
is, maar soms ook hilarisch blijkt uit 
de volgende passage uit het verpleeg-
huis: ‘De dames klemmen zonder 
uitzondering hun handtas aan de borst 
als ze opstaan, hangen die aan de arm 
als ze naar een andere, een betere 
stoel, stoel lopen en zetten hem pon-
tificaal op schoot als ze zitten. Het 
levert een clichébeeld op. Alsof het 
travestieten zijn die alle vrouwelijke 
handelingen overdreven uitvoeren’.

Familiegeheimen
Marijke Hilhorst ontdekte tijdens 
lezingen die ze gaf, dat er veel men-
sen zijn die hun familiegeschiedenis 
graag opgeschreven zouden willen 
zien. Dat leidde tot het boek Hoe 
schrijf je een familiegeschiedenis in 
de reeks Schrijfbibliotheek. Tijdens 
de ‘Avond met….’ zal Hilhorst ver-
tellen hoe ze zelf begonnen is met 
het beschrijven van haar eigen fami-
liegeschiedenis en zal ze ingaan op 

vragen hoe zelf een familiekroniek 
te beginnen. Waar liep ze zelf tegen 
aan? Waar begin je mee? Hoe ga 
je om met ‘familiegeheimen’? Voor 
mensen die wel een familiekroniek 
willen maar daar zelf geen tijd voor 
hebben, biedt Marijke Hilhorst zich 
aan als ‘chroniqueur’. Zij verdiept 
zich in de verhalen van de familie en 
zet de verhalen op schrift. Want dat 
is wat zij het beste kan en het liefst 
doet: ‘materiaal verzamelen, luisteren 
en schrijven’. 

Ontrouw en bedrog
Marijke Hilhorst heeft geschreven 
voor NRC Handelsblad en Vrij Neder-
land en is sinds 1988 verbonden aan 
Elsevier. Columns die verschenen in 
Elsevier zijn in 2006 gebundeld in 
Zo’n dag. In 2007 publiceerde ze De 
Kleine Hel, waarvan de kern bestaat 
uit gesprekken met twaalf vrouwen 
over ontrouw en bedrog.
De Avond met Marijke Hilhorst op 16 
maart begint om 20.00 uur. Kaarten 
zijn te koop bij Bouwman Boeken 
voor 7,50 euro. 

Durlacher bij Bouwman Boeken
Vooruitlopend op de volgende acti-
viteit bij Bouwman Boeken: op 22 
maart zal Jessica Durlacher om 15.00 
uur signeren naar aanleiding van het 
verschijnen van haar nieuwste boek 
De Held. Na de signeersessie zal 
Durlacher geïnterviewd worden. De 
toegang is gratis.

‘Kom uit de Verf’ daagt deelnemers uit
door Lilian van Dijk

Docent Ria Camphuijsen geeft cursussen in haar Atelier in de Ambachtstraat in De Bilt. ‘Ik wil mijn 
cursisten middelen aanreiken die hen helpen met nieuwe ogen naar hun omgeving te kijken en 

manieren te vinden om naar eigen keuze tot een werkstuk te komen.’

Foto: Bij haar eigen schilderijen laat Camphuijsen zich onder meer inspireren 
door reizen naar Afrika.

Hoe schrijf je een familiegeschiedenis?
door Sylvia van der Laan

Woensdagavond 16 maart is Marijke Hilhorst te gast bij Bouwman Boeken in De Bilt. 
Wie is Marijke Hilhorst? Niet iedereen heeft direct een beeld bij deze auteur, maar het onderwerp 

waar zij over schrijft raakt iedereen: de familiegeschiedenis.

De familiegeschiedenis wordt door 
Marijke Hilhorst ontrafeld.

Advertentie

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

Lokalebedrijvendebilt.nl 
wordt gewaardeerd

Groei zet door
Inmiddels schrijven we de 3e week dat lokalebedrijvendebilt.nl in de 

lucht is. Zowel bedrijven als inwoners zwaaien het initiatief lof toe 
en het aantal uitgebreide vermeldingen stijgt. De Bilt is zich aan het 

verenigen op het digitale platform.

Initiatiefnemer Cor Groenen (De Vierklank en Bilts OndernemersNieuws) 
stelt vooralsnog bescheiden doelen: ‘Als 100 bedrijven binnen een maand 
hun website en trefwoorden hebben toegevoegd, vind ik dat al een prachtig 
resultaat.’ Dat lijkt geen onbereikbaar doel, want het aantal bedrijven dat 
zich aanmeldt om informatie toe te voegen groeit langzaam, maar gestaag.

Zeer divers
Het aantal bedrijven met een uitgebreide vermelding is een bonte verza-
meling uit bijna alle kernen van De Bilt. Alleen Hollandsche Rading heeft 
nog geen actieve deelnemers, terwijl daar zeker bedrijven gevestigd zijn. 
Maar mocht je wasmachine het plotseling begeven, dan vind je via de site 
Vink Witgoed, wil je een videoproductie laten maken dan kom je bij Studio 
XLM terecht en zoek je iemand die een sedumdak aan kan leggen dan kom 
je bij Cor van Vliet uit. En zo wordt de site week naar week completer.

Vacatures
De site is nog steeds in ontwikkeling en moet ook qua functionaliteit 
groeien. Naar verwachting worden deze week de eerste vacatures op de site 
geplaatst. Cor daarover: ‘Ik kan daar zo enthousiast van worden; zoek het 
lokaal, breng het lokaal, werk lokaal. Echt ik zie daar zoveel voordelen in; 
lokale economie, lokale werkgelegenheid, milieu. Noem het maar. Ik ben 
al 16 jaar bezig lokaal te verbinden 
en dat blijf ik doen. En als onder-
nemers niet alleen het initiatief 
toejuichen, maar zich ook daad-
werkelijk verenigen door middel 
van het invoeren van hun site en 
trefwoorden, dan krijgen we echt 
een mooi instrument. Daar kijk ik 
echt naar uit.’

De functionaliteit van de site groeit nog steeds. Deze week worden er 
vacatures toegevoegd.

Wij zoeken nog een bezorger voor de volgende wijk: Bilthoven Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, 
Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
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De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Rozijnenbrood 

400 gram

nu € 1,65

Appelcaketaartje

nu € 4,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

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

E info@parelpromotie.nl

www.pare lp romot ie .n l

Zwanger?

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

Te
ve
n
s 
c
o
lle
c
ti
e
 j
u
b
ile
u
m
ka
a
rt
e
n

•Snelle levering

•Eigen ontwerp mogelijk

•Grote standaardcollectie

• Gratis boeken
mee naar huis

• Gratis geboorte
advertentie in
De Vierklank

Bestel tijdig jullie

kaarten bij Parel Promotie

in Groenekan lekker

vertrouwd en prettig dichtbij

Tro
u
w
e
n
?

06 - 53 14 67 33

 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.

Winterharde violen
 4 voor  2,50
Bos alstroemeria 4,95

Bij iedere bos bloemen
een concertkraskaart

Ilse de Lange
op=op

Boshuis Belastingadvies is aangesloten bij het College Belastingadviseurs

Complete en deskundige verzorging van uw aangifte 

inkomstenbelasting, hulp bij toeslagen, fiscaal advies

Wij zetten de cijfers voor u op een rijtje!

Boshuis Belastingadvies t 0346 - 88 14 95

Prins Bernhardlaan 20  m 06 - 57 06 67 91

3738 DP Maartensdijk  e frederike.boshuis@online.nl

 i www.boshuisbelastingadvies.nl

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Bij aankoop van een 

Nordic Ware bakvorm 

gratis pak Patisse 

browniemix.

In de winkel een 
groot assortiment 
bakartikelen.
 
Nordic Ware 
bakvormen, bakmixen, 
taartdecoratie, kleurstof, 
cupcakevormen, 
marsepein, uitstekers, 
kookchocolade, 
bonbonvormen, 
taartenboeken 
en nog veel meer….

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

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

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Koop nueen staatslot!voor de trekkingvan 10 maartén 10 april 2011

Maak kans op één van de 20
‘Koninklijk overnachten’

voor twee van GiftFor2



	De	Vierklank	 9	 9	maart	2011

De	 tweede	 editie	 van	 Festival	 Upri-
sing	vindt	op	zaterdag	25	 juni	plaats	
op	dezelfde	 locatie	als	de	eerste:	het	
voetbalveld	 tussen	 de	 Melkweg	 en	
de	 Orionlaan	 in	 Bilthoven.	 ‘Dit	 jaar	
beginnen	 we	 stipt	 op	 11.00	 uur	 en	
we	 gaan	 door	 tot	 20.00	 uur’,	 aldus	
Saaki.	 ‘Wethouder	 Mittendorff	 komt	
het	openen	en	Frans	Poot,	lid	van	de	
gemeenteraad	 voor	 D66	 en	 lid	 van	
het	Platform	Respectvol	Samenleven,	
zal	weer	een	korte	toespraak	houden.’	
Saaki	hoopt	dat	dit	jaar	nog	veel	meer	
kraamhouders	zich	zullen	aanmelden.	
‘Ze	 kunnen	 spullen	 of	 eten	 verko-
pen	of	hun	vereniging	of	organisatie	
promoten.’	 Belangstelling	 voor	 de	
tweede	 editie	 is	 er	 al	 ruimschoots:	
‘Mensen	 die	 de	 eerste	 editie	 gemist	
hebben	 omdat	 ze	 niet	 wisten	 dat	 er	
een	 festival	 was,	 willen	 nu	 graag	
komen,	 hebben	 ze	 me	 gezegd,	 dus	
ik	 vertel	 iedereen	 die	 ik	 tegenkom	
over	 Uprising	 II.’	 Saaki	 krijgt	 dit	
jaar	ondersteuning	van	de	Vereniging	
voor	 Samenlevingsopbouw	 WVT.	
‘Mijn	 contactpersonen	 zijn	Ada	 van	
Dis	 en	 Gert-Jan	 Poppink	 en	 ik	 ben	
heel	blij	met	ze.’	

Programma
Voor	 2011	 heeft	 Saaki	 al	 wat	 inte-
ressante	 personen	 en	 acts	 weten	 te	
strikken.	 ‘Topkok	 Lesley	 Schmidt	
komt	 over	 uit	 Suriname,	 waar	 hij	
een	 restaurant	 heeft,	 De	 Pitbull.	 Hij	
gaat	 maaltijden	 bereiden	 die	 in	 een	
tent	worden	geserveerd.	Wie	daar	wil	
dineren,	 kan	 dat	 van	 tevoren	 bij	 mij	
opgeven.’	 Ook	 heeft	 Brian	 een	 bij-
zonder	 talentvol	 nichtje,	 die	 tweede	
werd	na	Ben	Saunders	bij	The	Voice	
of	 Holland:	 Pearl	 Jozefzoon.	 Zij	 is	
zangeres,	 zangdocente,	 musicalac-
trice	en	danseres	en	gaat	in	Bilthoven	
laten	 horen	 dat	 ze	 die	 finaleplaats	
echt	 verdiend	 had.	 Vorig	 jaar	 heeft	
Pearl	ook	al	opgetreden	op	Uprising,	
maar	toen	was	ze	nog	niet	zo	bekend.	
Dit	 jaar	 zullen	 veel	mensen	 speciaal	
naar	 haar	 komen	 luisteren,	 verwacht	
de	organisatie.	Verder	komt	uit	Suri-
name	 een	 bijzondere	 genezer	 naar	
het	festival,	die	over	geneeskrachtige	
planten	 en	 kruiden	 gaat	 vertellen.	

‘Ons	 volk,	 de	 Marrons,	 geeft	 recep-
ten	door	van	generatie	op	generatie’,	
legt	 Saaki	 uit.	 ‘Mensen	 als	 hij	 kun-
nen	 andere	 mensen	 genezen	 door	 in	
trance	 te	 gaan.’	 Met	 een	 lach	 voegt	
hij	eraan	toe:	‘Maar	het	is	geen	black	
magic	of	kwakzalverij.’	Iedereen	mag	
deze	genezer	vragen	stellen	en/of	zich	
door	 hem	 laten	 behandelen,	 meldt	
Saaki.	‘Ik	geloof	dat	hij	ook	medicij-
nen	 meebrengt.’	 Voor	 kinderen	 is	 er	
dit	 jaar	 veel	 te	 beleven.	 ‘Ze	 kunnen	
allerlei	 spelletjes	 doen	 en	 er	 komt	
een	 jiujitsu-docent	 lesgeven.’	 Buik-
danseres	Sulena,	die	 les	geeft	bij	De	
Werkschuit,	 komt	 dit	 jaar	 optreden	
met	 enkele	 van	 haar	 leerlingen	 en	
zal	 een	 workshop	 buikdansen	 geven	
waaraan	iedereen	in	het	publiek	mag	
deelnemen.	 Het	 festival	 begint	 net	
als	 vorig	 jaar	 met	 een	 optreden	 van	
de	 Brass	 Band,	 die	 direct	 de	 goede	
toon	 zal	 zetten,	 en	 ook	 de	 djembe-
groep	zal	zich	weer	laten	horen.	‘Het	
programma	 wordt	 heel	 gevarieerd’,	
belooft	 Saaki.	 ‘Ik	 zou	 het	 ook	 leuk	
vinden	 als	 mensen	 in	 het	 publiek	 in	
hun	 eigen	 klederdracht	 komen,	 ook	
Nederlanders.

Bouwvrijwilligers
De	 school	 in	 Klaaskreek	 wordt	
gebouwd	 op	 land	 dat	 eigendom	 was	

van	Saaki’s	grootvader.	 ‘Op	het	eind	
van	 zijn	 leven	 heb	 ik	 een	 aantal	
gesprekken	 met	 opa	 gevoerd	 en	 nu	
doe	ik	wat	hij	me	gevraagd	heeft.	 Ik	
voer	dus	zijn	laatste	wil	uit.’	

Saaki	en	zijn	vierjarige	zoontje	Jaro-
mir	zijn	net	 terug	uit	Suriname.	 ‘We	
zijn	 er	 geweest	 van	 eind	 november	
tot	 begin	 februari’,	 vertelt	 hij.	 De	
opbrengst	van	het	eerste	Uprising	Fes-
tival,	2500	euro,	is	gebruikt	voor	het	
bouwproject.	 ‘Met	 dat	 geld	 hebben	
we	 materialen	 gekocht.	 Drie	 lokalen	
zijn	nu	voor	de	helft	 af.’	Een	kennis	
van	 Saaki,	 Carla	Vernooij,	 die	 vroe-
ger	in	De	Bilt	woonde,	geeft	in	Suri-
name	les	op	een	mytylschool.	‘Ik	had	
haar	uitgenodigd	om	te	komen	kijken.	
Ze	 vond	 het	 project	 zo	 leuk,	 dat	 ze	
zelf	 ook	 heeft	 meegedaan.’	 Met	 het	
volgende	festival	hoopt	Saaki	genoeg	
geld	bijeen	gebracht	te	hebben	om	de	
school	af	 te	kunnen	bouwen.	 ‘Als	er	
mensen	zijn	die	in	de	zomervakantie	
willen	meehelpen,	kunnen	ze	met	mij	
contact	 opnemen.	 Wij	 regelen	 daar	
alles,	zoals	eten	en	onderdak.’	
	
The Marrons
Stichting	 Uprising	 Tjai-Konde	 is	
een	 verlengstuk	 van	 de	 reggaeband		
The	 Marrons,	 de	 band	 van	 Brian	
Aihen	Saaki,	die	ook	dit	jaar	weer	het	
festival	 zal	 afsluiten.	Alle	 bandleden	
zijn	Marrons	en	de	meeste	wonen	nog	
altijd	in	hun	geboortestreek.	Tjaikon-
de	is	een	dorp	in	het	binnenland	van	
Suriname,	waar	Saaki	het	levenslicht	
zag.	
The	Marrons	hebben	 tot	nu	 toe	 twee	
cd’s	 uitgebracht	 en	 op	 dit	 moment	
wordt	de	laatste	hand	gelegd	aan	een	
dvd,	die	evenals	de	cd’s	op	het	festi-
val	te	koop	zal	zijn.	

De	 opbrengst	 is	 uiteraard	 voor	 het	
schoolproject	 bestemd.	 Wie	 het	 fes-
tival	 wil	 sponsoren,	 als	 vrijwilliger	
wil	 meedoen,	 een	 kraam	 wil	 huren,	
of	alleen	of	met	een	groep	wil	komen	
optreden,	 kan	 kijken	 op	 www.upri-
singtjaikonde.com	 en	 zich	 via	 deze	
website	 aanmelden,	 of	 06-20145248	
bellen.	

Brian Aihen Saaki organiseert 
tweede Festival Uprising

door Lilian van Dijk

Met het Festival Uprising bezorgde Brian Aihen Saaki vorig jaar juni Bilthoven en omstreken een geslaagd 
muziekfeest, waarop de multiculturele samenleving in onze gemeente in al zijn facetten samenkwam. 

Inmiddels is hij van start gegaan met voorbereidingen voor de tweede editie voor hetzelfde goede doel: 
een MULO-school bouwen in Klaaskreek, een dorpje in de binnenlanden van Suriname.

Brian Aihen Saaki is enthousiast aan de slag getogen met de organisatie 
van de tweede editie van zijn kleurrijke, multiculturele Festival Uprising in 
Bilthoven.

Samen met andere culturen uit onze gemeente genieten van een bont  
programma voor het goede doel brengt inwoners bij elkaar.

Verander de wereld 
door te mediteren

In	steeds	meer	Nederlandse	huiskamers	komen	mensen	op	de	tweede	zon-
dag	van	de	maand	bij	elkaar	om	een	uur	samen	stil	te	zijn.	Dit	gebeurt	onder	
het	motto	‘Stadsverlichting,	verander	de	wereld	vanuit	je	huiskamer’.	Ook	
in	Bilthoven	kun	 je	vanaf	13	maart	 terecht.	Marieke	van	Nimwegen	stelt	
haar	gezellige	huiskamer	open	voor	de	maandelijkse	meditatie,	 omdat	 ze	
graag	meewerkt	aan	dit	inspirerende	project.

Tijn	 Touber,	 auteur	 van	 het	 veelgelezen	 boek	 Spoedcursus	 Verlichting	
nam	het	 initiatief	hiervoor.	Op	zijn	website	 is	het	volgende	 te	 lezen:	 ‘Zo	
vaak	vragen	mensen	hoe	ze	kunnen	bijdragen	aan	een	betere	wereld.	Het	
antwoord	 is	 simpel.	Ga	 regelmatig	 samen	met	vrienden	en	bekenden	een	
uurtje	mediteren.	Hoe	meer	mensen	op	deze	manier	samen	in	een	helder	en	
coherent	bewustzijn	zijn,	hoe	groter	het	krachtveld	zal	worden.	Het	effect	
van	gezamenlijke	meditaties	is	onderzocht.’

Welkom
Iedereen	is	van	harte	welkom	op	zondagavond	13	maart	of	op	de	zondagen	
daarna	10	april,	enzovoorts.	Vanaf	19.45	uur	is	er	een	stille	inloop.	Van	acht	
tot	negen	uur	is	er	stilte	en	daarna	is	er,	voor	wie	dat	wil	nog	ruimte	voor	
een	kopje	thee	en	wat	napraten.	Meer	informatie:	www.kristijn.com.	Aan-
melden:	e-mail	mvnim44@planet.nl	of	sms	naar	06	40221683.

Terug naar de essentie 
met Japanse trommels

Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids: Gijsbert Zwart
De Japanse trommel, een enorm instrument van wel twee meter 

doorsnede. Het geluid dat de trommel produceert is indrukwekkend, 
prachtig. Het dringt door in alle delen van het lichaam. Gijsbert Zwart 
uit Groenekan geeft workshops met deze drums. ‘Het doel is niet om de 
trommel te leren bespelen. Het is juist een middel om te komen tot de 
essentie, om te herinneren waar het nu eigenlijk echt om gaat. Mensen 

zijn dat vaak een beetje vergeten’, zegt Gijsbert.

‘Muziek	 doet	 iets	 met	 je.	 Daarom	
gaan	 we	 naar	 concerten	 of	 popfes-
tivals.	 Dit	 is	 een	 passieve	 beleving	
van	muziek.	Muziek	kan	betoverend	
zijn.	 Het	 bespelen	 van	 de	 trom-
mel	geeft	een	energie,	het	maakt	de	
beleving	 actief.’	 Tijdens	 de	 work-
shop	 krijgen	 deelnemers	 simpele	
opdrachten,	 zodat	 ze	 deze	 energie	
ervaren.	Ze	beleven	de	muziek	hier-
door	op	een	actieve	manier.	 ‘Het	 is	
niet	moeilijk,	iedereen	kan	het.’

‘Het	 gaat	 allemaal	 om	 toewijding,	
eenvoud	 en	 samenspel.	 Je	 speelt	
geconcentreerd,	 op	 je	 eigen	 niveau	
en	 eventueel	 met	 een	 gezamenlijke	
verantwoordelijkheid.	 Zo	 ontdek	 je	
je	eigen	innerlijk	vermogen.’

Kijk voor meer informatie op www.
gijstrommel.nl of bel 06-51403025.

Vissen kijken

Het	kijken	in	een	leeg	aquarium	in	de	hal	van	woonzorgcentrum	De	Brem-
horst	 is	nu	verleden	 tijd.	Na	een	 jaar	 twijfelen	wat	 te	gaan	doen	met	het	
aquarium	kregen	vrijdag	4	maart	jl.	de	vissen	van	vrijwilliger	dhr.	van	der	
Stelt	onder	toeziend	oog	van	enkele	bewoners	hun	vrijheid	in	een	prachtig	
groen	aquarium.	Dankzij	de	medewerking	van	de	dhr.	Van	der	Stelt	is	het	
aquarium	 een	 blikvanger	 in	 de	 hal	 geworden	 waar	 menige	 bewoner	 en	
bezoeker	even	stil	staat	en	geniet	van	een	levendig	geheel.	

(Trees van Rooyen)



TPE BV is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van versnellings-

bakken, stuurbekrachtigingen en motormanagementsystemen voor 

personenwagens. Ons moederbedrijf is een Engelse onderneming en 

TPE BV is het verkoopkantoor voor de Europese markt. Onze klanten zijn 

garage- en revisiebedrijven binnen de Europese Unie. Wij zijn gevestigd 

op de autoboulevard in Utrecht Overvecht. 

Wij zoeken per direct een 

JUNIOR MAGAZIJNMEDEWERKER M/V 
die van aanpakken weet en ons komt helpen in het magazijn.

Wat verwachten wij van jou:

•  dat je een middelbare beroepsopleiding hebt afgerond. 

•  dat je nauwkeurig en netjes werkt. 

•  dat je van aanpakken weet. 

•  dat je een rijbewijs hebt. 

•  dat je met een computer overweg kunt. 

•  als je al eens in een magazijn (autobranche) gewerkt hebt, 

heeft dit de voorkeur. 

•  eigen initiatief en een positieve inbreng wordt altijd op prijs gesteld.

Wat kunnen wij jou bieden:

•  een leuke werkomgeving in een jong, klein maar dynamisch team. 

•  een passend salaris (in ieder geval boven het wettelijk minimum) 

•  een baan met redelijke mate van zelfstandigheid. 

•  een tijdelijke aanstelling, met het vooruitzicht op een arbeidscontract 

voor onbepaalde tijd. 

•  doorgroei mogelijkheden behoren zeker tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen van der Tol, 

tel: 030 -2980898. Voor meer informatie bekijk onze website 

www.transmission-products.nl

Solliciteren? 

Spreekt dit je aan, dan kun je een e-mail met jouw motivatie en CV 

sturen aan: ellen@transmission-products.nl. Wij ontvangen jouw reactie 

graag voor VRIJDAG 18 maart 2011

TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V.
  specialists automotive engine managementparts, transmission systems and powersteering

    Arkansasdreef 30a • 3565 AR Utrecht • Nederland

  tel.: +31(0)30 298 08 98 • fax +31(0)30 276 70 79

e-mail: info@transmission-products.nl
TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V. ®

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar 
vanaf € 850,00
Nederlands fabricaat
Bezoek onze winkel en showroom 
met ruim show 100 modellen  

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

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Vergunningen 2-3-2011
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•   Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 9, plaatsen noodstroom aggregaat (17-02-

2011)
•  Bilthoven, Frans Halslaan 101, uitbreiden woning (21-02-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 250, plaatsen berging met kelder (18-02-2011)
•  Bilthoven, Mozartlaan 3, kappen 1 larix (21-02-2011)
•  Bilthoven, Ooievaarlaan 11, oprichten dakterras met hekwerken privacyscherm 

(17-02-2011)
•  Bilthoven, Parklaan 72, plaatsen dakkapellen (21-02-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 267, kappen 1 Amerikaanse eik (17-02-2011)
•  Bilthoven, Vermeerlaan 19, plaatsen hekwerk (22-02-2011)
•  De Bilt, Groenekanseweg 153, kappen 1 berk (15-02-2011)
•  De Bilt, Kerklaan 21, plaatsen dakopbouw (20-02-2011)
•  De Bilt, Kerklaan tussen 40-60, oprichten garage (17-02-2011)
•  Groenekan, Voordorpsedijk 65, plaatsen dakkapel, vervangen ramen en voor-

deur en trap (18-02-2011)
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 59, kappen 1 wilg (22-02-2011)
•  Maartensdijk, Boomklever 20, kappen 2 coniferen en 1 esdoorn (18-02-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 32 en 34, sloop dubbel woonhuis (21-02-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 43, verwijderen asbest golfplaten (21-02-2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 44, slopen afgebrand deel boerderij (22-02-2011)
Rectificatie:
Publicatie op 23 februari 2011: J.van Eyklaan 31, Bilthoven, aanbouw wijkrestau-
rant aan verzorgingshuis.
Dit moet zijn: Prof. Dr. Debijeweg 1, De Bilt, aanbouw wijkrestaurant aan ver-
zorgingshuis
Aanvraag uitgebreide procedure
•  Bilthoven, Ruysdaellaan 26, brandveilig gebruik scoutinggebouw (21-02-2011)
•  Groenekan, Groenekanseweg 5, uitbreiden vuurwerkopslag (21-02-2011)
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Aardelaan 4, kappen 1 conifeer (17-02-2011)
•  Bilthoven, Berlagelaan 159, kappen 1 spar (18-02-2011)
•  Bilthoven, Haydnlaan 51, kappen 2 berken (17-02-2011)
•  Bilthoven, Lassuslaan 61, kappen 1 grove den (18-02-2011)
•  Bilthoven, Lassuslaan 9, interne sloopwerkzaamheden en bouwen buitentrap 

(21-02-2011)
•  Bilthoven, Mozartlaan 17, slopen en bouwen van een deel van het hoofdgebouw 

(22-02-2011)
•  Bilthoven, Rembrandtlaan thv 4, kappen 1 beuk (17-02-2011)
•  Bilthoven, Ruysdaellaan 17, kappen 3 grove dennen (17-02-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 150, herstel voegwerk (18-02-2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 16A, kappen 2 beuken, 1 berk en 2 dennen (17-02-

2011)
•  Bilthoven, Verhulstlaan 17, kappen 2 grove dennen en 1 eik (18-02-2011)
•  De Bilt, Essenkamp 16, kappen 1 berk (18-02-2011)
•  De Bilt, Groenekanseweg 153, kappen 1 berk, noodkap (22-02-2011)
•  De Bilt, Hessenweg 16A, slopen asbesthoudend dak en terug plaatsen nieuw 

plat dak (22-02-2011)
•  De Bilt, Runnebeek 4, plaatsen erker (21-02-2011)
•  De Bilt, Utrechtseweg, kappen van 8 berken, 3 wilgen, 2 populieren, 8 elzen, 1 

es en 1 abies en 2 Amerikaanse eiken (18-02-2011)
•  Maartensdijk, Hondsdraf to 7 t/m 10, kappen 2 esdoorns en 1 paardenkastanje 

(18-02-2011)
•  Maartensdijk, Prinsenlaan 16, plaatsen dakkapel (18-02-2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 82, isoleren buitengevels (17-02-2011)
Verleende Bouwvergunningen 2e fase
•  Westbroek, Holsblokkenweg ongenummerd, oprichten 6 woningen (18-02-2011)

[Bron: www.debilt.nl]
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advertentie

Ieder	 jaar	zetten	vijftig	medewerkers	
van	de	Rabobank	zich	in	als	vrijwilli-
ger.	De	werving	van	de	medewerkers	
voor	de	klussen	gaat	via	 intranet.	Er	
is	 altijd	 veel	 enthousiasme,	 meestal	
melden	 meer	 medewerkers	 zich	 aan	
dan	 nodig	 zijn	 voor	 de	 klus.	 ‘Het	
past	 bij	 de	 coöperatieve	 achtergrond	
van	de	bank,’	vertelt	Dee	van	Ekeris,	
beleidsadviseur	 Rabobank	 Utrechtse	
Heuvelrug	 en	 coördinator	 vrijwilli-
gerswerk.	 ‘Wij	 organiseren	 jaarlijks	
minimaal	vier	vrijwilligersklussen	 in	
ons	 werkgebied,	 die	 heel	 verschil-
lend	 zijn	 qua	 aard	 en	 insteek.	 Op	
deze	 manier	 is	 er	 altijd	 een	 groep	
vrijwilligers	 beschikbaar	 die	 de	 klus	
leuk	 vindt.	 We	 hebben	 bijvoorbeeld	
een	muziekbingo	georganiseerd	voor	
bewoners	 van	 de	 Schutsmantel	 en	

met	 de	 Zonnebloem	 zijn	 we	 naar	
de	 dierentuin	 geweest.	 Ook	 hebben	
we	 een	 sport-	 en	 speldag	 georgani-
seerd	 voor	 een	 basisschool	 in	 Zeist	
en	geven	we	gastlessen	over	omgaan	
met	 geld	 op	 het	 Groenhorst	 College	
in	Maartensdijk’.	

Contacten
Vorig	jaar	is	er	voor	mensen	met	wei-
nig	 sociale	 contacten,	 een	 gezellige	
middag	 in	 de	dorpskerk	van	De	Bilt	
georganiseerd.	 Om	 de	 senioren	 een	
aangename	middag	te	bezorgen	heeft	
de	 bank	 contact	 gezocht	 met	 Samen	
voor	 De	 Bilt.	 Door	 hun	 bemidde-
ling	 is	 er	 een	 goede	 samenwerking	
ontstaan	 met	 het	 Trefpunt,	 de	 Zon-
nebloem,	Stichting	Welzijn	Ouderen,	
Stichting	 De	 Bilthuysen,	 de	 Oranje	

Nassauschool	 en	 de	 Bitse	 Muziek-
school.	

Schutsmantel
Tijdens	 NL	 Doet	 op	 18	 maart,	 gaan	
medewerkers	 van	 de	 Rabobank	 de	
tuin	 van	 de	 Schutsmantel	 in	 Biltho-
ven	omtoveren	 tot	een	mooie	groen-
strook.	De	bewoners	kunnen	er	straks	
weer	 heerlijk	 buiten	 zitten.	 ’Mede-
werkers	 hebben	 ontzettend	 veel	 ple-
zier	 als	 zij	 als	 vrijwilliger	 aan	 het	
werk	 zijn,	 vooral	 omdat	 zij	 ervaren	
hoe	 andere	 mensen	 genieten.	 En	 het	
geeft	 ze	 de	 mogelijkheid	 om	 hun	
horizon	 te	 verbreden	 en	 te	 zien	 hoe	
het	echt	toegaat	in	de	zorg	en	op	scho-
len’,	vat	mevrouw	Van	Ekeris	samen.	

Stimuleren
Rabobank	Utrechtse	Heuvelrug	steunt	
de	 vrijwilligersactie	 NL	 Doet	 ook	
financieel	 vanuit	 het	 Stimulerings-
fonds.	 Dit	 fonds	 steunt	 lokale	 pro-
jecten,	 die	 een	 effect	 hebben	 op	 een	
grote	 groep	 mensen.	 NL	 Doet	 sluit	
hier	goed	bij	aan	en	kan	als	een	olie-
vlek	werken	op	het	vrijwilligerswerk	
in	het	algemeen.	Samen	voor	De	Bilt	
treedt	 dit	 jaar	 op	 als	 initiatiefnemer	
en	intermediair	van	NL	Doet	De	Bilt.
Samen	 met	 vrijwilligers	 van	 het	
Meldpunt	Vrijwilligerswerk	wordt	er	
campagne	 gevoerd	 en	 ondersteuning	
verleend	 aan	 alle	 deelnemers	 van	
NL	Doet	in	De	Bilt.	Dit	wordt	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	 financiële	
ondersteuning	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 en	 het	 Rabobank	 Stimulerings-
fonds.	

Wat doet de Rabobank tijdens NL Doet?
Medewerkers zijn één dag per jaar vrijwilliger 

door Christina Roorda

De Rabobank is een coöperatie met leden en heeft dus geen aandeelhouders aan wie zij dividend uitkeert. 
De bank laat haar winst terugkeren naar maatschappelijke projecten, o.a. door vrijwilligerswerk. 

Medewerkers krijgen van de bank de gelegenheid om zich één dag per jaar, onder werktijd, 
in te zetten als vrijwilliger. Kern van het beleid is om door samenwerking andere mensen 

te laten genieten en hun situatie te verbeteren. 

Gezellige middag voor senioren in De Voorhof (bij) de Dorpskerk in De Bilt. 

Overal porseleinen ovenschalen 
De	Maartensdijkse	Middenstand	Vereniging	is	voortvarend	gestart	met	de	
nieuwe	actie	om	het	winkelende	publiek	voor	weinig	geld	in	staat	te	stellen	
mooie	functionele	porseleinen	ovenschalen	aan	te	schaffen.	In	tegenstelling	
tot	een	eerder	bericht	zijn	de	ovenschalen	bij	alle	deelnemende	winkeliers	
te	bekijken	en	aan	te	schaffen.

Bij	Hairdesque	worden	de	medewer-
kers	 regelmatig	 geconfronteerd	 met	
thuis	uitgevoerde	kleurspoelingen	of	
verfbeurten	 die	 even	 anders	 uitpak-
ken	 dan	 de	 bedoeling	 was.	 Als	 de	
anti-roos	 shampoo	 geen	 oplossing	

heeft	gebracht	en	de	tomaten	ketchup	
de	 groene	 waas	 niet	 heeft	 wegge-
haald,	wordt	het	toch	tijd	om	profes-
sionele	hulp	te	zoeken.	En	aangezien	
wij	 altijd	 onze	 vraagtekens	 plaatsen	
bij	 de	 metamorfoses	 die	 je	 voorge-

schoteld	 krijgt,	 zaten	we	 er	 dit	 keer	
met	onze	neus	bovenop.

Specialisme
Bij	Hairdesque	kijken	we	mee	als	de	
medewerkers	 de	 uitdaging	 aangaan	
bij	het	 lange,	oorspronkelijk	blonde,	
haar	 van	 het	 model.	 Christa:	 ‘In	
deze	 kleuropstapeling	 is	 onmogelijk	
om	 het	 terug	 te	 kleuren	 in	 de	 oor-
spronkelijke	kleur.	 Je	krijgt	 dan	 een	
zeer	 onnatuurlijk	 uitziende	 bos	 stro	
waar	 je	 niet	 vrolijk	 van	 wordt.	 We	
gaan	door	het	aanbrengen	van	blonde	
folies	 de	 oorspronkelijke	 kleur	 het	
zoveel	mogelijk	benaderen.	Wij	gaan	
ervoor	 zorgen	 dat	 deze	 jongedame	
zich	weer	prettig	voelt.	Uitgangspunt	
daarbij	is	dat	ze	uiteindelijk	weer	met	
haar	 eigen	 haarkleur	 door	 het	 leven	
kan.	 Ons	 team	 is	 gespecialiseerd	 in	
allerlei	soorten	kleuringen,	ik	ben	er	
trots	 op	 dat	 we	 écht	 veel	 kennis	 in	
huis	 hebben.	 We	 krijgen	 wel	 vaker	
van	 dit	 soort	 experimentele	 missers	

onder	ogen,	soms	nog	wel	erger	dan	
dit.	Veel	kappers	durven	het	niet	aan	
om	 daar	 mee	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	
Voor	ons	is	het	een	sport	om	er	weer	
wat	moois	van	te	maken.	En	dat	doen	
we	 met	 veel	 aandacht	 en	 zorg	 voor	
het	haar.’

Het project
Het	eindresultaat	 is	duidelijk	 te	zien	
op	 de	 foto.	 Maar	 voordat	 het	 zover	
was,	moest	 er	wel	 het	 een	 en	 ander	
gebeuren.	Christa	en	Miranda	buigen	
zich	 over	 het	 haar	 en	 bespreken	 de	
mogelijkheden.	 Duidelijk	 is	 dat	 het	
haar	 een	 fikse	opdoffer	heeft	 gekre-
gen	 en	 de	 uiteinden	 droog	 en	 dor	
zijn.	 In	 gezamenlijk	 overleg	 wordt	
besloten	 om	 er	 een	 stuk	 af	 te	 knip-
pen,	een	enorme	hoeveelheid	blonde	
‘folies’	 in	 het	 haar	 te	 zetten	 en	 de	
inmiddels	 zichtbare	 uitgroei	 dusda-
nig	 aan	 te	 laten	 sluiten	 dat	 het	 haar	
vanaf	nu	gewoon	door	kan	groeien.

Aan de slag
In	het	komende	uur	zien	we	Miranda	
geconcentreerd	 de	 ‘folies’	 aanbren-

gen.	Een	secuur	werkje	waar	je,	als	je	
het	echt	mooi	wil	doen,	wel	je	hoofd	
bij	moet	houden.	

Miranda	gebruikt	een	speciale	maas-
techniek	om	een	zo	natuurlijk	moge-
lijk	effect	 te	bereiken.	Aan	de	voor-
kant	 worden	 tenslotte	 smalle	 banen	
aangebracht	 om	 een	 speels	 effect	 te	
bereiken.	De	vreemde	kleurverschil-
len	 in	 het	 haar	 leveren	 nu	 eigenlijk	
een	voordeel	 op,	want	 ook	de	blon-
de	 streepjes	 krijgen	 hierdoor	 kleur-
schakeringen	wat	het	er	alleen	maar	
natuurlijker	uit	doet	zien.

Het resultaat
Als	 het	 haar	 uitgespoeld,	 geknipt	
en	 gedroogd	 is,	 zien	 we	 het	 eind-
resultaat	 en	 een	 paar	 zeer	 tevreden	
mensen.	Voor	Miranda	was	deze	klus	
vandaag	 de	 spreekwoordelijke	 ‘kers	
op	 de	 taart’.	 ‘Dit	 is	 zó	 leuk	 om	 te	
doen’,	zegt	ze	enthousiast.	

‘En	 als	 de	 klant	 dan	 met	 een	 big	
smile	de	deur	uitgaat,	dan	weet	je	dat	
je	goed	werk	hebt	geleverd.’

Haar kleuren thuis loopt verkeerd af
Hairdesque helpt

De bruine kleurspoeling die na een aantal wasbeurten verdwenen hoort te zijn, zit muurvast in het lange 
haar dat eens blond was. Het haar vertoont een groenige waas en de blonde uitgroei wordt zichtbaar. 

Hoe ongelukkig kan je je daarmee voelen en wat doe je er aan.

Christa en Miranda bespreken de mogelijkheden.

Na 2 uur zien we het eindresultaat.

Camellia japonica.

Potmaat 19 cm. 

van 22,95Cvoor

14,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewoners-
groepen hun eigen berichten uit de wijken en dorpen 
kunnen plaatsen. 

Openbare vergadering
Beheercommissie
De Groene Daan

Op maandag 14 maart 2011 om 20.00 uur in dorpshuis 
De Groene Daan is een Openbare vergadering van de 
Beheercommissie.

Agenda:
1. Opening. 
2. Vragen publiek  (indien aanwezig).
3. Ingekomen stukken, mededelingen.
4. Notulen vorige vergadering 
5. Onderhoud/inventaris.
6. Voortgang inrichting keuken?
7. Schoonmaak gebouw.
8. Financiën.
9. Rondvraag.
10. Datum volgende vergadering.
11. Sluiting.

Voor nadere inlichtingen: secretaris E.G. Verschuur-Bunte, 
Kastanjelaan 9, 3737 RA Groenekan. Tel.  0346 211435.

Een Groenekanse dorpsagenda op
het Dorpsplein

Binnenkort bestaat Dorpsplein Groenekan twee 
jaar, het dorpsplein van Groenekan op internet 
(zie www.dorpspleingroenekan.nl). Vandaar dat 
er een update wordt doorgevoerd. Een van de 
verbeteringen is een echte dorpsagenda waarin 
het mogelijk is om weken en zelfs maanden voor-
uit te zien wat er in en rond Groenekan gebeurt. 
Ideaal als u zelf  iets wilt organiseren en naar een 
geschikte datum zoekt. De dorpsagenda wordt 
zo ingericht dat u er zelf  uw evenement, cursus, 
workshop, lezing, concert, open dag  et cetera 
kwijt kunt. En lukt het niet dan kunt u uiter-
aard contact opnemen met de redactie van het 
Dorpsplein (E: info@dorpspleingroenekan.nl; T: 
0346-573040).
 
Om de agenda alvast wat in te vullen nodigen 
we Groenekanse clubs, organisaties maar ook 
individuele Groenekanners uit om nu alvast hun 
data met activiteiten e.d. door te geven zodat wij 
de agenda bij kunnen werken zodra hij klaar is. 
Uiteraard kan een dorpsagenda op internet alleen 
functioneren als hij ook up-to-date is. Daar heb-
ben we u voor nodig!

U begrijpt dat het niet de bedoeling is dat er gekke 
dingen in de dorpsagenda komen te staan, maar 
verder zijn we ruimdenkend. Als u uw verjaardag 
wilt vieren en het hele dorp wilt uitnodigen dan 
mag u dat best in de dorpsagenda zetten. 

Meewerken aan het Dorpsplein
Dorpsplein Groenekan is een vrijwilligersproject 
dat gedragen wordt door een groeiend aantal 
mensen. Voor de dorpsagenda zijn we op zoek 
naar iemand die een oogje in het zeil wil hou-
den en ook zelf  items toevoegt aan de agenda 
als dat nodig is. Uiteraard komt enige ervaring 
met computers en internet van pas, maar het is 
technisch geen moeilijke klus. Bovendien bieden 
we als redactie alle bijstand die nodig is. Ook als 
u graag een andere bijdrage wilt leveren of  een 
plek op onderzoek zoekt voor uw Groenekanse 
club of  organisatie kunt u contact opnemen met 
de redactie.

Hoogtepunt in het literaire jaar
De	76e	Boekenweek	vindt	plaats	van	woensdag	16	t/m	zaterdag	26	maart	
2011.	Het	motto	is	Curriculum	Vitae	-	Geschreven	portretten.	Kader	Abdo-
lah	 schrijft	 het	 Boekenweekgeschenk.	 Ook	 in	 deze	 regio	 zijn	 er	 tal	 van	
aan	het	thema	gerelateerde	activiteiten.	Op	donderdag	17	maart	is	er	bij	de	
Bilthovense	Boekhandel	 aan	 het	Emmaplein	 te	Bilthoven	 een	 lezing	 van	
Pieter	Steinz.	Pieter	Steinz	(1963)	studeerde	oude	geschiedenis	en	Engelse	
taal-	en	letterkunde	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam,	waar	hij	van	1988	
tot	1990	ook	klassieke	cultuur	doceerde.	Van	1989	tot	2005	was	hij	kunst-
redacteur	bij	NRC	Handelsblad.	Behalve	over	literatuur	en	film	schreef	hij	
over	popmuziek	en	oude	geschiedenis.	

Faust
Hij	komt	vertellen	over	zijn	'Biografie	van	de	duivel',	de	reis	van	dr.	Faust,	
een	 fascinerend	 verhaal	 door	 500	 jaar	 cultuurgeschiedenis.	 En	 over	 zijn	
nieuwste	 boek:	 een	 reis	 door	 Europa	 in	 de	 voetsporen	 van	 16	 literaire	
helden.Uilenspiegel,	Robin	Hood,	Don	Juan	-	hun	namen	zijn	spreekwoor-
delijk	geworden.	Maar	wie	realiseert	zich	dat	ze	echt	hebben	geleefd?	De	
aanvang	 is	 om	20.00	uur	 en	 de	 entree	 is	 10	 euro.	Kaarten	 zijn	 vooraf	 te	
reserveren	via	tel.	030	2281014	of	op	www.bilthovenseboekhandel.nl.

Schrijftraining
Een	weekje	later	op	24	maart	is	er	bij	de	Bilthovense	Boekhandel	een	work-
shop	schrijftraining	o.l.v.	Tanny	Dobbelaar.	Familieverhalen	zijn	ongekend	
populair,	getuige	de	grote	aandacht	voor	en	de	hoge	verkoopaantallen	van	
de	 daaraan	 gerelateerde	 boeken.	 Ook	 veel	 Nederlanders	 vertrouwen	 het	
verhaal	van	hun	eigen	familie	aan	het	papier	toe.	Ze	duiken	in	archieven	en	
interviewen	familieleden	die	ze	soms	al	heel	lang	niet	meer	hebben	gezien.	
Een	kale	stamboom	is	niet	meer	genoeg	om	de	geschiedenis	van	de	eigen	
familie	te	vertellen.

Visies
Tanny	Dobbelaar	geeft	 trainingen	 in	het	 formuleren	van	visies,	 ideeën	en	
ambitieuze	 vergezichten.	 Ook	 begeleidt	 zij	 mensen	 die	 de	 kern	 van	 hun	
advies	of	voorstel	helder	willen	verwoorden.	Daarnaast	schrijft	ze	zelf,	soms	
in	opdracht,	vaker	op	eigen	initiatief.In	de	trainingen	legt	zij	het	accent	op	
het	denkproces	dat	aan	schrijven	vooraf	gaat.	'Als	je	gedachten	niet	helder	
zijn,	dan	vertroebelen	die	 je	 tekst'.	Ook	besteedt	zij	aandacht	aan	de	psy-
chologie	 van	 het	 schrijfproces:	 onzekerheid,	 faalangst,	 angst	 voor	 kritiek	
of	juist	de	keerzijde	ervan:	zelfgenoegzaamheid,	te	snel	tevreden	zijn.	De	
aanvang	is	eveneens	om	20.00	uur.	Entreekosten	zijn	5	euro.	Kaarten	zijn	
vooraf	te	reserveren	op	030	2281014	of	via	www.bilthovenseboekhandel.nl

Creatieve lentekriebels

Atelier	 ‘De	 Beeldenhoek’	 in	 West-
broek	 opende	 in	 Maart	 weer	 haar	
deuren.	 Men	 kan	 weer	 naar	 harten-
lust	met	nieuwe	energie	boetseren	of	
speksteen	 bewerken.	 Werk	 met	 uw	
handen	vanuit	uw	hart	en	geef	vorm	
aan	uw	creativiteit.	
Er	 wordt	 in	 kleine	 groepen	 gewerkt	
en	 voor	 koffie/	 thee	 en	 een	 versna-
pering	 wordt	 gezorgd.	 De	 start	 is	 in	
week	10.	Voor	info:	tel.	0346	281266	
of	 06	 11168249	 van	 Marianne	 van	
Zijtveld.

Darttoernooi in’t Hoekie

Op	 zondag	 13	 maart	 organiseert	 het	
dartteam	 van	 ‘t	 Hoekie	 in	 De	 Bilt	
een	Open	Darttoernooi.	Het	 is	vanaf	
12.00	 uur	 geopend	 en	 iedereen	 kan	
zich	 op	 de	 dag	 zelf	 inschrijven.	 De	
kosten	zijn	4,50	euro	per	persoon.

Van Bidden word je altijd beter

Themadienst op zondag 13 maart 
10.30 uur in de Boskapel
Ervaring	 en	 onderzoeken	 leren,	 dat	
er	buiten	de	kerk	wellicht	meer	gebe-
den	wordt	dan	in	de	kerk.	Hoe	is	dat	
mogelijk?	 Er	 zijn	 de	 vragen	 rond	
gebedsverhoring	 en	 gebedsgenezing.	
Er	is	enthousiasme	als	het	om	bidden	
gaat	én	verlegenheid.
In	 de	 kerkdienst	 in	 de	Boskapel	 aan	
de	Grothelaan	 te	Groenekan	op	zon-
dag	13	maart	a.s.	aan	het	begin	van	de	
40-dagen	 -	 van	oudsher	 een	 tijd	 van	
vasten	 en	 bidden	 -	 bezinnen	 we	 ons	
op	het	 bidden.	Word	 je	 er	 inderdaad	
altijd	 beter	 van,	 zoals	 wel	 gezegd	

wordt?	 Voorganger	 is	 ds.	 Piet	 Pan-
nekoek	 en	 het	 orgel	 wordt	 bespeeld	
door	Christiaan	van	Boggelen.

Fotoclub

Maandag	14	maart	zal	er	bij	de	foto-
club	een	workshop	kalibreren	worden	
gegeven	door	Chris	Karman.	Een	zeer	
interessante	 avond	 over	 een	 belang-
rijk	onderwerp	in	digitale	fotografie.		
De	 bijeenkomst	 wordt	 gehouden	
in	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum,	 Henri	
Dunantplein	 4,	 De	 Bilt.	 De	 avond	
begint	 om	 20.00	 uur.	 De	 toegang	 is	
vrij.	 Voor	 meer	 info	 zie	 www.foto-
clubbilthoven.nl	 of	 035	 5771318	 of	
0346	213363.

PvdA en de Statenverkiezingen

Nog	 nooit	 waren	 Statenverkiezingen	
zo	spannend.	Daarover	kan	gediscus-
sieerd	 worden	 bij	 de	 PvdA.	 De	 dis-
cussie	wordt	ingeleid	door	Carla	van	
Rest	(oud-gewestvoorzitter	PvdA)
De	 overdagbijeenkomst	 is	 op	 dins-
dag	 15	 maart	 a.s.	 om	 9.45	 uur	 bij	
de	 fam.	 Bos,	 2e	 Brandenburgerweg	
14	 te	 Bilthoven.	 Ook	 niet-leden	 zijn	
van	 harte	 welkom.	 Informatie:	 tel.	
030	 2286903,	 030	 2282813	 of	 030	
2201295.	

Open lessen 
Intuïtieve Ontwikkeling

Op	 zaterdag	 19	 maart	 houdt	 Nieuw	
Licht,	 centrum	 voor	 Inspiratie	 en	
Intuïtie,	een	open	dag.	Je	kunt	kennis	
maken	met	het	centrum,	de	docenten	
en	 open	 lessen	 volgen.	 Er	 is	 ook	

een	 open	 les	 voor	 kinderen.	 In	 april	
starten	er	diverse	trainingen.	De	open	
dag	 is	van	13.00	 tot	16.00	uur	 in	de	
Laurillardlaan	 6	 in	 Bilthoven.	 Meer	
informatie	 vind	 je	 op	 www.nieuw-
licht.nl	of	via	06-28036019.

Opbrengst Amnesty collecte

Deze	collecte	heeft	in	De	Bilt	2573,32	
en	 in	 Bilthoven	 7461,60	 euro	 opge-
bracht.	 Alle	 gevers	 hartelijk	 dank.	
Speciale	waardering	gaat	uit	naar	de	
collectanten,	 die	 dit	 mooie	 bedrag	
hebben	ingezameld.	Een	mooi	cadeau	
voor	Amnesty	International,	de	men-
senrechtenorganisatie	die	dit	jaar	haar	
50-jarig	bestaan	viert.

Kon. Wilhelminaweg Groenekan 
afgesloten

De	 gemeente	 Utrecht	 verbetert	 de	
doorgang	 onder	 het	 viaduct	 Kon.	
Wilhelminaweg	/	Einthovendreef.	De	
werkzaamheden	die	op	dinsdagavond	
15	 maart	 om	 18.00	 uur	 van	 start	
gaan	 hebben	 als	 gevolg	 dat	 de	 Kon.	
Wilhelminaweg	 tot	 vrijdagochtend	
18	 maart	 	 6	 uur	 afgesloten	 is	 voor	
doorgaand	 verkeer.	 Autoverkeer	 en	
openbaar	vervoer	wordt	omgeleid	via	
de	 A27.	 De	 gemeente	 Utrecht	 zet	
pendelbussen	voor	OV-reizigers	in.	

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Eenmaal	 binnen	 is	 er	 veel	 te	 zien	
en	 te	beleven.	 Jong	en	oud	kan	ken-
nismaken	 met	 alle	 facetten	 van	 de	
ouderenzorg,	 gehandicaptenzorg,	
ziekenhuizen,	 thuiszorg,	 geestelijke	
gezondheidszorg,	 verpleeg-	 en	 ver-
zorgingshuiszorg,	 kraamzorg,	 jeugd-
gezondheidszorg,	 welzijn	 en	 maat-
schappelijke	 dienstverlening.	Ook	 in	
verpleeghuis	St.	Elisabeth	in	de	Lage	
Vuursche	 is	 men	 die	 dag	 van	 harte	
welkom.

Organisatie
De	 open	 dag	 wordt	 georganiseerd	
door	regionale	arbeidsmarktorganisa-
ties	voor	de	zorg,	verenigd	in	Regio-
Plus.	 Het	 belangrijkste	 aspect	 van	
deze	 landelijke	 Open	 Dag	 van	 de	
Zorg	 is	 kennismaken	 met	 de	 zorg	
in	 al	 haar	 facetten.	 Aan	 deze	 dag	
nemen	 naast	 honderden	 zorglocaties	
ook	veel	welzijnsorganisaties	deel.	In	
het	hele	land	staat	de	deur	wagenwijd	
open,	publiek	kan	op	plaatsen	komen	
die	normaal	niet	 toegankelijk	zijn	en	
alle	vragen	worden	beantwoord.	

Op zoek 
Bent	 u	 voor	 uzelf	 of	 een	 familielid	
geïnteresseerd	 in	 een	 fijne	 woon-

omgeving	 op	 een	 prachtige	 locatie?	
Zoekt	 u	 werk	 of	 vrijwilligerswerk	
in	 een	 sfeervol	 huis	 met	 prettige	
collega’s	 of	 bent	 u	 als	 stagiaire	 op	
zoek	 naar	 een	 leerzame	 stageplek?	
Assistent	 Locatiemanager	 Anita	 van	
Beek:	 ‘Kom	 dan	 op	 19	 maart	 naar	
verpleeghuis	St.	Elisabeth	in	de	Lage	
Vuursche.	De	medewerkers	nemen	u	
mee	op	een	tour	door	ons	huis	waar-
bij	u	onderweg	kunt	speed	daten	met	
bewoners	 die	 u	 onder	 andere	 zullen	
vertellen	 over	 het	 voormalige	 kloos-
ter	en	sanatorium.	En	hoe	in	de	jaren	
70	 het	 huis	 werd	 ‘omgetoverd’	 tot	
verpleeghuis	St.	Elisabeth,	een	eigen-
tijdse	organisatie	voor	ouderenzorg	in	
de	Lage	Vuursche’.	
Tijdens	 deze	 tocht	 kan	 men	 aan	 de	
hand	van	demonstraties	en	workshops	
inzicht	krijgen	in	wat	er	zoal	aan	acti-
viteiten	 voor	 onze	 bewoners	 wordt	
georganiseerd	 en	 hoe	 medewerkers	
worden	 opgeleid	 om	 met	 de	 ver-
schillende	 hulpmiddelen	 als	 tilliften,	
rolstoelen	 en	 rollators	 om	 te	 gaan.	
In	 de	 kapel	 kan	 men	 genieten	 van	
de	 stilte	 en	 authenticiteit	 om	vervol-
gens	door	de	medewerkers	te	worden	
geïnformeerd	over	de	mogelijkheden	
welke	St.	Elisabeth	aan	(toekomstige)	

bewoners,	medewerkers,	vrijwilligers	
of	stagiaires	te	bieden	heeft!	

Duofiets
Anita	 van	 Beek:	 ‘Ook	 op	 het	 ter-
rein	vindt	u	op	verschillende	plaatsen	
onze	 medewerkers	 en	 vrijwilligers,	
die	u	graag	vertellen	over	bv.	de	schil-
derprojecten	 in	 het	 atelier	 en	 u	 zul-
len	 demonstreren	 hoe	 onze	 duofiets	
werkt.	Het	 is	 zeker	de	moeite	waard	
om	 de	 begraafplaats	 te	 bezoeken,	 u	
vindt	 hier	 rust	 en	 sereniteit.	 En	 wat	
dacht	u	van	ons	Unorama	‘zeeinzicht’	
in	 een	 voormalig	 tbc	 huisje?	Tevens	
is	 het	 mogelijk	 ‘de	 Buitenhof’	 te	
bezoeken	 waar	 onze	 gasten	 5	 dagen	
per	 week	 een	 gastvrije	 dagopvang	
genieten.	 Dit	 alles	 vindt	 plaats	 in	
een	 ongedwongen	 sfeer	 waarbij	 ook	
de	 innerlijke	mens	niet	wordt	verge-
ten!	 Onze	 deuren	 zijn	 vanaf	 10	 uur	
geopend;	u	wordt	ontvangen	en	door	
onze	gastvrouwen	 rondgeleid.	Na	de	
rondleiding	 kunt	 u	 nog	 nagenieten	
en	napraten	onder	het	genot	van	een	
kopje	koffie	of	thee	met	iets	lekkers.	
Deze	dag	zal	rond	15.00	uur	worden	
afgesloten	en	wij	hopen	dat	u	dan	een	
ervaring	 rijker	 zult	 zijn	 en	 met	 een	
tevreden	gevoel	huiswaarts	keert’.	

Ontmoet het voorjaar en ontdek het 
Hart van de zorg!

door Henk van de Bunt

In heel Nederland openen zorg- en welzijnsorganisaties op de derde zaterdag van maart hun deuren 
voor het publiek voor de landelijke Open Dag van de Zorg. Deze dag op zaterdag 19 maart a.s. is bestemd 

voor iedereen die kennis wil maken met de zorg- en welzijnsorganisaties. 

Onder grote belangstelling zijn 
onlangs de Ambacht Ateliers fees-
telijk geopend. Bezoekers konden 
op zondag 13 februari de ver-
schillende ruimtes bewonderen en 
kennis maken met het werk van 
de creatieven, die sinds januari jl. 
gevestigd zijn aan Ambachtstraat 
9 in De Bilt. 

Er	was	livemuziek	van	Paul	Deneer	
en	 Andrea	 Hessing	 en	 onder	 het	
genot	van	een	hapje	en	een	drankje	

was	 er	 gelegenheid	 in	 alle	 ateliers	
rond	 te	 kijken.	 De	 atelierhouders	
gaven	 informatie	 over	 hun	werk	 en	
te	volgen	workshops.	

Wethouder	Bert	Kamminga	was	aan-
wezig	 tijdens	 de	 opening	 op	 per-
soonlijke	 uitnodiging,	 samen	 met	
naar	 schatting	 zo'n	 700	 tot	 1000	
anderen.	 Het	 liep	 storm,	 het	 was	
dringen	op	de	gang	en	in	de	ateliers.	
Er	 was	 op	 veel	 bezoek	 gerekend,	
maar	dit	was	ongekend.

Er	is	geen	officiële	
handeling	 verricht	
voor	 de	 opening;	
het	 pand	 was	 aan	
de	 buitenkant	 ver-
sierd	 met	 ballon-
nen	en	vooraf	was	
met	 de	 eigenaar	
van	het	pand	en	de	
andere	atelierhuur-
ders	het	glas	gehe-
ven	op	dit	fantasti-
sche	initiatief.

Opening Ambacht 
Ateliers groot succes

Ook werd er een prachtige taart aangesneden.

De	 VVD-fractie	 wil	 naar	 aanleiding	
daarvan	weten	of	de	Biltsche	Courant	
zich	 aan	 de	 aanbestedingsvoorwaar-
den	houdt.	Van	Nispen	vraagt	hoeveel	
klachten	 er	 sinds	 het	 contract	 loopt	
zijn	 binnengekomen	 en	 hoeveel	 er	
vanaf	 1	 januari	 2011	 gemiddeld	 per	
week	 bij	 de	 gemeente	 binnenkomen.	
Ook	 wil	 hij	 weten	 of	 er	 een	 eigen	
gemeentelijk	 onderzoek	 plaatsvindt	
en	 wat	 daarvan	 de	 resultaten	 zijn.	
Van	 Nispen	 vraagt	 tenslotte	 wat	 de	
juridische	 mogelijkheden	 zijn	 om	
het	 bestaande	 contract,	 wegens	 niet	
nakomen	 van	 de	 aanbestedingsvoor-
waarden,	 zonder	 kosten	 te	 kunnen	
beëindigen,	 en	 of	 bij	 het	 starten	 van	
een	 nieuwe	 aanbestedingsprocedure	
de	 gehanteerde	 voorwaarden	 weer	
worden	toegepast.

Burgemeester	 Gerritsen	 antwoordt	
dat	 sinds	 de	 gunning	 van	 de	 Bilt-
buispagina	 per	 1	 april	 2010	 bij	 het	
centrale	klachtensysteem	van	de	Bilt-
sche	Courant	1386	klachten	zijn	bin-
nengekomen.	 Medewerkers	 van	 het	
informatiesysteem	 van	 de	 gemeen-
te	 registreren	 klachten	 in	 hetzelfde	
systeem.	 Sinds	 1	 januari	 2011	 zijn	
178	klachten	geregistreerd,	variërend	
in	karakter.	Per	week	ligt	het	aantal	dit	
jaar	gemiddeld	op	22.	Na	een	nulme-
ting,	 verricht	 door	 een	 onafhankelijk	
bureau,	is	recentelijk	een	vervolgme-

ting	gehouden	waarvan	de	 resultaten	
in	 april	 worden	 verwacht.	 ‘Als	 de	
resultaten	 opnieuw	 niet	 voldoen	 dan	
brengen	 we	 de	 bij	 de	 aanbesteding	
vastgelegde	 sancties	 ten	 uitvoer.	 Die	
kunnen	variëren	van	het	verhalen	van	
de	 kosten	 van	 het	 bezorgingsonder-
zoek	 tot	 in	 het	 uiterste	 geval	 het	
beëindigen	 van	 het	 contract’,	 aldus	
Gerritsen.	 De	 aanbestedingstermijn	
loopt	 tot	 1	 april	 2012.	 De	 aanbeste-
dingsvoorwaarden	 zijn	 dan	 opnieuw	
toepasbaar.	Het	is	evenwel	ook	denk-
baar	 dat	 voor	 die	 tijd	 aanvullende	
aanbestedingsvoorwaarden	 worden	
gesteld.’

Van	Nispen	vraagt	waarom	de	gemeen-
te	 zo	 voorzichtig	 met	 de	 opdracht-
nemer	 omgaat,	 terwijl	 al	 direct	 bij	
niet	nakomen	een	boete	opgelegd	kan	
worden.	 Gerritsen	 antwoordt:	 ‘We	
proberen	billijk	en	zorgvuldig	te	zijn.	
Mocht	 het	 tot	 een	 conflict	 komen,	
dan	 willen	 we	 een	 voldoende	 gedra-
gen	 dossier	 kunnen	 hebben	 op	 het	
moment	 dat	 wij	 elkaar	 bijvoorbeeld	
voor	een	rechter	zouden	treffen.’	Ger-
ritsen	vindt	het	een	publiek	belang	dat	
de	Biltbuispagina	overeenkomstig	 de	
bestekvoorwaarden	 verspreid	 wordt.	
‘Het	 belang	 dat	 u	 behartigt	 is	 het-
zelfde	belang	dat	ik	wil	dienen.’

VVD stelt vragen over 
bezorging Biltsche Courant

door Guus Geebel 

In de gemeenteraadsvergadering van 3 maart stelde Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
een aantal vragen naar aanleiding van klachten over de bezorging van de Biltsche Courant 

die bij zijn fractie zijn binnengekomen. 

Christiaan van Nispen tot Sevenaer overhandigt de burgemeester de klachten 
die bij de VVD-fractie zijn binnengekomen.

Rechts bewoonster mevrouw Kleinveld, voor de piano mevrouw Visser, verder 
vrijwilliger Ton van der Linden en assistent locatiemanager Anita van Beek.

Dubbel concert De Bree
Muziekpodium	De	Bilt,	een	samenwerkingsverband	van	de	Concert	Com-
missie	 van	 de	 Biltse	 Muziekschool,	 De	 Stichting	 Kunst	 en	 Cultuur	 De	
Bilt	en	het	Walter	Maas	Huis	organiseert	een	concert	met	de	uit	Bilthoven	
afkomstige	 broer	 en	 zus	 Robert	 en	 Karolinka	 de	 Bree.	 Kaarten	 voor	 de	
voorstelling	(à	€	15,00)	zijn	verkrijgbaar	bij	de	administratie	van	de	Biltse	
Muziekschool,	Henrican	van	Erpweg	2,	De	Bilt.	Kaarten	zijn	 tevens	ver-
krijgbaar	een	half	uur	voor	de	voorstelling	aan	de	kassa.	Bij	afname	van	vijf	
kaarten	of	meer	geldt,	uitsluitend	in	de	voorverkoop,	een	korting	van	10%.	
Vraag	ook	naar	de	speciale	gezins-	en	familiearrangementen.	Voor	verdere	
inlichtingen,	reserveringen	en	het	aanvragen	van	de	concertfolder:	tel	030-
2283026	en	via	e-mail:	info@biltsemuziekschool.nl

Zondag 13 maart om 16.00 uur in het Walter Maas Huis aan de Gerard 
Doulaan 21 te Bilthoven.



Informatiebijeenkomst over dementie 
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert i.s.m. Indigo op donderdag 10 
maart 2011 de informatiebijeenkomst ‘Wat is dementie? Deze bijeenkomst is 
speciaal door Indigo ontwikkeld voor partners en familieleden van mensen die 
dementie hebben. Er wordt ingegaan op het verloop van deze ziekte met de 
verschillende verschijnselen, verzorging en beschikbare ondersteuning. Tevens 
krijgt men handvatten in het omgaan met dementie en er zal voldoende gelegen-
heid zijn om vragen te stellen. 

De bijeenkomst is op donderdag 10 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de Biltse 
vestiging van SWO aan de Jasmijnstraat 6. De kosten bedragen 4,50 euro p.p. 
inclusief koffie c.q. thee. Voor zo spoedige mogelijke aanmelding en nadere 
informatie: mantelzorgconsulenten bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tel. 
030 2203490 of 0346 214161. 

Garage Van der Meij

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

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

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 XS, `01, 86.000 KM, GRIS ICELAND, RAD/CD, LMV, ER, CV, MLV, SCHUIFDAK, .....  €. 3.950,-

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 2.0 SW AUT PACK, `05, GRIJS MET, 98.000 KM, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, 

SB, TREKH, LMV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, PANORAMADAK, .......................................  €. 10.950,-

307 SW 1.6 16V, `06, 60.000 KM, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, TREKH, RAD/CD, .......  €. 11.450,-    

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

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

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,-

VOLVO S70 2.5 SPORT LINE, `98, 190.000 KM, GRIJS MET, HALF LEDER, CLIMATE ........  €. 2.250,- 

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C2 AMBIANCE, `04, 89.000 KM, ZWART, ER, CV, SB, AIRCO, RAD/CD, ........  €. 5.750,-

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 C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `08, 140.000 KM, ZWART, ABS, 

CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, REGENS, RAD/CD, CRUISE C, PARKEERS, ..................  €. .14.950,- 

CITROËN XSARA BREAK 1.4, `04, 136.000 KM, ZILV GRIJS , AIRCO, ER, CV, SB, .......  €. 4.750,-

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

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

RENAULT KANGOO 1.9 DCI, `02, GRIJS KENT, WIT, 130.000 KM, SB, CV, RAD/CD, .....  €. 2.500,-

RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, 

SB, RAD/CD, TREKH,  MLV, ............................................................................................  €. 4.500,-  

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO 1.1 YOUNG, 00, GRIJS MET, 41.000 KM, .......................................................... €. 1.950,-
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

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 
haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

VMBO-TL diploma?
Doe jij dit jaar examen VMBO-TL en 
ben je geïnteresseerd in een Havo-
opleiding op onze Montessorischool? 
Kun je zelfstandig werken, ben je 
gemotiveerd en heb je voldoende 
capaciteit? 

Meld je dan nu telefonisch aan om 
kennis te maken met de school: 
030 – 695 47 08. www.hermanjordan.nl

Montessori Lyceum
Herman Jordan

Zeist

Zaterdag 12 maart a.s.

Rozensnoeidag
Nú goed snoeien zorgt dat u straks prachtig bloeiende 
rozenstruiken in uw tuin heeft. Onze specialist geeft 
zaterdag om 11.00 uur en om 14.00 uur gratis 
snoeidemonstraties. Na afl oop trakteren 
wij u op een lekker kopje koffi e.

Bij aankoop van 
potrozen ongeacht de hoeveelheid

ontvangt u een
prachtige klimroos
‘Pink Cloud’
ter waarde van € 7,95

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

(1 per klant)

 

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. 

Wij zoeken nog een bezorger voor:

Bilthoven

-  Appellaan, Bongerdlaan, 

Kersenlaan, Perenlaan, 

Walnootlaan,

Perziklaan

Wat doet u op 18 en 19 maart?

www.nldoet.nl/debilt

NU ALS SET

SJAAL

SHIRT

OP = OP

VERSCHILLENDE PRINTS

IN DIVERSE KLEUREN
29,95

9,95

34,95

VOORJAARSAANBIEDING

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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De	vogels	laten	zich	’s	morgens	vroeg	
al	 horen	 en	 het	 broedseizoen	 is	 in	
aantocht.	 Afgelopen	 week	 is	 Karst	
Kooistra	met	de	vogelwacht	De	Bilt/
Zeist	 gaan	 kijken	 op	 welke	 plekken	
in	Groenekan	nestkasten	opgehangen	
kunnen	 worden.	 Zeker	 vijftig	 kasten	
zullen	een	plekje	krijgen	 in	het	dorp	
en	 in	 bos	 Voordaan.	 Karst	 Kooistra:	
‘Bos	 Voordaan	 is	 daar	 erg	 geschikt	
voor,	 het	 is	 een	mooi,	 ruim	bos	met	
hoog	opgesnoeide	bomen	met	weinig	
nestruimte.	Vogels	broeden	niet	graag	
hoog	in	een	boom,	want	als	de	vlieg-
lessen	van	kleintjes	mislukken	landen	
ze	 hard	 als	 ze	 in	 de	 top	 zitten’.	 De	
nestkasten	 zijn	 niet	 allemaal	 gelijk,	
er	 zijn	 twaalf	 verschillende	 soorten.	
‘Dat	 heeft	 te	 maken	 met	 welk	 soort	
vogel	er	in	komt’,	vertelt	Kooistra	en	
wijst	op	een	nestkast	in	zijn	tuin:	‘Een	
merelkast,	dat	is	te	zien	aan	de	grootte	
van	 de	 opening’.	 Hij	 heeft	 ook	 een	
webcam	in	de	nestkast	om	de	merels	
en	de	eventuele	eitjes	en	kuikentjes	te	
kunnen	monitoren.	

Vijftig nestkasten 
Het	doel	van	nestkastenproject	is	toe-
name	 van	 het	 aantal	 vogels	 en	 de	
diversiteit	van	de	vogels	een	positieve	
impuls	te	geven.	Karst	Kooistra	heeft	
contact	opgenomen	met	Stichting	Het	
Groenekans	Landschap,	de	Provinci-
ale	Vogelwacht	Utrecht	 (afdeling	De	
Bilt/Zeist)	en	de	gemeente	De	Bilt.	De	
subsidie	voor	de	nestkastjes	is	al	toe-
gezegd	door	de	gemeente.	De	kasten	
zullen	 gemaakt	 worden	 in	 Friesland	
op	 een	 sociale	 werkplaats,	 waar	 de	
Vogelwacht	 Friesland	 ook	 zijn	 nest-
kasten	 laat	maken.	De	plaatsen	waar	
de	 nestkasten	 worden	 opgehangen	
worden	 zorgvuldig	 gekozen,	 waarbij	
wordt	 uitgegaan	 van	 de	 leefwereld	
van	de	verschillende	vogels.	Om	het	
initiatief	 tot	 een	 succes	 te	 maken	
zoekt	 Karst	 Kooistra	 vrijwilligers,	
die	nestkastjes	ophangen	en	‘adopte-
ren’.	Dit	 betekent	 dat	 de	 vrijwilliger	
de	nestkast	 in	de	gaten	houdt	en	aan	
die	 monitoring	 een	 eigen	 invulling	
kan	 geven.	 Wel	 wordt	 verwacht	 dat	

in	 het	 broedseizoen	 in	 ieder	 geval	
twee	keer	een	kijkje	genomen	wordt	
in	de	kast	om	 te	 zien	hoeveel	 eitjes/
kuikentjes	er	aanwezig	zijn	van	welke	
vogelsoort.	 Deze	 gegevens	 kunnen	
worden	doorgegeven	aan	Nestkast.nl	
en	SOVON	 (Vogelonderzoek	Neder-
land).	Met	vijf	of	zes	vrijwilligers,	die	
ieder	een	aantal	nestkasten	voor	hun	
rekening	 nemen,	 moet	 het	 mogelijk	
zijn	 de	 vijftig	 nestkasten	 voor	 het	
komend	 broedseizoen	 op	 te	 hangen.	
Zijn	er	meer	vrijwilligers	dan	kunnen	
er	 mogelijk	 meer	 nestkastjes	 opge-
hangen	 worden.	 De	 informatie	 van	
mensen	die	zelf	 een	nestkast	hebben	
hangen	is	ook	zeer	welkom.

Natuurliefhebbers	
Kooistra	verwacht	dat	het	project	een	
succes	zal	worden	want	‘Groenekan-
ners	zijn	natuurliefhebbers	en	er	zijn	
veel	 mensen	 in	 het	 dorp	 die	 zich	
bezig	houden	met	vogels	maar	meer	
op	 individuele	 basis’.	 Zelf	 weet	 hij	
wel	 het	 nodige	 van	 vogels	 maar	 hij	

noemt	 zichzelf	 een	 ‘generalist’	 en	
hoopt	van	het	project	zelf	ook	veel	te	
leren.	De	bewogenheid	met	de	natuur	
komt	bij	Karst	Kooistra	ook	tot	uiting	
in	 zijn	 beroep	 en	 de	 studie	 die	 hij	
daarvoor	gevolgd	heeft:	grootschalige	
biologische	 landbouw.	 Hij	 is	 verant-

woordelijk	voor	de	teelt	en	de	grond-
stoffen	voor	de	biologische	producten	
van	het	Duitse	bedrijf	‘Morgenland’.	
Wie	 zin	 heeft	 om	 mee	 te	 doen	 aan	
het	 vogelproject	 in	 Groenekan	 kan	
contact	opnemen	met	Karst	Kooistra:	
Karst.kooistra@gmail.com.

Vroeger	 winterden	 imkers	 hun	 bijen	
pas	 medio	 september	 in	 maar	 door	
de	 uitbundige	 zomers	 van	 de	 laatste	
jaren	 dient	 dat	 moment	 zich	 nu	 al	
medio	 augustus	 aan.	 De	 imker	 heeft	
dan	al	de	honing	uit	de	 raten	geslin-
gerd	en	de	bijen	dus	beroofd	van	hun	
winterreserves.	
Om	 de	 bijen	 toch	 de	 winter	 door	 te	
helpen	geeft	hij	de	bijen	daarvoor	 in	
de	 plaats	 suiker.	 Per	 kast	 komt	 daar	
14	kilo,	 in	de	vorm	van	suikerwater,	
aan	 te	 pas.	 De	 bijen	 halen	 dat	 sui-
kerwater	uit	de	voerbak	die	boven	in	
de	kast	 staat	 en	bergen	de	 suiker	als	
winterreserve	 op	 in	 de	 lege	 raten	 en	
verzegelen	die.	De	imker	heeft	inmid-
dels	ook	wat	buitenste	honingraten	in	
de	bijenkast	vervangen	door	nepraten	
waardoor	 het	 bijenvolk,	 zo’n	 6000	
per	 kast,	 wat	 dichter	 op	 elkaar	 gaat	
zitten.	

Sociaal
Als	de	 temperatuur	onder	de	10	gra-
den	 zakt	 vliegen	 de	 bijen	 niet	 meer	
uit.	Ze	kruipen	bij	dicht	tegen	elkaar	
aan,	 in	 één	 compacte	 tros,	 om	 op	
die	 manier	 met	 een	 minimum	 aan	
energieverbruik	 hun	 temperatuur	 op	
peil	 te	 houden.	 Door	 te	 trillen	 met	
hun	vleugels	weten	ze	de	temperatuur	
in	het	centrum	van	de	 tros	 tussen	de	
13	 en	 de	 25	 graden	 Celsius	 te	 hou-
den.	 De	 buitenste	 bijen	 van	 de	 tros	
lijden	 natuurlijk	 kou,	 maar	 gelukkig	
zijn	 bijen	 geen	 individualisten	 maar	
een	 voorbeeldig	 sociaal	 volk	 en	 dus	
wisselen	 ze	 voortdurend	 van	 plaats,	
van	buiten	naar	binnen	en	vice	versa,	
waardoor	ze	allemaal	de	gelegenheid	
krijgen	binnenin	op	te	warmen.	

Vliegbewegingen
Nu	 de	 temperatuur	 zo	 af	 en	 toe	 al	

boven	de	tien	graden	Celsius	uitkomt	
is	er	op	de	vliegplank	regelmatig	weer	
bijenactiviteit	waar	te	nemen.	Omdat	
de	wilgenkatjes	op	dit	moment	bloei-
en	is	er	voor	de	bijen	ook	al	voedsel	
te	vinden	en	 je	kunt	ze	dan	ook	met	
honing	 en	 klompjes	 stuifmeel	 aan	
de	achterpoten	zien	terugkeren	op	de	
plank.	Dit	 is	ook	het	moment	dat	de	
imker	zelf	zijn	winterslaap	beëindigd	
en	zich	weer	actief	om	zijn	bijen	gaat	
bekommeren.	 De	 imker	 hangt	 eerst	
een	 paar	 lege	 raten	 in	 de	 kast.	 Dat	
stimuleert	 de	 bijen	 om	 honing	 en	
stuifmeel	 te	halen	 en	het	 in	de	 raten	
op	te	slaan.	Om	de	paar	weken	hangt	
de	imker	er	weer	een	paar	lege	raten	
bij	 om	 de	 hele	 honinglogistiek	 goed	
op	gang	te	houden.

Zwermtijd
In	 mei	 zijn	 imkers	 altijd	 een	 beetje	
nerveus,	 ze	 slapen	dan	onrustig.	Dat	
is	 namelijk	 de	 tijd	 dat	 bijenvolken	
wel	 eens	 gaan	 zwermen.	 Dat	 doet	
zich	met	name	voor	als	er	zich	naast	
de	oude	koningin	 in	de	kast	ook	een	
nieuwe,	jonge,	koningin	aandient.	De	
oude	wordt	dan	verdreven	en	zwermt,	
met	 een	 deel	 van	 het	 bijenvolk,	 uit.	
Die	zwermen	kun	je	rond	die	tijd	dan	
ook	soms	in	bomen	en	onder	dakgo-
ten	zien	hangen.	Daar	staat	dan	vaak	
een	 handenwringende	 imker	 onder	
die	 probeert	 het	 volk	 in	 een	 korf	 of	
kast	 te	 vangen.	 Imkers	 proberen	 te	
voorkomen	dat	 er	 zo	maar	ongecon-
troleerd	 jonge	 koninginnen	 in	 het	
volk	opduiken	door	de	cocons	waarin	
ze	 rijpen	 tijdig	uit	de	kast	 te	verwij-
deren.	
Soms	begint	men	daar	dan	in	een	lege	
kast	weer	een	nieuw	bijenvolk	mee.

Honing uit de stad
Onder	 imkers	 is	 het	 een	 bekend	 feit	
dat	 bijen	 tegenwoordig	 in	 stedelijke	
gebieden	 meer	 honing	 verzamelen	
dan	op	het	platteland!	Enerzijds	komt	
dat	 doordat	 op	 het	 platteland	 bijna	
alle	 grond	 voor	 landbouw	 en	 vee-
teelt	in	cultuur	is	gebracht,	waardoor	
er	 weinig	 ruimte	 overblijft	 voor	 de	
drachtplanten,	 die	 de	 honing	 bevat-
ten.	 Anderzijds	 vermoedt	 men	 dat	
de	 bestrijdingsmiddelen	 die	 in	 de	
landbouw	worden	toegepast	de	bijen-
volken	verzwakken.

Activiteiten
De	actiegroep	De	Bij	en	Wij	beijvert	
zich	 ervoor	 om	 de	 rijke	 bloemran-

den	 langs	 akkers	 in	 het	 buitenge-
bied	 van	 Groenekan	 weer	 in	 ere	 te	
herstellen	 onder	 het	 motto	 Bij	 zoekt	
Boer.	Bovendien	probeert	men	in	het	
dorp	zelf	in	grote	tuinen	en	plantsoe-
nen	 weer	 verruigde	 perceeltjes	 met	
drachtplanten	te	laten	ontstaan.	In	de	
komende	maanden	 zal	 de	 actiegroep	
ook	met	zakjes	bijenzaad	weer	acte	de	
présence	geven	op	tuinbijeenkomsten	
en	 plantenmarkten	 etc.	 om	 Groene-
kanners	 te	 bewegen	 bijenvriendelijk	
bloemzaad	in	hun	tuinen	in	te	zaaien.
Meer	 informatie	 over	 geschikte	 bij-
enplanten	en	over	de	activiteiten	van	
de	 actiegroep	 kunt	 u	 vinden	 op	 hun	
website:	www.debijenwij.nl.

Meer vogels in Groenekan: wie doet er mee?
door Sylvia van der Laan

Vier jaar geleden verhuisde Karst Kooistra van Friesland naar Groenekan. 
In het noorden van het land zijn veel lokale vogelwachten actief en de broer van Karst heeft er een 

nestkastenproject opgezet. Een initiatief dat aansloeg bij de Friese bevolking en Kooistra inspireerde 
om een dergelijk project te starten in Groenekan.

Groenekanse imkers komen uit winterslaap
door Frank Klok

De Groenekanse Imkers van de actiegroep De Bij en Wij hebben al in augustus hun bijenvolken 
ingewinterd en de bijenkasten sindsdien voornamelijk met rust gelaten. Nu is het moment aangebroken 

dat de eerste drachtplanten gaan bloeien en de bijen weer gaan vliegen. Voor de imkers het moment 
om actief met hun bijen in de weer te gaan. 

Vogelnestkastjes uit Friesland worden door Karst Kooistra opgehangen in 
Groenekan.

Recherche bij Het Postmerk
Op	10	maart	staat	de	 ledenbijeenkomst	van	de	post-
zegelvereniging	 Het	 Postmerk	 in	 het	 teken	 van	 het	
werk	van	de	recherche.	De	heer	W.	Hogendoorn	houdt	
een	filatelistische	lezing	over	zijn	vroegere	recherche	
werk.	Deze	thema	avond	wordt	gehouden	in	het	H.F.	
Witte	 Centrum,	 Henri	 Dunantplein	 4,	 De	 Bilt.	 Ook	
wordt	op	deze	avond	een	spelletje	kienen	gedaan	met	
mooie	postzegelprijzen	en	vast	onderdeel	van	het	programma	is	een	veiling	
met	interessante	kavels	van	postzegels,	poststukken	en	albums.	Er	zit	wel-
licht	iets	voor	uw	verzameling	bij	dat	u	voordelig	op	de	kop	kunt	tikken.	
Aan	het	eind	van	de	bijeenkomst	is	er	nog	een	aanwezigheidsverloting.
De	aanvang	van	de	avond	is	om	20.00	uur	en	de	zaal	is	al	open	om	19.30	
uur,	zodat	u	gelegenheid	heeft	om	de	kavels	van	de	veiling	te	bezichtigen.	
Kom	gerust	eens	een	kijkje	nemen,	U	bent	van	harte	welkom	bij	onze	ver-
eniging.	De	toegang	is	zoals	gebruikelijk	gratis.	Meer	informatie	(waarbij	
o.a.	de	veilingkavels)	is	te	vinden	op	onze	website:	www.postmerk.nl			

Een kleurrijke bijenstal.

Groenekanse imkers inspecteren bijenraten.



Enkele weken geleden meldde De 
Vierklank over het ondertekenen van 
een intentieovereenkomst tot gron-
druil tussen de Gereformeerde Kerk 
en Hervormde Gemeente van Bilt-
hoven en de (burgerlijke) gemeente 
De Bilt. Het gemeentebestuur zegt 
hierin zich te zullen inspannen om 
de locaties van de Noorderkerk en de 
Zuiderkapel de bestemming ‘wonen’ 
te geven.
Een groepje omwonenden concen-
treert zich op de Zuiderkapel en gaat 
op verzoek van veel verontruste 
buurtgenoten in de wijde omgeving 
na, wat er mogelijk is om deze kapel 
te behouden.

Maatschappelijk en religieus
Clemens Kok en Henk Bremmer ver-
tegenwoordigen deze groep en geven 
een nadere toelichting: ‘Wat is er 
aan de hand? De kerken willen een 
nieuwe kerk bouwen op het terrein 
gelegen tussen de Julianaschool en de 
huidige Julianakerk. Om dat te reali-
seren hebben de kerken geld nodig. 
Dat geld hoopt men te verkrijgen 
door verkoop van de grond van onder 
andere de Zuiderkapel. Deze verkoop 
brengt meer op als het mogelijk is 
hier woningbouw te realiseren. De 
gemeente is bezig met herontwikke-
ling van het gebied in het centrum 
van Bilthoven waar de Julianakerk 
is gevestigd. In de intentieovereen-
komst staat dat de gemeente heeft 
toegezegd zich in te zullen spannen 
het perceel van de Zuiderkapel een 
woonbestemming te geven. Ze wil 
de huidige bestemming ‘maatschap-
pelijk/religieus’ wijzigen in ‘wonen’. 
De gemeente zal hiertoe vóór 31 
maart a.s. een stedenbouwkundige 
visie uitbrengen’.

Bedreiging
Deze ontwikkeling wordt als een 
bedreiging gezien. Men wil deze 
karakteristieke plek - de kapel in 
combinatie met de mooie bomen (op 
het terrein zelf en aan de Boslaan) aan 
de rand van het centrum - behouden. 
Het bestemmingsplan Bilthoven Zuid 
waarin de huidige bestemming (maat-
schappelijk/religieus) is geregeld , 
is in 2010 - dus pas enkele maanden 

geleden - vastgesteld. Verandering 
van de bestemming zo kort na de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
heeft de omwonenden verontrust. Het 
geeft hun inziens een gevoel van 
gebrek aan rechtszekerheid.

Anderen
In het streven de Kapel in combinatie 
met de omgeving ervan te behouden 
staat de groep niet alleen. Er is een 
procedure gestart door de Stichting 
Brigida en de Bond Heemschut om 
de Zuiderkapel aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Dit wordt 
ondersteund door de Historische 
Kring D'Oude School. Ondanks posi-
tieve adviezen van de monumenten-
commissie Midden Nederland, met 
name voor wat betreft de Zuider-
kapel, heeft de gemeente hierover 
nog geen beslissing genomen. Ook 
in 1983 is de Zuiderkapel al opge-
nomen in een Monumenteninventa-
risatie. Hierin wordt gesproken van 
een kleine kruisvormige kapel met 
een opmerkelijke vormgeving, die 
vanwege de geringe gevelhoogte de 
indruk geeft van grote piëteit.

Postkantoor
Als onderbouwing bij de verzoeken 
de kapel als monument aan te wij-
zen wordt naar voren gebracht dat 
de Kapel is ontworpen door de des-
tijds bekende architect Jan Stuivinga 
, bekend van zijn ontwerp van het 
postkantoor en het raadhuis in Zeist. 

De zorgvuldige vormgeving van de 
kapel en het bijzondere interieur wor-
den genoemd, evenals de vrije lig-
ging naast de Boslaan. Daarnaast gaat 
het velen ook aan het hart als het 
mooie plekje aangetast zou worden: 
de bomenrij langs de Boslaan , die 
zich ‘verdiept’ op het terrein van de 
kerk met daarachter de kapel. Een 
bijzondere plek aan de rand van het 
dorp. Aantasting zou ingaan tegen het 
streven het groene rustige en dorpse 
karakter van Bilthoven te behouden. 
Dit streven is naar voren gebracht 
in de petitie aan de gemeente van 
dertien bewonersorganisaties. Dorps 
en groen is ook de doelstelling van 
‘Hart Voor Bilthoven’; in hun eer-
ste reactie wordt gesproken van een 
verontrustende ontwikkeling, passend 
in het beleid van ‘inbreiden’ dat de 
gemeente lijkt te volgen. 

Contacten
IVN De Bilt is van mening dat de 
Zuiderkapel aan de Boslaan een bij-
zonder rustiek kerkje is dat te behou-
den waard is. In die zin zou moe-
ten worden bezien of het kerkje een 
(gemeentelijk) monument is en als 
dat niet zo is de gemeente ervan 
zien te overtuigen dat het alsnog 
op de Monumentenlijst komt en dan 
ook als zodanig beschermd kan wor-
den. Voorts zijn natuurlijk vooral ook 
monumentale beuken langs de Bos-
laan het behouden waard, evenals 
de bomen op het terrein van de Zui-
derkapel. Met name voor het behoud 
van de bomen kan het IVN-De Bilt 
e.o. zich inzetten. Het IVN noemt het 
fantastisch dat bewoners zich inzet-
ten voor het behoud van hun groene 
omgeving.
In september 2009 had deze krant 
een gesprek met Bilthovenaar Jan 
van Doorn van de Commissie Heem-
schut naar aanleiding van een artikel 
van zijn hand in GM Kwadraat. Van 
Doorn zegt in dat artikel: ‘Het lijkt mij 
en mij niet alleen, dat deze Zuiderka-
pel zeker in aanmerking komt om 
op de gemeentelijke monumenten-
lijst geplaatst te worden. Als dit niet 
mocht lukken dan kan de gemeente 
dit nog altijd als een beeldbepalend 
gebouw als beschermd dorpsgezicht 
gaan aanmerken’.
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Voortbestaan Zuiderkapel aan
de Boslaan in het geding

door Henk van de Bunt

Onder de bomen van de Boslaan in Bilthoven vindt men de Zuiderkapel, een kruiskerk in de stijl van de 
‘Amsterdamse School’. De fraaie, houten kapconstructie, de gebeeldhouwde kansel en de lichtinval dragen 

bij aan een vriendelijke sfeer. Het behoud van dit voor plaatsing op de monumentenlijst voorgedragen 
bouwwerk is opnieuw punt van discussie geworden.

De Biltsche Kapel in 1920 (foto Rob Herber D’Oude School)

Henk Bremmer en Clemens Kok vertegenwoordigen deze groep.

Dementie en huiselijke inrichting
Op dinsdag 15 maart a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. 
De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in 
Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. Er staat telkens een ander thema centraal 
waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema van deze avond is: 
‘dementie en huiselijke inrichting’. Spreker is dr. A. v.d. Plaats, sociaalgeri-
ator. Er is daarna gelegenheid om met deze medewerker in gesprek te gaan 
en vragen te stellen. 

Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar. Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand 
georganiseerd. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te praten. De toegang is altijd gratis.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte welkom. Neem 
voor vervoersvragen en andere info contact op met Willemien Hak, tel.nr. 
030 2203490. De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afde-
ling Zeist e.o., De Bilthuysen locatie De Biltse Hof, Steunpunt mantelzorg 
De Bilt.

De Zuiderkapel is in 1916 door architect Jan Stuivinga als zaalkerk ontwor-
pen in opdracht van de Nederduitsch-Hervormde Evangelisatie-vereniging. 
De kapel, toen De Biltsche Kapel genoemd, bood plaats aan 192 mensen. 
Tijdens de bouw van de kerk werd er een gedenksteen ingemetseld, waar-
achter een loden koker werd geborgen met een oorkonde waarop de stich-
ting van de kapel verwoord is. 
De Biltsche Kapel was het eerste openbare gebouw bij De Bilt-Station. In 
de buitenmuur van de kapel werd daarom een peilbout aangebracht van 
het Normaal Amsterdam Peil. De ontwikkeling van Bilthoven kwam pas 
rond 1900 op gang, maar groeide nadien gestaag. De Biltsche Kapel, op 
grondgebied gelegen dat in 1917 Bilthoven werd genoemd, werd al snel te 
klein. In 1935 werd de kerk door dezelfde architect in samenwerking met 
zijn zoon, Theo Stuivinga, vergroot. Zij voegden twee zijvleugels toe, waar-
door de zaalkerk veranderde in een kruiskerk. De kapel biedt thans plaats 
aan 450 mensen. In 1952 werd de oorspronkelijk naam De Biltsche Kapel 
veranderd in Zuiderkapel. Om de oude naam niet te vergeten werd er boven 
de hoofdingang een steen aangebracht met de inscriptie De Biltsche Kapel.

Bron: Historische Kring d’Oude school.

Simavi zoekt en collecteert
Simavi houdt van 14 tot en met 19 maart weer haar landelijke collecteweek. 
In de kernen Bilthoven, De Bilt en Groenekan zullen de collectanten huis 
aan huis om een bijdrage vragen. Simavi werkt in de armste gebieden van 
ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen en richt zich speciaal 
op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun fami-
lie. Er is vooral in de kernen Bilthoven en De Bilt nog behoefte aan een 
aantal nieuwe collectanten. Hiervoor en voor andere informatie kan contact 
worden opgenomen met Geetje van Dijk, tel. 030 2210715.

Verjaardagsfeestje bij 
Emmaus Bilthoven

Dinsdag 15 maart a.s. bestaat Emmaus Bilthoven 30 jaar. 
Deze vrijwilligersorganisatie viert het bescheiden. 

2011 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Het is in de huidige tijd 
waarin iedereen het druk heeft en op zoek is naar betaald werk een pres-
tatie dat zoveel organisaties toch nog mensen kunnen vinden die vrijwil-
ligerswerk willen doen. Dankzij die vele vrijwilligers dankt ook Emmaus 
Bilthoven haar bestaan.

De eerste Emmaus in Nederland ging in 1967 in Haarzuilens van start. In 
Bilthoven-noord bevond zich toen een depot, waar inwoners hun kleding en 
andere goederen konden afleveren. De wens om in Bilthoven een verkoop-
punt te krijgen werd in 1981 vervuld: een bank stelde gratis een leegstaand 
winkelpand aan de Julianalaan ter beschikking. Toen dit door het grote suc-
ces te klein werd, kon er in 1982 schuin tegenover het winkeltje een groot 
garagepand met twee bijbehorende woningen worden aangekocht: Juliana-
laan 25. Hier bevindt nog steeds de vestiging van Emmaus Bilthoven.

Op dinsdagmiddag 15 maart a.s. is er voor de klanten koffie en koek; voor 
de kinderen is er limonade en een verrassing. Op zaterdag 16 april is de 
voorjaarsmarkt van 13.00 tot 16.00 uur. [HvdB]
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Slim, maar toch lage cijfers 
op school?

In	het	VWO	zitten	kinderen	die	op	grond	van	hun	prestaties	en	het	advies	
van	de	basisschool	in	het	Gymnasium	of	Atheneum	terecht	zijn	gekomen.	
Deze	kinderen	presteerden	op	de	basisschool	bovengemiddeld.	Ze	zijn	slim:	
begaafd	 of	 zelfs	 hoogbegaafd.	 Vaak	 blíjven	 (hoog)begaafde	 kinderen	 in	
het	voortgezet	onderwijs	naar	verwachting	goed	presteren.	Toch	komt	het	
geregeld	voor	dat	ze	al	in	hun	eerste	leerjaar	of	op	enig	later	moment	onver-
wacht	lage	cijfers	gaan	halen	in	één	of	meer	vakken.	Dan	kan	er	sprake	zijn	
van	onderpresteren.	

Drs.	 Maria	 van	 Groenestijn	 is	 coach,	 Specialist	 in	 Gifted	 Education,	 en	
docent	Latijn	en	Grieks.	In	haar	praktijk	MPG	coaching	–	(Hoog)begaafd	
leren	presteren	coacht	zij	ouders	en	hun	(hoog)begaafde,	maar	onderpres-
terende	kind.

De	eerstvolgende	cursus	"Help	Onderpresteerders!"	start	op	11	maart	2011	
in	Bilthoven.	De	cursus	biedt	plaats	aan	drie	tot	zeven	gezinnen.	Een	gezin	
bestaat	 uit	 één	of	 beide	ouders	 en	hun	 (hoog)begaafde,	 onderpresterende	
kind.	De	cursus	telt	vijf	zittingen	van	90	minuten,	op	de	vrijdagmiddag	na	
schooltijd	 en	gespreid	over	 een	periode	van	 acht	 schoolweken.	Kinderen	
leren	hoe	ze	beter	kunnen	presteren,	ouders	leren	hoe	ze	hun	kind	daarbij	
effectiever	 kunnen	 begeleiden.	 Informatie	 en	 aanmelding:	 www.mpgcoa-
ching.nl	-	Hoogbegaafd	leren	presteren.

Ook EHBO-opleiding bij 
Groenhorstcollege

Behalve de  VMBO-opleiding biedt het Groenhorstcollege in 
Maartensdijk haar leerlingen nog een aantal extra mogelijkheden. 

Een van deze mogelijkheden is dat de leerlingen van de 4de klas het 
EHBO-diploma kunnen halen. 

Enkele	docenten	van	de	school	zijn	bevoegd	EHBO-instructeur	en	bereiden	
de	leerlingen	voor	op	het	officiële	examen.	Een	arts	neemt	deze	examens	af.	
In	de	komende	maand	april	zal	dit	weer	gaan	gebeuren.	Momenteel	zijn	de	
lessen	en	het	oefenen	in	de	vaardigheden	voor	het	EHBO-examen	in	volle	
gang.	Ook	het	certificaat	kinder-EHBO	komt	aan	bod.	Dit	certificaat	is	ver-
plicht	wanneer	er	stage	gelopen	wordt	bij	bijvoorbeeld	kinderdagverblijven.

(Jack Leemans)

Met nog één wedstrijd te gaan is Tweemaal Zes F2 voor de concurrenten al 
niet meer in te halen. Deze keer werd DOS F1 met maar liefst 23-0 verslagen! 
Op de foto (v.l.n.r.) het kampioensteam: Maaike Fidder, Isabel Mosterd, coach 
Ellen Bousché, Joris Bousché en Tim de Rooij.

Het B1 jeugdteam van het Westbroekse DOS kon afgelopen zaterdag gehul-
digd worden als eerste jeugdteam van de korfbalvereniging DOS. Het team 
won alle wedstrijden in hun poule. Zaterdag werd er met 12-5 gewonnen van 
Nova. Twee weken voor het einde van de competitie is de titel al binnen.
Achterste rij: trainers/coaches Jeroen Groot, Marcella van Dijk en Shanna 
Versteeg en de spelers Mathijs de Rooij, Bas Noordermeer, Bas de Jong en 
Frank Dijkstra. Voorste rij: Annemarie van Zijtveld, Linda Nap, Cindy van 
Ettekoven en Lisanne Groot.

Kidsdisco
Zaterdag	 12	 maart	 a.s.	 is	 er	 bij	
WVT,	 Talinglaan	 10	 te	 Bilthoven	
weer	 kidsdisco	 voor	 iedereen	 van	
8-12	jaar.	Deuren	zijn	geopend	van	
19.00-21.30	 uur.	 Entree	 is	 1	 euro.	
Informatie	vooraf:	tel	030	2284973	

Film:
Het Geheim

‘Het	 Geheim’	 is	 het	 verhaal	 over	
en	 van	 de	 achtjarige	 Ben	 Stikker,	
die	 samen	 met	 zijn	 vader	 Koos	
het	 goochelduo	 Stikker	 &	 Zn.	
Goochelshow	 vormt.	 Probleem	 is	
alleen	 dat	 Ben	 veel	 meer	 talent	
heeft	 dan	 zijn	 vader,	maar	 dat	 die	
laatste	dat	zelf	niet	helemaal	door-
heeft.	 Koos	 goochelt	 per	 ongeluk	
Ben's	vriendinnetje	en	Sylvie	weg,	
maar	kan	haar	met	geen	mogelijk-
heid	 meer	 terugvinden.	 Ben	 moet	
Sylvie	 proberen	 terug	 te	 vinden	
om	het	huwelijk	van	zijn	ouders	te	
redden	en	zijn	vader	uit	handen	van	
pers	en	justitie	te	houden.

Deze film is op woensdag 16 maart 
a.s. om 13.30 uur te zien in De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan te 
Maartensdijk. Kaarten zijn een half 
uur voor aanvang te verkrijgen aan 
de kassa van De Vierstee.

Kim Stranders wint regionale ronde
voorleeswedstrijd

door Florian Goldschmeding

Op woensdag 2 maart heeft Kim Stranders van de Montessorischool in Bilthoven meegedaan aan de 
regionale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij las voor uit het boek ‘Lena Lijstje’ en

veroverde hiermee de eerste plek.

Kim	 viel	 op	 door	 haar	 enthousias-
me	 en	 het	 contact	 dat	 ze	 legde	 met	
het	publiek.	Ook	waren	de	 juryleden	
onder	de	indruk	van	de	manier	waar-
op	Kim	zonder	enig	gestotter	over	de	
vele	afkortingen	in	het	boek	heen	las.	
Eerst	was	Kim	al	de	beste	van	de	klas	
en	 won	 ze	 ook	 de	 finale	 op	 school.	
Daarna	 mocht	 ze	 meedoen	 aan	 de	
regionale	ronde.	

Eigen keus
Kim	 had	 het	 boek	 zelf	 uitgekozen	
omdat	ze	het	een	grappig	boek	vindt	
en	 omdat	 ze	 het	 altijd	 fijn	 vindt	 als	
een	boek	in	de	‘ik-vorm’	geschreven	
is.	 Kim	 zegt	 zelf	 niet	 heel	 veel	 te	
lezen,	maar	dat	ze	het	voorlezen	wel	
heel	leuk	vind:	‘Eerst	had	ik	geen	zin	
om	mee	te	doen,	maar	toen	zeiden	de	
leraren	dat	ik	wel	goed	kon	lezen	en	
nu	 vind	 ik	 het	 ook	 wel	 leuk.’	 Naast	
het	lezen	en	voorlezen	houdt	Kim	erg	
van	hockey	en	musical:	‘Ik	zing,	dans	
en	acteer	dan,	maar	het	zingen	en	het	
dansen	vind	ik	het	leukst.’

De Kom
Op	 5	 april	 a.s.	 mag	 Kim	 zich	 nu	
bewijzen	 in	 de	 provinciale	 ronde	 in	
theater	 ‘De	 Kom’	 in	 Nieuwegein.	
Ze	 heeft	 er	 al	 erg	 veel	 zin	 in,	 maar	
gaat	nog	wel	veel	oefenen.	‘Ik	ga	zo	

goed	mogelijk	oefenen	en	de	 leraren	
helpen	mij	ook	bij	het	voorlezen.’	Als	
Kim	 bij	 de	 provinciale	 ronde	 weer	
de	 beste	 is	 mag	 ze	 meedoen	 aan	 de	
nationale	finale	in	Utrecht	op	25	mei.

Kim Stranders met haar oorkonde: ‘Ik vind het erg leuk om voor publiek voor 
te lezen’. [foto Reyn Schuurman]

Momenteel zijn de lessen en het oefenen in de vaardigheden voor het 
EHBO-examen in volle gang.

Examen voor slippen

Onder het toeziend oog van veel ouders, grootouders en andere belangstel-
lenden deden de judoka’s van Judo Bilthoven donderdag 24 februari jl. hun 
examen voor de volgende slip op hun band. Examinator Bert van Haren was 
aanwezig om te kijken hoe de kinderen het er van af brachten en deelde de 
slippen persoonlijk uit. De eerstvolgende proefles voor judo is op 10 maart; 
proeflessen zelfverdedigingskarate op 9 maart. Aanmelden en meer informa-
tie via judobilthoven@gmail.com. 

TZ F2 Kampioen

DOS B1 bovenaan



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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmerwer-
ken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, Tel. 
06-20166310, te Groenekan

Voor dames en heren kunt u bij ons terecht voor: knippen, ver-
ven, 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 oplevering. Wij 
geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's en (brom)
fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky Toys. 
nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444 / 06-36142989 www.kvdmakelaardij.nl

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

Vakantie in Toscane. Prachtige villa’s en appartementen www.
huizen-in-toscane.nl

Wij zijn op zoek naar een lieve, enthousiaste en ervaren gastou-
der voor onze baby van nu 3 maanden oud. Het gaat eerst om de 
maandag en dinsdag, van 8.00 uur tot 15.30 uur. Later komt de 
donderdag erbij. Wij zoeken bij voorkeur iemand die zelf kinderen 
heeft en dus ervaring met kleine baby’s, niet rokend en woonachtig 
in Hollandsche Rading. Het zou heel fijn zijn als je de baby bij 
ons kunt ophalen, ivm met onze andere zoon. Tarief in overleg. 
Reacties alleen via email, naar: judith.s@planet.nl

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- pro-
blemen 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.

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

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

Dansen in Voordaan. Iedere vrijdagavond van 18.30 - 19.30 uur 
kan je o.l.v. Terry los in een spontane cursus hiphop/streetdance. 
Heb je de proefles gemist, maar wil je aanhaken, kom dan op tijd 
naar Dorpshuis de Groene Daan in Groenekan en doe gezellig 
mee. Leeftijd van 10 - 16 jaar. Kosten € 65,00 voor 10 lessen. Meer 
info 06-20176066.

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 
vergroten van je vitaliteit en stromen van je levensenergie. 
Naast de Basisopleiding is er de Healingopleiding, Jaaropleiding, 
Kindercursus en 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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Mooie VOLKSTUIN met huis 
+ schuur op keurig park in 
Utrecht. Info: 06-28545758

2 Michelin ZOMERBANDEN 
maat 235/65R17 profiel 5,5 
mm. Prijs samen € 100,-. Tel. 
06-12208275

Velours GORDIJNEN rood, 2 
x 153x240. Velours blauw 2 x 
120x140 en 2 x 115x165. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0346-211616

2-ZITSBANKJE, leder, 
kleur geel. Grote wandkast 
365x35x158. Prijs n.o.t.k. Tel. 
0346-211616

2 elektr. Bedienbare lichtgroene 
lederen relaxfauteuils, STA-OP 
stoelen. Prijs n.o.t.k. Tel. 0346-
211616

Nieuwe (moderne) suède 
dameslaarzen, maat 42, kleur 
donkerbruin, merk Aero.  
€ 25,-. S.v.p. bellen na 19.00 
uur 06-19691119

Kettingslot met afdekhoes voor 
bromfiets i.z.g.s. € 20,-. Tel. 
0346-214065

Suikerpot, melkkan. 
Roomstelblaadje, suikerschep 
Boerenbont i.z.g.s. € 20,-. Tel. 
0346-214065

30 paardenboeken met prach-
tige foto’s samen € 15,-. Tel. 
030-2205540

Gemakkelijke antieke bejaar-
denfauteuil met houtsnijwerk, 
puntgaaf. € 35,-. Tel. 030-
2205540

2 dozen boeken + mooie 
romans ± 60 stuks. Alles voor  
€ 25,-. Verzameling boeken ± 
35 stuks Anne-Frank. Alles voor  
€ 25,-. Tel. 030-2204636

Verzameling groot formaat 
boeken ± 25 stuks ‘ons vor-
stenhuis’. Alles voor € 25,-. 
Verzameling groot formaat boe-
ken ± 18 stuks 2e wereldoorlog. 
Alles voor € 25,-. Tel. 030-
2204636

Te koop gevraagd: De wand 
koffie molen, Emaille keuken-
gerij, boerenbond serviesgoed, 
KLM JENEVER huisjes enz. 
enz. Opa Rein, tel. 030-2627348

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*

Transmission Products Europe 
BV Utrecht zoekt junior maga-
zijnmedewerker m/v. Zie pag. 
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De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Meisje van 18 jaar zoekt werk 
in de HUISHOUDING voor 
de zaterdag in M'dijk. Bel 
06-15481617 voor meer infor-
matie

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

OPSLAGRUIMTE te huur 
in Westbroek 70m². Tel. 
06-10658013

BETTY’S CORNER! Een vast 
adres voor een goede coupe! 
Gezellig en constant! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022 
Zorg voor uw haar!

Vrouw 26 jaar zoekt (huishou-
delijk/oppas/dierverzorgend) 
WERK voor 2 tot 4 dagen 
in de week. Tevens woon-
ruimte gezocht voor mij en 
m'n dochtertje. Bent u degene 
die iemand zoekt of weet u 
iemand, dan hoor ik graag van 
u. 06-21864931

Volg Dorpspleingroenekan.nl 
nu op TWITTER en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws in 
Groenekan en omgeving

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 gevraagd

Personeel aangeboden

Cursussen

Hoe is het afgelopen?
Diefstal kerstverlichting Groenrijk

door Kees Pijpers 

De Vierklank van vorig jaar 22 december bracht het bericht, dat op de late zon-
dagavond van 12 december bij Tuincentrum Groenrijk in Hollandsche Rading 
voor vele honderden euro’s aan kerstverlichting uit de kerstbomen bij de ingang 
was gestolen. Terwijl twee jongemannen in het donker daarmee bezig waren heeft 
een passant dat gezien en bij het licht van een zaklantaarn het autonummer van de 
dieven opgenomen. Daaruit bleek dat de daders uit Hilversum kwamen.

Eigenaar Karel Hendriksen zocht zelf uit wie bij dat autonummer hoorde en 
meldde dat bij de politie De Bilt, die door grote drukte niet onmiddellijk actie 
kon ondernemen. Inmiddels is dat gebeurd. Hoewel bij het opnemen van het 
autonummer een kleine vergissing is gemaakt, slaagde de politie er toch in de 
daders te vinden. Die zijn opgepakt, hebben bekend en zijn bereid de kosten van 
het gestolen goed te betalen. Karel Hendriksen, die door de diefstal heel boos was, 
kan intussen weer lachen.

Daders diefstal gepakt. Eind goed, al goed.

Te koop gevraagd

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

Feestboerderij (Utr.)

030-2717752

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl



Scheidsrechter coördinator Bram 
Hund: ‘Hoewel hier vooral sprake 
is van jeugdvoetbal behoort ook dit 

scheidsrechters- of spelleidersgilde 
de theorie van spelregels en leiding 
geven zich eerst eigen te maken. In 

de praktijk hebben zij ook allemaal 
in het opleidingstraject daarnaast ook 
nog geleid, waarbij zij door ervaren 
scheidrechterbegeleiders in de prak-
tijk ook nog werden gecoacht. 
Zaterdag 5 maart jl. zijn een aantal 
leden van SVM geslaagd voor de 
(junior-)scheidsrechtercursus veld-
voetbal van de KNVB. De geslaag-
den zijn bevoegd om wedstrijden te 
leiden in de leeftijdsklassen van C-, 
D-, E- en F-jeugd.

Interesse
Bram Hund: ‘Indien er geïnteresseer-
den zijn, die het leuk zouden vinden 
om bij SVM in Maartensdijk voetbal-
wedstrijden te leiden voor de jeugd- 
of seniorenteams of meer informatie 
willen, dan mogen zij graag eens 
langs komen bij ons mooie sport-
complex aan de Dierenriem 4. Vanaf 
je 12-de jaar zowel voor jongens als 
meisjes is het al mogelijk om bij 
(aller-)jongste jeugd als scheidsrech-
ter te starten. Indien je interesse hebt 
neem dan contact op met Bram Hund 
(tel. 0346 214930). 
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Voordaan pakt belangrijke punten
In de strijd om de play off plaatsen hebben de heren van hockeyclub Voordaan 
goede zaken gedaan door uit met 1-2 van concurrent Victoria in Rotterdam te 
winnen. Al binnen 5 minuten opende Voordaan de score door een strafcorner 
van Hans Claassen. Nog voor rust maakte Victoria de gelijkmaker uit een 
vrije slag. Na rust een aandringend Victoria maar Voordaan kwam uiteindelijk 
uit weer een corner op voorsprong. In een hectische slotfase met zowel gele 
kaarten als kansen aan beide zijden werd niet meer gescoord. Keeper Wytse 
Engelsman speelde weer een sterke wedstrijd en ook Stijn van het Hek was 
weer een van de uitblinkers aan Groenekanse zijde. 
Voordaan Assistent coach Bas Bunnik: ‘Dit was echt zo’n wedstrijd die beide 
kanten op kon. Victoria speelde bij vlagen goed combinatiehockey maar was 
niet effectief. Onze corner draaide goed vandaag zodat we de belangrijke 
3 punten konden pakken!’. Aanstaande zondag speelt Voordaan thuis tegen 
Groningen. Ook de dames van Voordaan hervatten de competitie. De koploper 
ontvangt thuis het Leidse Roomburg.

Verlies voor Tweemaal Zes tegen koploper 
De race om lijfsbehoud in de slotfase van de zaalhoofdklasse is ongekend spannend voor de korfballers van 

Tweemaal Zes uit Maartensdijk. De ploeg van interim coach Maarten van Ginkel was door velen vooraf 
als één van de degradanten bestempeld. Tot eind december jl. gaf de stand op de ranglijst dit beeld ook 

inderdaad aan, maar mede dankzij een goede reeks van wedstrijden in januari jl. wist de ploeg de
aansluiting met de middenmoot knap te herstellen, waardoor ze in de slotfase van de zaalcompetitie

samen met nog 3 andere ploegen de strijd voor lijfsbehoud konden aangaan.

In de voorlaatste competitieronde 
moesten de Maartensdijkers met één 
punt voorsprong op de drie potentiële 
mede degradanten aantreden tegen 
DeetosSnel, de nummer één in hun 
poule. Niet alleen de uitslag van deze 
wedstrijd, maar zeker ook de uitslag 
van de andere wedstrijden in deze 
ronde zouden uiteindelijk bepalen 
hoe de kaarten voorafgaand aan de 
laatste belangrijke competitieronde 
op 12 maart a.s. geschud zouden zijn. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd 
was Tweemaal Zes de bovenliggende 
partij, maar daarna liet DeetosSnel 
zien dat zij niet voor niets de boven-
ste plek innemen door het initiatief 
over te nemen en zonder verder in 
gevaar te komen deze wedstrijd met 
18-25 winnend af te sluiten.

Verrassend (1)
De laatste thuiswedstrijd van dit zaal-
seizoen startte de thuisploeg verras-
send. Maarten van Brenk wist al snel 
de 2-0 met een doorloopbal en een 
kleine kans op het scorebord te laten 
aantekenen. DeetosSnel maakte aan-
sluitend ook 2 doelpunten (2-2), maar 
daarna was het Anouk van Breda die 
met een doorloopbal en afstandschot 
tweemaal Zes wederom op voor-
sprong (4-2) wist te brengen. Toen 
ook Miranda Burger met een vrije 
worp de 5-2 liet noteren, dacht het 
publiek dat er wellicht een sensatie 
in de lucht hing. De ploeg van trai-
ner/coach Rico Kruit liet het zover 

evenwel niet komen en maakte met 
2 afstandschoten de aansluiting (5-4). 
Nadat Maarten van Brenk het verschil 
wederom op 2 doelpunten (6-4) had 
gebracht bleek DeetosSnel wakker 
geschud te zijn en vanaf dat moment 
namen zij het initiatief over en wisten 
daarmee in de resterende 1ste helft 
deze achterstand makkelijk om te zet-
ten in een 10-14 stand bij rust.
Na rust kwam de 1ste goal nog wel uit 
Maartensdijkse handen (11-14), maar 
met een serie van 7 doelpunten op rij, 
waarvan 5 uit de handen van Deetos-
Snel dames stelde in deze fase (11-
21) de tegenstander de winst veilig. 
In de slotfase (14-25) kon DeetosSnel 
het zich permitteren om maximaal 
te wisselen. Ondanks de 10 treffers 
van Maarten van Brenk behaalden 
de Maartensdijkers helaas geen enkel 
voordeel uit deze wedstrijd. 

Verrassend (2)
Door het verrassende verlies van Uni-
tas thuis tegen Antilopen (17-18) en 
van Die Haghe bij KCC (25-19) heeft 
TZ nog volop kans om zich ondanks 
het verlies tegen DeetosSnel toch nog 
te handhaven in de zaalhoofdklasse. 
Zaterdag 12 maart a.s. moet met 1 
punt voorsprong op zowel Unitas als 
Die Haghe nog uit worden gespeeld 
bij en tegen het al voor de kruisfinales 
uitgeschakelde Tempo, terwijl Die 
Haghe thuis Unitas dan nog treft. Bij 
winst van één van deze ploegen is 
TZ in ieder geval gehandhaafd. Bij 

een gelijkspel van deze wedstrijd en 
verlies van TZ tegen Tempo zal er een 
driekamp voor de 2e degradatie plek 
nog noodzakelijk zijn. De wedstrijd 
Tempo - Tweemaal Zes is zaterdag 
12 maart a.s. aanvang 20.00uur in 
Alphen aan de Rijn (Limmeshallen)

Ondanks een 18-25 nederlaag tegen 
koploper DeetosSnel/Volhuis heeft TZ 
nog volop kans op handhaving in de 
zaalhoofdklasse. [foto Jeroen Kemp]

Nova kan zich opmaken
voor kampioenschap

Afgelopen zaterdag speelde Nova tegen Hebbes de laatste uitwedstrijd 
van het seizoen. Op papier een gemakkelijke wedstrijd, maar in 

werkelijkheid is het altijd moeilijk tegen Hebbes.

Na de twee monsterzeges tegen DKOD en een week rust moest Nova weer 
volop aan de bak. Met 1 punt voorsprong op concurrent RDZ moet er dus 
gewonnen blijven worden, wil men het kampioenschap volgende week 
binnenhalen. 

Spanning
Zo aan het eind van de competitie begint de spanning toch wel toe te nemen. 
Nova wil heel graag winnen en Hebbes werd absoluut niet onderschat. Er 
was super veel publiek op de tribune. Het begin kende voor Nova direct 
al een 1-0 achterstand. Direct maakt Nova gelijk; gevolgd door opnieuw 
een achterstand en opnieuw een gelijkmaker. Veel kansen gaan mis, Nova 
rent in het rond, maar maakt de kansen niet af. Men wil te graag en raakt 
daardoor de grip op het eigen spel kwijt. Daarnaast geeft de verdediging 
teveel kansen weg.

Beter
Gaandeweg de eerste helft komt Nova beter in het spel met als direct 
resultaat een eerste voorsprong en een ruststand van 5-6. De opdracht voor 
de tweede helft (het eigen spel spelen en scherp verdedigen)  wordt goed 
uitgevoerd. Door lange aanvallen kwam het Novateam in hun spel, kregen 
ze goede kansen en werden deze ook benut. Van 5-6 liep Nova na rust snel 
uit naar een 6 - 10 voorsprong. Hierna brak er een fase aan van opnieuw om 
en om scores, waardoor het gat van 4 punten lang bleef bestaan. Toen de tijd 
begon weg te tikken werd het duidelijk: ook deze wedstrijd zal gewonnen 
worden. Het publiek kreeg dit ook in de gaten en bleef aanmoedigen en 
steunen. De eindstand werd 12-17. 

Volgende week
Opluchting was op ieders gezicht af te lezen. Volgende week speelt Nova 
dan eindelijk de kampioenswedstrijd waar al zo lang naar uitgekeken 
wordt. Hopelijk kan dan deze droom ook worden waargemaakt. Deze thuis-
wedstrijd die begint om 16.30 uur is in De Bilt. 

Nieuwe arbiters bij SVM
door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse sportvereniging SVM doet er ook bij de afdeling voetbal alles aan de vele activiteiten 
goed te laten verlopen. Naast het feit, dat geïnteresseerde (oud-)voetballers in de gelegenheid kunnen worden 

gesteld een voetbaltrainersdiploma te behalen – in ruil voor uiteraard trainingsactiviteiten – beijvert men 
zich ook in het op- en begeleiden van arbiters, die wekelijks geacht worden het grote scala van wedstrijden 

bij de jongste jeugd in goede banen te leiden.

De cursisten: Wouter van Beerschoten, Jurriaan Biljardt, Perry van den Bunt, 
Diederick Hafkemeyer, Michel Huigen, Marnix Kraamer, Martijn Lamers, 
Wessel Schuller, Bram Stuurman, Eric van de Vaart en John van der Zwaan 
(docent KNVB) en Bram Hund (praktijkscheidsrechterbegeleider bij SVM)

DOS door winst steviger op 4e plek
 
DOS had vorige week de inhaalwedstrijd in De Bilt tegen VZOD gemakke-
lijk gewonnen. Dit weekend stond de reguliere wedstrijd op het programma 
in Kudelstaart. Vooraf verwachtte DOS nog een tegenstander die revanche 
wilde halen voor het eerdere verlies, maar de belangen bij VZOD lagen 
niet bij het 1e team. Bij het warmlopen zagen de spelers van DOS al dat er 
enkele heren van het 1e in het 2e team meededen. In hun eigen team werden 
zij vervangen door spelers uit het 2e.

Door deze wisselingen was het team van VZOD ten opzichte van vorige 
week nog verder verzwakt. Van een echte wedstrijd was dan ook geen 
sprake. DOS hoefde niet tot het uiterste te gaan, maar bleef de 1e helft 
geconcentreerd spelen. VZOD kon in deze periode ook niet meer dan twee 
doelpunten scoren. DOS vond in deze periode 11 maal de korfbalmand.
In de tweede helft was de concentratie in met name de verdediging een stuk 
minder. Ook aanvallend werd het af en toe wat rommeliger. Het kon de spe-
lers van DOS niet echt worden aangerekend, omdat het kwaliteitsverschil 
veel te groot was. Het voordeel was wel dat er in de tweede helft genoeg 
doelpunten vielen. Tegen het einde van de wedstrijd kregen ook de wissel-
spelers Tim Nap en Annemiek van de Bunt nog speeltijd. Tim wist in deze 
periode ook nog te scoren. De Westbroekers keerden tevreden huiswaarts 
met een ruime 11-23 overwinning.
DOS speelt deze week nog twee thuiswedstrijden, waarna de zaalcompetitie 
is afgerond. Woensdag 9 maart a.s. is er een inhaalwedstrijd om 19.20 uur 
in De Vierstee tegen KIOS. Aanstaande zaterdag komt Atlantis op bezoek 
om 20.15 uur in De Vierstee.



Gemeenteraadsleden gaan 
toch niet inleveren

De gemeenteraad stemde bij de begrotingsbehandeling op 4 november in 
met een motie van de SP. Daarin werd het college verzocht de vergoeding 
die college-, raads- en commissieleden ontvangen voor een computer en 
internetaansluiting af te schaffen. 
Om dit mogelijk te maken diende 
de Verordening rechtspositie wet-
houders, raads- en commissiele-
den 2010 te worden gewijzigd. Bij 
de behandeling van het wijzigings-
voorstel in de gemeenteraadsver-
gadering op 3 maart namen SGP 
en VVD een ander dan het eerder 
ingenomen standpunt in. Daardoor 
was er geen meerderheid meer 
voor het voorstel en bleef vier 
maanden later alles zoals het was. 
[GG]
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Het Utrechts Landschap begon 
met een publieke inzamelingsactie 
‘Bescherm de Biltse Duinen’ een 
bijdrage te leveren. Samen met de 
stichting Vrienden van de Biltse Dui-
nen is begin december gestart met 
de grote inzamelingsactie. Omwo-
nenden, donateurs, schoolkinderen 
en natuurliefhebbers hebben laten 
zien dat zij hart hebben voor natuur!  
Binnen drie maanden is ruim 85.000 
euro ingezameld

Scholen
Vier basisscholen uit Bilthoven zijn 
op pad geweest om de Biltse Duinen 
te kunnen beschermen. Leerlingen 
van de Van Everdingenschool, de Juli-
anaschool, de Theresiaschool en de 
Van Dijckschool uit Bilthoven hebben 
met elkaar een bijdrage van ruim 700 
euro binnengehaald. Sommige leer-
lingen hebben zelfs hun eigen spaar-
pot omgekeerd om de Biltse Duinen 
te kunnen beschermen. Met de mede-
deling dat de vier basisscholen voor 
de Biltse Duinen 700 euro hebben 
bijeengebracht wordt hun inspanning 
volgens John Bluemink,  secretaris 

van de Vrienden van de Biltse Dui-
nen ondergewaardeerd: ‘Alle klassen 
zijn aan de slag geweest en ruim 
negenhonderd kaarten zij door de 
leerlingen uitgezet. In Bilthoven heb-
ben zij zelfgebakken kaaskoekjes huis 
aan huis verkocht. Anderen droegen 

munten uit eigen spaarpot aan. Eén 
opa was zo geïnspireerd door zijn 
kleinkind, dat hij de tandarts verzocht 
de goudwaarde van zijn getrokken 
kroon over te maken ten bate van de 
Biltse Duinen. Achteraf bezien moe-
ten we de inbreng van de vier scholen 
toch zeker waarderen op viermaal 
700 euro. Voor dat bedrag koop je een 
nieuwe kroon. De kroon die de kinde-
ren hebben verdiend met hun inspan-
ningen is feitelijk nog meer waard’.

Eerder
Lang voordat de leerlingen van de vier 
basisscholen geld inzamelden hebben 
zij handtekeningen verzameld om het 
bos te redden. De bij de overdracht 
omhoog gehouden foto (gedateerd 13 
april 2000) toont kinderen van de Van 
Everdingenschool in een protestmars 
op weg naar het gemeentehuis. De 
foto werd aangeboden aan boswach-
ter Aalt van den Hoorn. De kinderen 
noemden hem als allerbelangrijkste 
persoon voor het bos. Hij gaat immers 
voor het bos zorgen.

Een kroon voor de Biltse Duinen
door Henk van de Bunt

Maandag 28 februari ondertekenden de Provincie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap, 
de Stichting Mens en zijn Natuur, ASR Nederland en de gemeente De Bilt de koopovereenkomst 

voor ruim 7,5 hectare natuurgrond in de Biltse Duinen. Hierdoor is circa 36 hectare van het gebied 
nu in handen van één eigenaar: het Utrechts Landschap. 

Vier basisscholen uit Bilthoven zijn op pad geweest om de Biltse Duinen te 
kunnen beschermen. Leerlingen van de Van Everdingenschool, de Juliana-
school, de Theresiaschool en de Van Dijckschool uit Bilthoven hebben met 
elkaar een bijdrage van ruim 700 euro binnengehaald.

Een foto van 12 april 2000: Kinderprotest voor de Biltse Duinen met 1700 
handtekeningen op weg naar de gemeente. (foto Vrienden van de Biltse Duinen)

Een autocross- en- kraak heeft in 
het verleden al een aantal keren op 
Koninginnedag in Maartensdijk voor 
spannend vermaak gezorgd. Het 
bezoekersaantal was altijd heel groot 
doordat naast coureurs van buiten, 
juist veel bekende dorpsgenoten deel-
namen. Het spectaculaire evenement 
waarbij de rijders geteisterd door 
modder, botsingen en defecten zich 
naar de eindstreep vechten, is voor 
kijkers een prachtig schouwspel. 

Dat zal het ditmaal zeker weer wor-
den want elke deelnemer wil door het 
publiek worden bejubeld. We zijn met 
drie van de organisatoren gaan kijken 
naar het toekomstig strijdtoneel. Dat 
is te bereiken via het pad tussen de 

korfbalvelden van Tweemaal Zes en 
de Scouting. Daar liggen de akkers 
vanwaar je kunt kijken tot de Nieuwe 
Weteringseweg. 

Coureursbriefing 
We spraken met de leden van de auto-
crosscommissie Jaap de Vries, Cor 
Timmermans en Cees van Dijk, die 
zelf de nodige ervaring in die sport 
hebben opgedaan en bezochten het 
terrein waar de strijd gestreden gaat 
worden. Het is een klus van jewelste. 
Met de terreineigenaren is overlegd. 
De vergunningen worden verwacht. 
Er komt straks nog veel graafwerk 
aan te pas. De veiligheid voor cou-
reurs en kijkers krijgt alle aandacht. 
Op vrijdag 18 maart om 19.00 uur 

start er een coureursbriefing op Cam-
ping Bospark in de kantine van Hilko 
Kraamer aan de Burgemeester van de 
Borchlaan 7 in Bilthoven. Daar kun-
nen vragen worden gesteld en wordt 
uitleg gegeven over de spelregels. 
Dat is ook de sluitingsdatum van de 
inschrijving. 

Inschrijven
Wie zich nog als rijder wil aanmelden 
kan inschrijfformulieren en veilig-
heidsvoorschriften halen bij kapper 
Hans Stevens op het Maertensplein. 
Coureurs met een geldig rijbewijs 
moeten zelf voor een auto zorgen 
die voldoet aan de veiligheidseisen. 
De inschrijfkosten zijn gepland op 
50 euro. 

Autocross Koninginnedag op koers
door Kees Pijpers

Op Koninginnedag is er ‘s middags het onderdeel autocross en autokraak. 
Een spectaculair avontuur voor deelnemers en een hilarisch kijkspel voor toeschouwers.

 De organisatoren wijzen het strijdperk aan. Deelnemers dienen zich vóór 18 maart a.s. in te schrijven.

V.l.n.r. Jaap de Vries, Cor Timmermans en Cees van Dijk van de 
autocrosscommissie.

De Tuinruimers bij 
Thomashuis Maartensdijk

Vorige week maandag en dinsdag hebben Rob Verlinden en zijn team het 
terras en de gezamenlijke woonkamer van de negen bewoners van het 
Thomashuis aangepast. Veel planten, een betere verlichting, een mooi aan-
gepast terras en samen met de bewoners hebben ze een mooie binnenmuur 
versierd. Het zorgechtpaar Dennis en Nathalie van Middelkoop was niet 
op de hoogte van de wijzigingen en werden dinsdagavond verrast met het 
eindresultaat. 

Uitzending van De Tuinruimers is op maandag 26 maart vanaf 17.00 uur 
op SBS.

Het nieuws uit al onze kernen
staat volop in deze katernen
elke week ligt dit blad
bij u op de mat
goed bezorgd en niet door externen

Guus Geebel Limerick

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
17-03

Woe.
16-03

Vrij.
18-03

Do.
10-03

Vrij.
11-03

13,50

11,00

11,00

Woe.
09-03 Kabeljauwfilet met

mosterddille saus

of

Entrecôte met knoflooksaus

Zeeuwse mosselen 

met friet, sla en knoflooksaus

of

Lasagne Bolognese


