
Het Gehandicaptenplatform verte-
genwoordigt belangen van inwoners 
met een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking. Denk aan gebrui-
kers van een rolstoel, scootmobiel of 
rollator, blinden en slechtzienden en 
ouderen die slecht ter been zijn, maar 
ook ouders met kinderwagens. Vooral 
de ouderengroep groeit snel in onze 
gemeente en dat houdt in dat er steeds 
meer mensen bijkomen die slecht ter 
been zijn en uiteindelijk een hulpmid-
del moeten gaan gebruiken. ‘Daar-
om hebben we al vanaf het begin 
regelmatig overleg gehad met bureau 
Khandekar, het architectenbureau dat 
meteen vanaf de ontwerpfase alert 
is geweest op mogelijke knelpunten 
voor mensen met een beperking’, 
vertelt Wilma Dijkstra. Job Haug van 
CliëntenBelang Utrecht, die deskun-
dig is op het gebied van toegankelijk-
heid, wordt regelmatig als adviseur 
ingehuurd door de gemeente De Bilt. 
‘Als je gaat vernieuwen, is dat voor 
de komende vijftig jaar. Alles wat je 
nu meteen goed doet, scheelt straks 
aan aanpassingskosten. In elke fase 
van het proces proberen we daarom te 
overleggen met de betrokken instan-
ties.’ Andere overlegpartners zijn 
onder meer ProRail, projectontwik-
kelaar Synchroon en de gemeente De 
Bilt. Het Gehandicaptenplatform is 
ook vertegenwoordigd in de Klank-
bordgroep voor de Centrumplannen.

Inlevingsvermogen vergroten
Dijkstra heeft gemerkt dat een posi-
tieve, constructieve, directe inbreng 
en zichtbaarheid belangrijk zijn en 
daarmee kun je veel bereiken. ‘We 
hebben iedereen die bij de Centrum-
plannen betrokken is, de gelegenheid 
geboden in en rond het gemeentehuis 
zelf te ervaren wat het betekent als je 
gebruik moet maken van een hulp-
middel of blind bent. 
Leden van de Klankbordgroep, men-
sen van het projectenbureau, Pro-
Rail en gemeenteraadsleden hebben 
enthousiast ervaring opgedaan.’ Dat 
blijkt positief te werken. ‘Ineens 
snapte iedereen waarover we het had-
den, en hoefden we niet veel meer uit 
te leggen. Wij zijn gewone mensen; 
we willen ons niet anders voelen.’ De 
architect die de plannen voor de nieu-
we Kwinkelier tekent, heeft in het 
winkelgebied een stuk met de rolstoel 
gereden. ‘Om te voelen wat dat met 
je spieren doet.’ Al met al wordt in de 
gemeente De Bilt regelmatig aandacht 
besteed aan de problemen van men-
sen met een beperking. ‘We hebben 
een eigen plekje veroverd. Daar zijn 
we erg blij mee.’ Het Gehandicap-
tenplatform heeft met Job Haug een 
speciale toegankelijkheidsnota voor 
het centrumgebied opgesteld. Extra 
aandacht dient uit te gaan naar zaken 
als hoogteverschillen, blindegeleide-
lijnen, de zithoogte van banken en 
bestratingsmateriaal. Verder heeft het 
platform een folder, Iedereen Is Wel-
kom, aangepast en aangevuld met de 
foto`s van situaties uit de gemeente, 
toegespitst op het stationsgebied en 
de huidige Kwinkelier. ‘Die folder 
is uitgedeeld aan alle winkeliers in 
Bilthoven Centrum met richtlijnen 

voor de toegankelijkheid die voor 
ons belangrijk zijn. We hopen dat ze 
die gebruiken bij het inrichten van de 
nieuwe winkelpanden.’

Aandachtspunten
De goede contacten met alle partners 
die betrokken zijn bij de plannen, 
heeft al een aantal gunstige aanpas-
singen opgeleverd, vertelt Dijkstra 
enthousiast: ‘Er komen drie liften in 
het nieuwe stationsgebied in plaats 
van één. De tunnel voor fietsers en 
voetgangers is voor veel mensen uit 
onze doelgroep niet te doen. Die is 
te lang en te steil, ook al wordt hij 
volgens de norm aangelegd.’ In De 
Kwinkelier komen behalve het zoge-
heten tapis roulant, een soort lopende 
band, ook liften naar het centrale 
plein. Dijkstra legt uit: ‘Een tapis 
roulant is gevaarlijk voor rolstoe-
lers: kiepen, blokkerende wielen en 
ongelukken zijn vaak het gevolg.’ Op 
dit moment zijn de hellingen in De 
Kwinkelier het grootste struikelblok 
voor mensen met een beperking. ‘Ons 
is toegezegd dat ze gaan proberen de 
hellingen aan de kant van het Vin-
kenplein beter aan te leggen, zonder 
de huidige dwarshellingen maar dat 
is wel afhankelijk van factoren als de 
plaats van de puien en de ingangen 
van de winkels.’ Een grote wens is 
nog een lift aan de kant van de Sper-
werlaan die het straatniveau verbindt 
met het winkelniveau. Een openbaar 
toilet, toegankelijk voor iedereen, 
gaat er komen. ‘Wie nu naar het toilet 
moet, gaat naar huis. Is er een open-
baar toilet, dan kun je na gebruik rus-
tig verder winkelen. Dat is dus goed 
voor bewoners en ondernemers’, 
aldus Dijkstra. Verder is de toeganke-

lijkheid van de te bouwen woningen, 
de winkels en de horeca een belang-
rijk aandachtspunt. Over de huidige 
stand van zaken deelt Dijkstra mee: 
‘We zijn bezig een afspraak te maken 
met de afdeling Vergunningen. Ook 
willen we graag een vervolggesprek 
met de gemeente en Synchroon over 
de huidige stand van zaken en om 
opnieuw aandacht te vragen voor de 
toegankelijkheid van en de aanslui-
tingen tussen de verschillende deelge-

bieden, bijvoorbeeld natuurlijke gids-
lijnen die goed door moeten lopen 
van het ene gebied naar het andere.’ 
Ook de maten van de liften, de hel-
lingen en de bouwvergunningen zul-
len dan ter sprake komen. Dijkstra 
besluit: ‘We gaan een moeilijke tijd 
tegemoet nu de centrumvernieuwing 
van start is gegaan, maar door regel-
matig de knelpunten te melden en 
bespreken hopen we veel te kunnen 
opvangen.’ 
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DE JONG & GREVEN
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Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Gehandicaptenplatform houdt vinger aan 
de pols bij Centrumplannen Bilthoven

door Lilian van Dijk

Wie geen lichamelijke handicap heeft en betrokken is bij nieuwbouwplannen, staat vaak niet stil bij 
problemen die mensen met een lichamelijke beperking hebben om winkels in te komen, hellingen te nemen of 
op bezoek te gaan bij vrienden of familie. Daarom is het een goede zaak dat het Gehandicaptenplatform De 

Bilt nauw betrokken is bij de veranderingen en de nieuwbouw in het centrum van Bilthoven. 

Wilma Dijkstra legt uit: ‘De hellingbaan is geschikt voor mensen met een 
boodschappenwagentje, maar niet voor ouderen met een beperkt uithoudings-
vermogen en/of een rollator, en zeker niet voor rolstoelgebruikers.’

Vorig jaar september organiseerde Het Gehandicaptenplatform De Bilt prak-
tijkoefening voor ambtenaren om met beschikbaar gestelde hulpmiddelen zelf 
te ervaren hoe voor mensen met een beperking de situatie in en rondom het 
gemeentehuis is.

Buurtberichten op pagina 12

Bilthoven/Soest
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Het betere dagje uit

Wat organiseert u 

op 18 en/of 19 maart 2011?

Kijk op www.nldoet.nl



Westbroek
Op donderdag 24 februari zame-
len leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 26 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-

je’. U wordt vriendelijk verzocht 
de papiercontainers en/of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

27/2 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
27/2 • 18.30u - Ds.  W. Meijer, Hoevelaken

Pr. Gem. Julianakerk
27/2 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/2 • 10.30u - Peter Idenburg

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

27/2 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/2 • 10.00 en 11.30u - Mevrouw J. 

Mourits en mevrouw A. Veldhuis

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

27/2 • 9.30 - Ds. H.Sj. Wiersma, 
Spakenburg (Schakel)

27/2 • 16.30 - Ds. H. Knigge, Amersfoort 
(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
27/2 • 19.00u - Ds. W. v.d. Top, 

Hazerswoude

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

27/2 • 19.00u - Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/2 • 10.00u - Ds. A.E. Keuning, Utrecht

R.K. St. Michaelkerk
27/2 • 10.00u - Eucharistieviering
27/2 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
27/2 • 10.00u - Dhr. Henri Schipper

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
27/2 • 10.30u - Ds. G. Mulder, 

Baambrugge

PKN - Herv. Kerk
27/2 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
27/2 • 18.30u - Ds. G.C. Klok, Putten

Herst. Herv. Kerk
27/2 • 10.30  en 18.00u - Ds. W.J. op ‘t Hof

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/2 • 11.00 uur - Drs. E.J. Huttenga, Tiel

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/2 • 10.00u - Prof. W. van den Hul, 
Amersfoort

27/2 • 18.30u - Ds. A.J. van den Herik, 
Moerkapelle

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

27/2 • 9.30u - Drs. E.J. Huttenga, Tiel

St. Maartenskerk
26/2 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink, 

Eucharistieviering
27/2 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink, 

Eucharisitieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/2 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
27/2 • 18.30u - Ds. A.J. Krol, Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
27/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
27/2 • 18.30u - Ds. J.D. van Roest, 

Lunteren

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Taizéviering in de Immanuëlkerk 
Zondagavond 27 februari a.s. is er een Taizéviering in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49. De meditatieve viering  in de sfeer 
van het Franse klooster in Taizé begint om 19.30 uur. Thema van de avond 
is: ‘Het kwade overwinnen door het goede. Na de viering kan er in de zaal 
achter de kerk koffie of thee worden gedronken en worden nagepraat. Van 
harte welkom!

Soefi bijeenkomst
Op zondag 27 februari verzorgt het Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven een 
universele eredienst in Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘Persoonlijk Magnetisme’.
Het Soefisme is een religieuze levensbenadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei., (www.hier.is/soefisme)

Rode Kruisverkoop 
Op 5 maart 2011 kunt u in de bin-
nentuin van Dijckstate, Maartensdijk 
weer mooie handwerken en originele 
(kleine) kadootjes kopen bij het Rode 
Kruis. Natuurlijk treft u er ook het 
bekende Rad van Fortuin aan, met 
vele mooie prijzen. U kunt er op uw 
gemak een kopje koffie of thee drin-
ken, natuurlijk met iets lekkers erbij.
De gehele opbrengst wordt besteed 
aan de gezellige ochtenden en mid-
dagen voor ouderen en voor een dagje 
uit met het Rode Kruis voor mensen 
wie dat zonder een beetje hulp niet is 
weggelegd. 

Lezing Kunst en Religie
Dinsdag 1 maart houdt Paul Bröker een lezing in de Bechsteinzaal waarin 
vooral de muurschilderingen uit de kunstenaarsgeneratie vóór Michelange-
loaan bod komen. Het programma van de muurschilderingen is gebaseerd 
op het tegenover elkaar plaatsen van het levensverhaal van Mozes en Chris-
tus, het Oude en het Nieuwe Testament. 

De Bechsteinzaal in de Schutsmantel is aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn te reserveren door overmaking op rekeningnr. 5822619 t.n.v. Kunst en 
Religie, Bilthoven of aan de zaal verkrijgbaar. Info: Gerard Weersink, tel. 
030 2291870; Ton van Bommel, tel. 030 2286968 of e-mail: gnjvannieuw-
stadt@hetnet.nl

Erfrecht en Uitvaart
Op donderdagochtend 3 maart a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg de 
Bilt een bijeenkomst over Erfrecht. In deze bijeenkomst zal notaris Hou-
wing uit Bilthoven informeren over zaken rondom erfrecht en nalatenschap. 
Aan de orde komen de onderwerpen volmacht, de successiewet-faciliteit 
voor mantelzorgers en wat er bij de afwikkeling van nalatenschap komt 
kijken. 

Het tweede gedeelte van deze bijeenkomst zal gaan over Uitvaartmogelijk-
heden. Na een overlijden moet er vaak veel geregeld worden. Het getuigt 
van liefde voor dierbare naasten wanneer zij deelgenoot worden gemaakt 
van de laatste wensen. Weet u diep in uw hart wat u zou willen, maar vindt 
u het moeilijk om dit te verwoorden en/of concreet te maken? Of weet u 
misschien helemaal niet wat u wilt, maar wel wat u niet wilt? 
Ingrid Kohsiek-Pisart zal u wegwijs maken in het land waar u (waarschijn-
lijk) de weg niet voldoende kent. Zij werkte jaren als uitvaartbegeleider en 
heeft veel ervaring met mensen in rouw.

De bijeenkomst is op donderdag 3 maart 2011 van 10.00 tot 12.00 uur bij 
SWO De Bilt aan de Jasmijnstraat 6. De kosten bedragen 4,50 euro (incl. 
koffie/thee). Aanmelden s.v.p. voor 26 februari 2011 bij de mantelzorgcon-
sulenten van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt. Tel 030 2203490 of 0346 
214161. Duyndam bij Kring voor Wijsbegeerte

Op de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie spreekt maan-
dag 28 februari filosoof prof. dr. Joachim Duyndam . Deze is Socrates-
hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Binnen het 
jaarthema ‘Vrijheid in Verlegenheid?’ geeft de heer Duyndam een lezing 
over ‘Als er geen vrije wil is, is alles geoorloofd’. De lezing is in de zaal 
van De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven op mandag 28 februari van 
20.00 tot 22.00 uur. Losse kaarten aan de zaal kosten 8,50 euro.

Keerpunt en Kunst
Zondag 27 februari wordt in de Woudkapel aan de Beethovenlaan 21/hoek 
Sweelincklaan te Bilthoven een bezinningssamenkomst met Peter Idenburg 
gehouden onder de  titel: Keerpunt en verandering - Kunst als inspiratie voor 
inzicht in jezelf.
De visie van kunstenaars op het verhaal van Jakob en zijn gevecht met de 
man/engel, de inzichten uit de moderne psychologie en persoonlijke verande-
ringen komen in dit uur aan de orde. Aanvang 10.30 uur, er is levende muziek

Oud papier

Verdrietig om haar heengaan, maar met dankbare herinnering
aan de liefde en zorg die zij ons heeft geschonken en met een
bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u

kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Teuntje van Ee - de Jong
* Maartensdijk, 9 oktober 1923

† Maartensdijk, 16 februari 2011

 C.C. van Ee

 Freek en Henny
  Joan en Wander
  Marit en Tibor

 Corrie en Ad

Correspondentieadres:
 
F.M. van Ee
Bereklauw 3
3738 TE  Maartensdijk

De begrafenis heeft op woensdag 23 februari plaatsgevonden op de 
Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.



Arie van der Vlies (32) is geboren 
en getogen in Maartensdijk en werkt 
als docent in de Groene Sector op het 
Van Lodenstein College in Hoevela-
ken. Hij is getrouwd met Nienke en 
het gezin telt vier kinderen. Als zoon 
van oud-Tweede Kamerlid Bas van 
der Vlies zou het voor de hand liggen 
dat de politiek hem met de paplepel is 
ingegoten. ‘Maar daar ben ik me niet 
zo van bewust geweest. Het Kamer-
lidmaatschap van mijn vader was 
voor mij heel normaal. Ik wist niet 
beter, het was gewoon zijn beroep. 
Het bracht wel eens wat voordelen. Je 
kon soms mee op werkbezoek en op 
Prinsjesdag kreeg je een mooie plaats 
vooraan.’

Lokaal
‘Mijn politieke belangstelling ont-
stond eigenlijk lokaal, toen Van 
Leeuwen wethouder voor de SGP in 
Maartensdijk werd. Er waren allerlei 
ontwikkelingen in Maartensdijk waar 
we met een aantal jongeren bovenop 
zaten. Het was behoorlijk vuurwerk 
hier met de partij Gemeentebelangen 
Maartensdijk. Ik vond het spannend 

en een mooi spel.’ De ambitie om net 
als zijn vader tot de Tweede Kamer 
door te dringen heeft hij niet. ‘Ik heb 
het best naar mijn zin in het onder-
wijs. Lokale politiek spreekt me wel 
aan. Op de gemeentelijke SGP kan-
didatenlijst sta ik op plaats twee. Ik 
ben fractieassistent en commissielid, 
niet zijnde raadslid, van de commis-
sie Burger en Bestuur. Het is heel 
mooi om op die manier betrokken te 
zijn bij het reilen en zeilen binnen de 
gemeente. Het contact met mensen 
spreekt me erg aan en ik merk dat ze 
me steeds vaker weten te vinden.’

Provincie
‘Vooral de laatste tijd raak ik veel 
meer bij de provinciale politiek 
betrokken. In het campagneteam van 
de SGP draai ik mee in de commissie 
PR.’ Arie van der Vlies komt door 
zijn werk als docent op veel plaatsen 
in de provincie bij stagebezoeken. 
Ook heeft hij contacten met raadsle-
den van de SGP uit andere gemeen-
ten. De SGP voert de campagne voor 
Provinciale Staten met tien speerpun-
ten. Hart voor de agrariër is er een 

van. ‘Wij vinden het van belang dat 
boeren het goed hebben. Zij bepa-
len het buitengebied met hun gewas 
en arbeid. De agrarische sector staat 
door allerlei ontwikkelingen behoor-
lijk onder druk. De SGP vindt dat 
bedrijven de ruimte moeten hebben 
om goed te kunnen blijven draai-
en. Boeren hebben bijvoorbeeld bij 
bedrijfsuitbreiding vaak te maken met 
regelgeving die erg vertragend werkt. 
Dat vind ik jammer, waarom zou dat 
niet wat sneller kunnen.’ Hand op 
de knip is een ander speerpunt. De 
SGP wil goed meedenken over de 
bezuinigingen die op stapel staan. 
De partij denkt daarbij vooral aan het 
afschaffen van subsidies aan cultuur-
organisaties. Lastenverzwaring voor 
de burger is geen optie voor de SGP. 
Het behoud van de cultuurhistorische 
waarde van de provincie staat ook 
op de speerpuntenlijst. De SGP vindt 
bijvoorbeeld dat de provincie moet 
bijdragen aan de restauratie van oude 
kerken. 

Zondagsrust
‘De SGP heeft als basis de Bijbel en 
de waarden en normen daaruit. Een 
van die waarden is de zondagsrust. 
Wat de SGP betreft stimuleert de pro-
vincie geen evenementen op zondag. 
Wij vinden het goed dat mensen die 
dag rusten. Dat geldt ook voor win-
kelopening op zondag, waar kleine 
ondernemers vaak de dupe van zijn. 
De partij wil vitale kernen. ‘Er moe-

ten woningen gebouwd worden en de 
SGP ziet dat het liefst binnen de rode 
contouren gebeuren. Aan de andere 
kant vinden we ook dat er voldoende 
ruimte moet zijn voor kinderen om 
te spelen en om te wandelen in het 
groen. Wanneer de ruimte binnen de 
rode contouren beperkt is, mag er 
van de SGP flexibeler mee worden 
omgegaan. Die grenzen mogen best 
iets opgerekt worden om te kunnen 
bouwen en daardoor de leefbaarheid 
van de kernen te behouden.’  

Bestuur
‘Wij willen een provincie met heldere 
kerntaken en geen nieuwe bestuurlij-
ke structuren.’ Het bericht dat Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland wil-
len fuseren om slagvaardiger te zijn 
spreekt Arie van der Vlies niet aan. 
‘Utrecht is heel anders dan Noord-
Holland, dat veel meer op steden 
gericht is. Het eigene van de provin-
cie Utrecht blijft het beste behou-
den met een zelfstandige provincie 
Utrecht.’ Hij noemt verder als nadeel 
dat het bestuur dan verder van de 
burger komt te staan. ‘Je ziet het ook 
in de Veiligheidsregio Utrecht. Het is 
een grote organisatie geworden waar-
bij je de kans loopt dat bet bestuur 
heel ver van de vrijwillige brandweer 
komt te staan.’ De SGP ziet meer 
in samenwerking dan samenvoeging 
van gemeenten. Zeker wanneer bur-
gers zich daartegen verzetten. De 
partij heeft in Provinciale Staten een 

motie ingediend waarin wordt ver-
zocht te onderzoeken hoe gemeenten 
nauwer kunnen gaan samenwerken 
om herindeling te voorkomen. Deze 
motie kreeg brede steun.

Campagne
Op de vraag waar de SGP het verschil 
maakt zegt Van der Vlies: ‘De SGP 
voert in de Staten geen oppositie om 
het oppositievoeren. Wij beoordelen 
elk voorstel op zijn merites en voe-
ren een positiefkritische oppositie. 
Als kleine partij weten we ook best 
wat te bereiken. De fractie heeft een 
notitie uitgebracht over het toepas-
sen van Integraal Technisch Groen. 
Dat betekent door aanleg van groen-
structuren langs wegen een bijdrage 
leveren aan het reduceren van fijnstof 
op en om de weg. De SGP heeft 
deze notitie met steun van andere 
partijen op de agenda van Gede-
puteerde Staten gekregen.’ De SGP 
heeft bij de komende verkiezingen 
een lijstverbinding met de Christen-
Unie. ‘De campagne is in volle gang’, 
vertelt Van der Vlies. ‘De start was 
in Maartensdijk. Met een volledig 
elektrische campagneauto trekken we 
tot eind februari door de provincie. 
We houden bijeenkomsten in zalen, 
doen mee aan debatten en zijn zoveel 
mogelijk zichtbaar op straat.

Er is een verkiezingswebsite, www.
hetbestevoorutrecht.nl en we zijn te 
volgen op Twitter.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Succesvolle aanpak criminaliteit
De politie heeft zeven verdachten uit Bilthoven aangehouden voor een reeks 
van strafbare feiten in gemeente De Bilt en de provincie Noord Brabant. De 
gemeente is blij met deze aanhoudingen. Hiermee komt een eind aan het 
stijgende aantal fietsendiefstallen, auto-inbraken en overlast in Bilthoven.

De verdachten zijn in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar. Nadat de politie ver-
schillende meldingen van buurtbewoners had binnengekregen en het aantal 
fietsendiefstallen en auto-inbraken steeg is zij een uitgebreid onderzoek 
gestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanhoudingen in de periode 
november 2010 t/m eind januari. 

De gemeente De Bilt is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Daar-
om werkt de gemeente intensief samen met de politie en andere betrokken 
partijen op het gebied van veiligheid. Wilt u meer weten over de gezamen-
lijke aanpak op het gebied van veiligheid? Lees dan de rubriek Openbare 
Orde en Veiligheid op www.de bilt.nl. 

SGP voert campagne met tien speerpunten
door Guus Geebel

‘Wij maken ons in de provincie sterk voor het stimuleren van duurzame energie. Dat dragen we in deze 
campagne uit met een elektrische campagneauto’, vertelt  Arie van der Vlies uit Maartendijk. Hij staat op de 
verkiezingslijst van de SGP voor Provinciale Staten op de negende plaats. Wim van Wikselaar voert de lijst 

aan met de leus: ‘SGP, het beste voor Utrecht’. 

Arie van der Vlies is actief betrokken bij het campagneteam van de partij.

Grondverwerving voor verbreding A27
door Frank Klok

Op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieu Effect Rapportage (MER) verbreding A27 kwamen in 
totaal 460 zienswijzen binnen. Hiervan zijn er 255 inhoudelijk verschillend en 205 identiek. De bewoners uit 

Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk leverden zeven ordners met zienswijzen in. 

Ruim 85 procent van de participan-
ten is particulier. Daarnaast zijn 12 
zienswijzen ingediend door overhe-
den, vooral gemeenten. Verder heeft 
een aantal bewonersorganisaties uit 
onder meer Hollandsche Rading en 
Maartensdijk gereageerd. De ove-
rige zienswijzen zijn ingediend door 
bedrijven en organisaties op het 
gebied van natuur en milieu, zorg, 
recreatie en onderwijs.

Verwerving
Rijkswaterstaat (RWS) blijkt inmid-
dels bezig met de verwerving van de 
extra grondpercelen die hier en daar 
toch nodig blijken voor de verbreding 
van de A27. Bij Rentmeesterskantoor 
Noordanus & Partners, vastgoeddes-
kundige voor agrariërs en particulie-
ren voor het buitengebied, heeft zich 
al een aantal grondeigenaren gemeld, 
met percelen langs het A27-traject 
tussen Groenekan en Hollandsche 
Rading. Dirk van Loon van Noor-
danus & Partners hierover: ‘Zij zijn 
door RWS benaderd voor de verkoop 
van relatief kleine stukken grond. 
Meestal worden dit soort transacties 
in der minne geschikt. Slechts 10 % 

komt uiteindelijk voor de rechter. De 
Crisis en Herstelwet heeft enerzijds 
de beroepsmogelijkheid voor lagere 
overheden flink beperkt. Maar daar-
naast heeft die wet - in eerste instantie 
- de koppeling tussen het onherroepe-
lijk worden van het OTB en het uit-
spreken van een onteigeningsvonnis 
ook losgelaten. De Eerste Kamer ging 
dit te ver en heeft bedongen dat er 
op korte termijn reparatiewetgeving 
moet komen’.

Onbekend 
Hoeveel bewoners en bedrijven 
menen planschade te lijden en ter 
zake claims zullen indienen nadat het 
OTB onherroepelijk is geworden, is 
nog niet bekend. Planschade is een 
complexe materie en ook daarbij valt 
samen optrekken en inwinnen van 
deskundig advies en begeleiding te 
overwegen.

Dirk van Loon van en voor het Rentmeesterkantoor.



Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 februari
t/m woensdag 2 maart

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

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 3.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden gehakt 
Kalfsrollade
Boerenham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Gerookte kipsalade
Filet Americain
Sellerysalade

ROOMBRIE

100
gram 1.25

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
gram 4.75

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

100
gram 2.29

Biefstukworst

ERG LEKKER!

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 5.50

100
gram 1.79

1 Kg. 6.98Shoarma

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd 

Entrecôte

Rundervinken
Slavinken
Baconvinken

6 halen /
       5 betalen

Vers 
gebrande pinda's

250
gram 1.69

Wintergebraad 
met kruidnagel

100
gram 1.79

Oud-Hollandse week!
Bourgondische 
vleessalade

150
gram 2.59

Alle maaltijden

30% korting

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

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

3 Kokende Dagen

van donderdag 24 t/m zaterdag 26 februari

We hebben nog veel meer aanbiedingenin de winkel!



‘Het was erg gezellig om eens op 
een andere manier samen te werken 
met collega’s,’ zegt een enthousi-
aste vrijwilliger. ‘We werden hartelijk 
ontvangen door de medewerkers van 
Reinaerde en de cliënten genoten van 
de bedrijvigheid.’ ‘Bij Reinaerde was 
er sprake van dubbel genieten,’ vertelt 
de heer Van Zijl, directeur-bestuurder 
van SSW. ‘Wij hadden het gebouw 
De Reiger net opgeleverd, de mede-
werkers van SSW konden tijdens NL 
Doet op informele wijze kennisma-
ken met de cliënten van Reinaerde.’ 

Op de koffie
Dit jaar gaan medewerkers van SSW 
bij het Leendert Meeshuis, verpleeg-
huis op antroposofische basis in Bilt-
hoven, koffie drinken met de bewo-
ners. In een kleine setting voeren 
de medewerkers gesprekken met de 
bewoners aan de hand van voor-

werpen zoals de krant, fruit of een 
gedicht. Deze extra aandacht vin-
den de bewoners heerlijk. SSW kiest 

nadrukkelijk voor een brede maat-
schappelijke oriëntatie waarbij er 
naast het investeren in stenen ook 
geïnvesteerd wordt in mensen. Op 
deze manier zijn medewerkers meer 
betrokken bij de lokale samenleving. 

Achter de schermen 
Medewerkers van SSW werken met 
plezier mee aan de maatschappelijke 
activiteiten, ze zijn er trots op dat 
SSW hen deze mogelijkheid biedt. 
SSW is een maatschappelijk betrok-
ken woningcorporatie in de gemeente 
De Bilt. Zij verhuren en beheren ruim 
5.000 woningen in de zes kernen 
van de gemeente. Het verhuren van 
woningen is de basis, maar daar-
bij verliezen ze de mensen om wie 
het gaat niet uit het oog. Samen 
met bewoners, overheden en andere 
belanghebbenden realiseren zij goed, 
betaalbaar en veilig wonen.

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. 

Bart Krol (46) is gedeputeerde en 
woont in Soest. Zijn politieke car-
rière begon 25 jaar geleden met het 
opzetten van een CDJA in Soest. Krol 
studeerde nog geschiedenis in Utrecht 
toen hij in 1990 in de gemeenteraad 
werd gekozen. Hij werd fractievoor-
zitter, in 1994 lijsttrekker en van 1998 
tot 2006 wethouder in Soest. Vier jaar 
geleden werd hij gedeputeerde van 
het CDA voor ruimtelijke ontwikke-
ling, landelijk gebied en stedelijke 
vernieuwing. ‘Ik doe het met veel ple-
zier en zou het graag nog een periode 
doen. Maar ook gedeputeerde moet je 
niet te lang willen zijn. Acht jaar is 
mooi, vier jaar is te kort.’

Met elkaar 
Krol toont zich een gedreven poli-
ticus die gelooft in zijn missie. ‘Als 
je in het politieke bedrijf echt iets 
wilt, gebeurt het ook en zeker met 
elkaar. Omdat iemand even niet had 
opgelet bij de Biltse Duinen kwam 
een gedeelte in handen van particu-
lieren. Voor je er erg in had werd het 
een omheind gebied. Als je dan met 
elkaar zegt, dat willen we niet, we 
willen dat het gebied beschermd en 

toegankelijk blijft, dan kun je dat ook 
voor elkaar krijgen.’ Hij vertelt trots 
hoe dit belangrijke natuurgebied door 
een gezamenlijke operatie en met 
veel steun vanuit het Utrechts Land-
schap voor iedereen behouden kon 
blijven. ‘Daar hebben generaties na 
ons ook plezier van. De natuur is niet 
alleen voor bloemen en bijen, maar 
ook voor mensen die daarvan kunnen 
genieten. Het is in deze provincie 
prettig wonen en werken. Dat is een 
van de belangrijkste redenen waarom 
het zo goed gaat met de economie. De 
provincie Utrecht is, na Amsterdam, 
economisch de snelst groeiende regio 
van Nederland. Landschappen en de 
nabijheid van culturele voorzieningen 
dragen mede bij aan die economische 
ontwikkeling.’

Kerntaken
‘Het openbaar bestuur kost veel geld. 
Daar moet je zorgvuldig mee om 
gaan. Wij vinden in Utrecht dat we 
ons moeten gaan concentreren op 
zaken waarbij we echt een toegevoeg-
de waarde hebben. Teveel overhe-
den bemoeien zich nu met eenzelfde 
onderwerp. Je kunt ruimtelijke ont-

wikkelingen niet door elke gemeente 
apart laten doen. Daar is afstemming 
op regionaal niveau voor nodig. De 
provincie kan zich best wat minder 
bezighouden, of stoppen, met zaken 
waar anderen al heel goed in zijn. 
Dan blijft er geld over bij de provin-
ciale overheid en dat is goed voor de 
burger. Het is een kabinetsbesluit om 
de jeugdzorg over te hevelen van de 
provincie naar de gemeenten. Met 
name gaat het daarbij om het Bureau 
Jeugdzorg, waar de provincie nu de 
indicatiestelling doet. Ik weet niet of 
het afstoten daarvan goed is, maar 
het is in ieder geval zo besloten. Wij 
hebben met elkaar afgesproken dat 
mensen die jeugdzorg nodig hebben 
niet de dupe mogen worden van de 
verschuiving van de verantwoorde-
lijkheid van de provincie naar de 
gemeenten. Den Haag kan wel zeg-
gen we gooien het over de schutting 
naar de gemeenten, maar wij hebben 
hier afgesproken dat we dat rustig en 
netjes willen doen’, zegt Bart Krol. 

Mensen
Het CDA is tegen herindelingen waar 
mensen het niet mee eens zijn. ‘Een 
fusie tussen de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland mag 
ook geen gedwongen herindeling 
zijn. Als CDA’er geloof ik in een 
zelfstandige provincie Utrecht. Die 
bestaat sinds 1375 en is de oudste 
provincie van Nederland. We hebben 
een prachtige economie, een mooie 
schaal, maar ook hier geldt, het kan 
wel een beetje soberder met besturen. 
Als je dat kunt bereiken door samen 
te werken met gebieden waar je echt 
wat mee hebt, is dat prima. Wij wil-

len wel intensief samenwerken, maar  
het kabinet wil graag een fusie.’ Een 
belangrijk CDA standpunt is de over-
kluizing van de A27 bij Amelisweerd 
en een landschapstunnel bij de noor-
delijke randweg. ‘Het is goed om 
met Rijk, provincie en gemeenten de 
problematiek die er met de wegen 
rondom Utrecht is op te lossen, maar 
wel met uitdrukkelijke randvoorwaar-
den. Waar het echt nodig is willen we 
de bestaande wegen verbreden. Voor-
waarde is dat er maatregelen geno-
men worden op het gebied van geluid, 
stof en andere overlast voor mensen. 
We leggen geen nieuwe wegen door 
de natuur aan. De overkluizing bij 
Amelisweerd is bedoeld om natuur-
gebieden die door de A27 worden 
doorsneden met elkaar te verbinden,. 
Niet zozeer voor dieren, maar voor 
mensen. Daarvoor is de naam recro-
duct bedacht. We willen mobiliteits-
problemen oplossen en zorgen dat het 
verkeer kan doorstromen. Dat is goed 
voor de economie, maar we willen dat 
doen met respect voor mensen en het 
landschap.’ 

Natuur
Het CDA is de grootste partij met 
11 van de 47 statenleden. De par-
tij levert twee gedeputeerden. Bart 
Krol vindt dat het CDA de afgelopen 
jaren wel degelijk een stempel heeft 

gedrukt op het provinciaal bestuur. 
Hij noemt Hart van de Heuvelrug, 
het omgaan met landschappen, waar 
wel of niet gebouwd wordt, nieuwe 
snelwegen, cultuur en kleine kernen. 
‘Voor mij is het programma Hart voor 
de Heuvelrug het mooiste. Daarin 
ontwikkelen we natuur zonder dat er 
overheidssubsidie aan te pas komt. 
We financieren het met woningbouw 
en nieuwe bedrijventerreinen. Dat is 
goed voor de economie en goed voor 
de mensen. Het geld dat dit ople-
vert gebruiken we om op een aantal 
andere plekken natuurterreinen aan te 
leggen. Zo hebben we het voormalige 
militair complex Jessurunkamp in 
Soest en een daarnaast gelegen che-
mische fabriek aan de natuur terugge-
geven.’ Het absolute hoogtepunt voor 
Krol is de aankoop van vliegbasis 
Soesterberg door de provincie van het 
Rijk. ‘We gaan een gebied waar hon-
derd jaar lang niemand mocht komen 
toegankelijk maken voor recreanten. 
Om dit financieel mogelijk te maken 
worden woningen gebouwd.’ Met het 
Akkoord van Utrecht is het besluit 
genomen hoe we met minder geld 
omgaan met de Ecologische hoofd-
structuur. ‘Ik wil me de komende 
jaren sterk blijven maken. voor de 
goede balans tussen economie en de 
kwaliteit van onze fantastische land-
schappen. Dat is waar mijn hart ligt.’
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Rug, nek of schouderklachten?
Lichaamsvermoeidheid?

Spanningen of Hoofdpijn?

www.holistichealthcare.nl

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

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

Heeft u klachten?
Niet langer wachten!

Bart Krol bezield CDA-politicus met hart 
voor Utrecht

door Guus Geebel

‘We wonen in een prachtige provincie. Vorig jaar riep de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Utrecht 
uit tot de op een na mooiste provincie van Nederland. Daar goed mee omgaan en geen schade aan toe 

brengen, dat is echt rentmeesterschap. Het is een van de peilers waarop het CDA gebaseerd is en daar ben ik 
trots op’, zegt Bart Krol, de nummer twee van de CDA-lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Bart Krol vindt zorgvuldig omgaan met ruimte en natuur een belangrijke 
opdracht in de provinciale politiek.

Utrecht gezien vanuit het provinciehuis.

Samen kun je veel bereiken
Wat doet SSW tijdens NL Doet?

Vorig jaar hebben tien medewerkers van Woonstichting SSW deelgenomen aan de vrijwilligersactie NL Doet. 
Samen met leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap en cliënten van Reinaerde, locatie De Reiger, 

is de tuin aangelegd en is er een mooi straatmozaïek gelegd voor de entree van de zorglocatie.

Het is erg gezellig om eens op een 
andere manier samen te werken met 
collega’s.

De cliënten genoten van de bedrijvig-
heid.
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Weierink werd in 1969 geboren in 
Wervershoof en studeerde rechten in 
Utrecht en Leiden. Als zelfstandig 
lobbyist public affairs behartigt hij de 
belangen van organisaties en bedrij-
ven in wetgevingstrajecten. Hij was 
al heel jong politiek actief. ‘Op mijn 
zeventiende zat ik al in het bestuur 
van een JOVD-afdeling in het oosten 
van het land. Mijn vader was burge-
meester en actief binnen de VVD, 
dus heb ik het liberalisme van huis uit 
meegekregen.’ Vanaf 1996 werd hij 
actief binnen de VVD in Utrecht. Hij 
was acht jaar plaatsvervangend raads-
lid en zat een jaar in de gemeenteraad. 
Vier jaar geleden verhuisde hij naar 
Maartensdijk. 

Passie
Gert-Jan Weierink is lid van het alge-
meen bestuur van het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden. Wan-
neer hij op 2 maart wordt gekozen in 
Provinciale Staten, moet hij stoppen 
bij het hoogheemraadschap. Beide 
functies zijn niet te combineren. ‘Ik 
heb ook in de Tweede Kamer gewerkt 
als persoonlijk medewerker van Rita 
Verdonk. Ik heb in die periode heel 
veel geleerd over hoe je politiek moet 
bedrijven. Ik had al een passie voor 
politiek, maar daar kwam het tot een 
uitbarsting, zal ik maar zeggen.’ Toen 
Verdonk uit de VVD stapte, ging Wei-
erink niet mee en zat hij zonder werk.

Besturen
Van de programmapunten van de 
VVD spreekt ‘minder provinciale 
bestuurders’ Weierink het meeste aan. 
‘Ik ervaar ook bij het hoogheemraad-
schap dat teveel bestuurslagen zich 
met eenzelfde onderwerp bezighou-
den. Er is ook nog het Bestuur Regio 
Utrecht, dat naar mijn mening weinig 
toegevoegde waarde heeft. Ik ben zelf 
lid van het algemeen bestuur van het 
BRU geweest, dus ik weet waar ik het 
over heb. Ik merkte dat de belangen 
van gemeenten in het BRU zeer ver-

schillend zijn en dat het heel moeilijk 
is die op één lijn te krijgen.’  Weierink 
denkt dat er een soort doorzettings-
macht moet zijn om iets voor elkaar 
te krijgen. In zijn optiek is dat de pro-
vincie. ‘Die zegt we hebben ergens 
voor gekozen en dat gaan we ook zo 
doen. Bij het BRU ligt dat anders. We 
hebben het gezien bij de aanbesteding 
van het openbaar vervoer. Dat kan de 
provincie het beste voor hele provin-
cie goed regelen.’

Kerntaken
De provincie gaat zich op de kern-
taken richten. Jeugdzorg en cultuur 
noemt Weierink taken die goed bij 
de gemeente kunnen komen. ‘Bij de 
resterende kerntaken kan de provin-
cie een duidelijke rol vervullen. Die 
heeft het overzicht en zal erop let-
ten dat niet in iedere kern een eigen 
bedrijventerrein komt waar de zwaar-
ste categorie bedrijven terecht kan.’ 
Weierink vindt dat bij de jeugdzorg 
ook kritisch gekeken moet worden 
naar manier waarop de jeugdzorg 
zichzelf met allerlei besturen organi-
seert. In de gemeente zit je dichter bij 
de mensen. Gemeenten die te klein 
zijn kunnen ook onderling afspraken 
maken. Je ziet bijvoorbeeld dat De 
Bilt en Utrecht samenwerken bij het 
innen van belasting. Dat zijn samen-

werkingsverbanden waarbij je echt 
functioneel samenwerkt.’

Slagkracht
Weierink noemt een verkenning naar 
de mogelijkheden van samenwerking 
van Noord-Holland, Utrecht en Fle-
voland een goede zaak. ‘Ik begrijp dat 
het een oriënterende fase is, dus kan 
het nog alle kanten op. Je moet voor de 
beste optie gaan. Als het voor Utrecht 
het beste is om tot een fusie over te 
gaan om slagkracht naar Den Haag te 
kunnen ontwikkelen om zaken binnen 
te halen, dan moet je dat doen.’ Op de 
vraag waar de VVD het verschil in 
de Staten maakt antwoordt Weierink: 
‘Ik vind de VVD een hele sociale 
partij, die de belangen van bedrijven 
en werknemers inziet. Zonder onder-
nemers heb je geen werknemers.’ Het 
mooiste resultaat dat de VVD-gedepu-
teerde heeft binnengehaald vindt hij 
de realisatie van de noordelijke ring 
om Utrecht. ‘Dat is echt een missing 
link binnen onze verbindingen in de 
provincie.’  Op donderdag 24 febru-
ari om 20.00 uur houdt de VVD een 
campagnebijeenkomst met debat in 
het H.F. Wittecentrum in De Bilt. De 
weekenden voor de verkiezingen toert 
een campagnekaravaan met kandida-
ten door de provincie. Op zaterdag 26 
februari wordt De Bilt aangedaan.
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Christophorus Bosch en Duin valt 
sinds 1 januari onder de overkoepe-
lende instelling Amerpoort en biedt 
wonen, logeren en dagbesteding voor 
kinderen en jongvolwassenen met 
een ernstige of matige verstandelijke 
beperking vanuit een antroposofisch 
perspectief. Door psychische en vaak 
ook lichamelijke beperkingen is het 
voor deze kinderen vaak moeilijk de 
wereld om hen heen te begrijpen en 
erin te functioneren. De medewerkers 
kijken vooral naar wat elk kind uniek 
maakt en nodig heeft om gelukkig 
te zijn. Er wonen negentig kinderen, 
sommige met autisme of aanverwan-
te stoornissen en andere met ernstige 

gedragsproblemen, in negen huizen 
op het terrein met een aantal begelei-
ders en hun eigen gezin. Binnenkort 
gaat Christophorus uitbreiden met 
een speciaal onderkomen waar vier-
entwintig jongeren van 20 jaar en 
ouder kunnen wonen en werken in de 
Amersfoortse wijk Vathorst.

Snoezelruimte
De Ronde Tafel Bilthoven organi-
seerde vorig jaar een golftoernooi 
‘in het wild’. De 18 holes lagen ver-
spreid over de bossen en lanen van 
De Bilt en Bilthoven, onder meer op 
locaties als het Van Boetzelaerpark 
en het Heidepark. Vooral werkne-

mers van bedrijven deden in groeps-
verband mee bij wijze van teamuitje. 
Na afloop genoten ze van een barbe-
cue bij golfclub De Biltse Duinen, 
gevolgd door een feest met een lote-
rij en een veiling. Van het geld heeft 
Christophorus intussen al een speci-
aal aangepaste fiets gekocht, zodat 
de bewoners met een begeleider in de 
bossen rond het terrein kunnen fiet-
sen. Ook is er speelgoed voor de jon-
gensruimte en speelmateriaal voor 
buiten aangeschaft, waaronder hang-
matten, een waterbaan en een tram-
poline. Dit jaar hoopt Christophorus 
geld in te zamelen voor een snoezel-
ruimte: een creatief ingerichte ruimte 

waar de zintuigen van de jongeren 
worden geprikkeld met kleuren, licht 
en geluid. Dit kan de jongeren helpen 
meer contact te maken, te bewegen 
of juist te ontspannen. 

Tafelronde
De Tafelronde is een organisatie voor 
mannen tussen de twintig en veertig 
jaar. De leden zetten zich in voor 
goede doelen en verder is netwer-
ken een belangrijke factor. Van elk 
beroep wordt maar één persoon toe-
gelaten op voordracht van een van de 
andere leden. De Bilthovense afde-
ling bestaat uit 19 mannen. Ronde 
Tafellid Rogier van Huffelen vertelt: 
‘Dit is al de vijfde keer dat we een 
actie voor een goed doel organiseren. 
Vorig jaar hebben we voor Christop-
horus gekozen, omdat een van de 
oud-leden daar vrijwilliger is. Hij 
zei dat het een goede club was. We 
hebben ook al een paar keer geld 
opgehaald voor de Berg en Bosch 
school in Bilthoven.’ Eind april gaan 
de Bilthovense leden van de Ronde 
Tafel kennis maken met bewoners 
van Christophorus: ‘We gaan met een 
groep naar het zwembad en met een 
andere groep fietsen.’

Individuele deelnemers
Op zaterdag 21 mei organiseert de 
Ronde Tafel Bilthoven nogmaals 
een golfevenement in het wild voor 
Christophorus. Rogier van Huffelen: 
‘We hebben hiervoor vergunning 
gekregen van de gemeente De Bilt. 
Om gevaarlijke situaties te voorko-
men, worden bij elke hole toezicht-
houders geplaatst. Op momenten dat 
daar mensen wandelen of fietsen, 
vragen ze deelnemers om even te 
wachten tot die mensen voorbij zijn.’ 
Nieuw is dat er ’s ochtends ook plaat-
sen beschikbaar zijn voor individuele 
golfliefhebbers. Alle golfers krijgen 
een lunch aangeboden. De middag 
is gereserveerd voor bedrijven en na 
afloop is er weer een feest, met lote-
rij, veiling en barbecue. ‘s Middags 
kan iedereen, kinderen en volwas-
senen, ook meedoen aan activiteiten 
op het Vinkenplein in winkelcentrum 
De Kwinkelier. 

Wie meer informatie wil of als bedrijf 
of als particulier kaarten wil bestellen 
voor het golfevenement van 2011, 
kan mailen met de secretaris van 
de Ronde Tafel Bilthoven e-mail: 
rt163@rondetafelbilthoven.nl.

Christophorus ontvangt tienduizend 
euro van Ronde Tafel Bilthoven

door Lilian van Dijk

Ronde Tafel Bilthoven, een afdeling van de landelijke Tafelronde, organiseert jaarlijks een evenement voor 
het goede doel. Het bedrag van het golftoernooi van 2010 werd door wethouder Mittendorff op 17 februari 

symbolisch overhandigd aan Imre Nieuwenweg, groepsleidster bij Christophorus in aanwezigheid van Ronde 
Tafelleden Rogier van Huffelen en Thomas van Santen.

vlnr: Thomas van Santen, dochter Maartje, Imre Nieuwenweg, Rogier van 
Huffelen.

Gert-Jan Weierink kandidaat voor de VVD
door Guus Geebel

‘De VVD is de partij om te waarborgen dat wij het niveau van leven dat we gewend zijn vast kunnen 
houden’, aldus Gert-Jan Weierink uit Maartensdijk. ‘De VVD is een nuchtere, zakelijke partij, maar we zijn 

zeker niet harteloos.’ Weierink staat bij de provinciale verkiezingen op plaats 10 van de VVD-lijst. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Vertrouwen in de Provinciale Staten

Op welke manier moeten wij nog vertrouwen stellen in de Provinciale 
Staten? Het geld wordt met bakken uitgegeven aan projecten die discutabel 
zijn. Verhuizing naar het peperdure pand van Fortis. Verhuiskosten?. Ver-
moedelijk gedwongen ontslag van personeel. Dan de afscheidsreceptie van 
de secretaris?
Terwijl hij in dienst schijnt te blijven van provinciale Staten, wordt hem 
een afscheidsreceptie aangeboden van zijn huidige werkkring die in eerste 
instantie een bedrag zou gaan kosten van 20.000 euro. Na protest is dit 
teruggebracht tot 12.500 euro.  Ook niet gering. De huur van de Domkerk 
alleen al kost 2000 euro omdat de heer Sietsma tijdens de receptie graag 
orgelmuziek wil horen. 
Na zijn afscheid gaat hij een salaris verdienen van 110.000 euro voor een 
functie die nog moet worden gecreëerd. Zijn tijdelijke opvolger krijgt als 
interim-secretaris een salaris van 22.000 euro per maand, dat is 264.000 
euro per jaar. Ooit van de Balkenendenorm gehoord?. Mocht de heer 
Sietsma in de Eerste Kamer komen, dan gaan de baten naar de Provinciale 
Staten. Is dit onder aftrek van een ruimhartige onkostenvergoeding? 
Van ons wordt gevraagd te bezuinigen en hogere belastingen te betalen. 
Waarom? Dat begrijpen we nu.

H.J. van der Loo, Bilthoven

Gert-Jan Weierink wil minder bestuurders in de provincie.

Lijst 8
www.hetbestevoorUtrecht.nl 

Wij gaan voor het beste, 
voor U en Utrecht!

Wim van Wikselaar



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

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

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

Suikerbrood
gevuld met suiker en kaneel

€ 1,95

Oostenrijkse 
Appelstrudel

€ 6,25

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33 Bij aankoop
vanaf € 5,-

aan Hallmark
wenskaarten

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Gratis
Postzegel

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

 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.

Narcis 3 bos  3,-
Lente Primula 3 voor  3,95

De nieuwe bloem- en 
groentezaden zijn binnen. 

Het zaaifeest kan beginnen!

Kabeljauw met mediterrane groenten
 
3 eetlepels olijfolie

1 ui, grof gesnipperd

2 teentjes kno� ook, grof gesnipperd

1 courgette, in blokjes

1 eetlepel provinciale kruiden, � jngehakt

3 tomaten, ontveld en in blokjes

300-400 gram kabeljauw� let

3 eetlepels crème fraiche

2 eetlepels Parmezaanse kaas

versgemalen peper en zout
 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius. Verhit de 
olie in een wok en fruit de ui en kno� ook even aan. Bak de 
blokjes courgette met de kruiden heel even mee. Schep 
van het vuur af de blokjes tomaat erdoor en voeg naar 
smaak peper en zout toe. 

Vet een ovenschaal in en schep één derde van de groente 
op de bodem. Wrijf de kabeljauw� let in met peper en zout 
en leg de vis op de groente. Schep de rest van de groente 
erover. Strijk de crème fraiche erover uit en bestrooi het 
geheel met de parmezaanse kaas. 

Zet de schaal in de oven en laat de kabeljauw in ong. 20 
minuten gaar worden. Lekker met aardappelpuree of rijst.

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

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

www.kooklust121.nl

Fissler 
elektrische rvs 

peper- en zoutmolen

normaal € 49,95 p/s 

nu voor 

€ 29,95 p/s

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

11
0
1www.houwingvanbeek.nl

Soestdijkseweg Zuid 251-A
3721 AE  Bilthoven
T (030) 229 08 11
E info@houwingvanbeek.nl

U wordt niet altijd gewaarschuwd 

voor wat er komen gaat.

Met ons levenstestament bent u 

goed voorbereid op onverwachte 

situaties. 

In uw levenstestament regelt u hoe 

het verder moet met u persoonlijk, 

uw geldzaken enz. als u dat

zelf niet meer kunt beslissen.

Meer informatie vindt u op onze website.

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

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

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

Voor al uw print & drukwerk

Onze professionele apparatuur 

levert dagelijks topkwaliteit

Onze mensen behandelen

uw werk met zorg



Marjan Haak-Griffioen (59) staat op 
de lijst van de ChristenUnie bij de 
Provinciale Statenverkiezingen op 
plaats tien. Zij is nu bijna drie jaar 
gedeputeerde voor de ChristenUnie 
met in haar portefeuille zorg, jeugd, 
onderwijs en bestuurlijke organisa-
tie. Haak begon haar politieke werk 
twintig jaar geleden bij het GPV, dat 
later opging in de ChristenUnie. Zij 
was twaalf jaar Statenlid en vijf jaar 
wethouder, eerst in De Bilt en daarna 
in haar huidige woonplaats Woerden. 
Marjan Haak groeide op in Loenen 
aan de Vecht. 

Jeugdzorg
De jeugdzorg is een belangrijk onder-
deel van de portefeuille van Marjan 
Haak. Dat het gesprek in belangrijke 
mate daarover gaat is niet verwonder-
lijk. Ze besteedt er met hart en ziel 
zeventig procent van haar tijd aan. ‘Er 
is nogal wat zorg over de jeugdzorg 
en die deel ik.’ Zij vindt dat kinde-
ren zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving geholpen moeten worden. 
‘Ik denk ook wel dat de jeugdzorg 
teveel de kant op is gegaan van te 
zware oplossingen voor de proble-
men zoeken. We moeten veel meer 
gaan kijken wat thuis en in de eigen 
omgeving mogelijk is. Dan moet ook 
de gemeente erover gaan. Of alle 

gemeenten dat kunnen behappen is de 
zorg van veel partijen. Alles dicht bij 
huis is goed, maar er zijn vaak hele 
complexe situaties die je niet zomaar 
thuis kunt oplossen. De vraag is ook 
of elke gemeente dat zelf aankan, 
of dat er samenwerkingsverbanden 
moeten komen. Het is een proces dat 
nu loopt en waarover ik met wethou-
ders in gesprek ben. We bekijken hoe 
we het zo kunnen organiseren dat het 
voor de kinderen goed uitpakt. In het 
kabinetsakkoord is er ongeveer vijf 
jaar voor uitgetrokken.’

Herindelingen
De portefeuille van Marjan Haak 
bevat ook bestuurlijke organisatie. 
Dat gaat over herindelingen. Op dit 
moment loopt nog de voorbereiding 
Renswoude-Scherpenzeel-Wouden-
berg. Een herindeling zorgt ook wel 
eens voor een teleurstelling. ‘Als 
we dan als provincie met een goed 
doordacht en doortimmerd voorstel 
komen en er een bus komt met Twee-
de Kamerleden die wat om zich heen-
kijken en zeggen we vinden het toch 
niet zo’n goed idee en kijk er nog 
eens naar, dan geeft dat geen goed 
gevoel. Terugkijkend vind ik dan dat 
het resultaat goed is, maar het proces 
een teleurstelling. In Den Haag is 
vaak weinig vertrouwen in wat lagere 

overheden regelen. Met de gemeen-
ten is dat vertrouwen er wel.’ Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland willen 
samenwerken om slagvaardiger te 
zijn. De ChristenUnie vindt Utrecht 
een mooie provincie met heel veel 
samenhang. ‘Die moet je niet zomaar 
wegdoen. Het kabinet vindt dat er een 
Randstadprovincie moet komen. Wij 
willen eerst bekijken waar samenwer-
king gewenst is en onderzoeken wat 
je zonder een herindeling kan verbe-
teren. We zien dat er stroperigheid is 
en de ChristenUnie wil een efficiënt 
bestuur.’

Vertrouwen
Waar maakt de ChristenUnie het ver-
schil in de Staten? ‘Vooral op het 
gebied van duurzaamheid loopt de 
partij voorop. Ook maatschappelijk 
zijn we heel erg voor sociale cohesie. 
Ons politiek handelen is gebaseerd op 
onze overtuiging. Die zegt dat je moet 
doen wat goed is. Voor het mooiste 
resultaat als gedeputeerde komt Mar-
jan Haak toch weer bij de jeugdzorg 
terecht. ‘Vooral de geweldige samen-
werking die hierbij is ontstaan. Er 
zijn goede contacten met de wethou-
ders en aanbieders van zorg en er is 
heel veel vertrouwen. Daardoor zijn 
behoorlijke stappen gemaakt en zijn 
er echt verbeteringen in de jeugdzorg 

aangebracht. Wij zeggen, het gaat er 
niet om wie het organiseert, maar dat 
het zo goed mogelijk georganiseerd 
wordt. Het is heel ingewikkeld en 
het kan alleen slagen als we met zijn 
allen voor hetzelfde doel gaan.’  

Mooiste plek
Marjan Haak vindt in de omgeving 
van Woerden, Linschoten en Oude-
water het mooiste plekje van de pro-
vincie, waar ze ook graag fietst. Het 
is er kleinschalig met mooie boerde-

rijen. ‘Utrecht is een mooie afwis-
selende provincie met best nog veel 
stille plekjes.’ De Bilt noemt zij een 
van meest typerende gemeenten in 
de provincie. ‘Je hebt er binnen één 
gemeente van die mooie overgangen 
en eigenlijk is de bevolking ook heel 
gevarieerd. In die zin een unieke 
gemeente.’ Marjan Haak is in de cam-
pagne van de ChristenUnie in veel 
plaatsen van de provincie te vinden. 
Ze wil graag nog een periode door-
gaan als gedeputeerde.

 De Vierklank 9 23 februari 2011

Verantwoordelijk zijn voor de aarde uit overtuiging
door Guus Geebel

‘Wij hebben altijd wel een zeker relativeringsvermogen, omdat we vanuit onze overtuiging zeggen dat je 
moet doen wat goed is’, zegt Marjan Haak. ‘Verstandig omgaan met de Schepping en goede keuzen maken. 

Ons programma staat daarom in het teken van duurzaamheid en respect voor de aarde. Daarbij hoort
ook goede sociale cohesie.'

Marjan Haak zet zich met hart en ziel in voor de jeugdzorg.

Film; Lofzang op de schoonheid 
van onze Aarde

Op 1 maart vertoont Transition Town De Bilt de film ‘Home’. Home gaat 
over ontstaan en evolutie van onze planeet gedurende de laatste 200.000 
jaar. Op indringende wijze komen ook de ingrepen van de mens in het eco-
systeem en de gevolgen daarvan in beeld. Voor deze film werden opnamen 
gemaakt in 54 landen. Hij duurt 1,5 uur en is Nederlands ondertiteld.
Transition Town De Bilt is een netwerk van inwoners van de gemeente De 
Bilt die niet langer willen wachten op de (inter)nationale politiek maar hier 
en nu samen en concreet bezig zijn om hun leven duurzamer te maken.  
De film begint om 19.30 uur en wordt gehouden in buurthuis ’t Hoekie,  
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. Informatie: ttdebilt@gmail.com of 
030-2205946, website http://debilt.transitiontowns.nl

Levenstestament goede voorbereiding 
op onverwachte situaties 

Een 'gewoon testament' werkt alleen bij overlijden maar niet als 
iemand door omstandigheden zijn eigen wil niet (meer) kan bepalen. 
Bijvoorbeeld bij een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere 
onverwachte omstandigheden zoals een verkeersongeluk. Hiervoor 

bestaat sinds kort het levenstestament. 

Met een levenstestament is men goed voorbereid op onverwachte situaties. 
Want: wie zorgt er voor je kinderen? Of: wie regelt dat de rekeningen wor-
den betaald? Wie neemt er beslissingen over de medische behandeling? In 
een levenstestament kan onder meer worden vastgelegd wie je zaken moet 
behartigen als je dat zelf niet meer kunt.

Vaak denkt men dat een partner of kinderen deze zaken wel waar kunnen 
nemen. Dat is niet altijd mogelijk. Een ongetrouwde partner bijvoorbeeld 
mag geen beslissingen nemen over medische behandelingen. Kinderen 
mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder verkopen als deze 
blijvend wordt opgenomen in een verpleeghuis. In dit soort gevallen kan de 
rechter wel een bewindvoerder benoemen maar dan heb je zelf meestal geen 
zeggenschap over wie die bewindvoerder wordt of hoe hij omgaat met je 
belangen. In een levenstestament kan zelf worden bepaald wie jw belangen 
behartigt door het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. Daarbij kan in 
het levenstestament worden beschreven op welke manier de vertrouwens-
persoon te werk moet gaan.

Een levenstestament kan worden gemaakt bij een notaris. Net zoals een 
'gewoon testament' is het levenstestament ook een officiële notariële akte. 

(Houwing van Beek notarissen)

Rondrit met bewoners van de Windehof
Woensdag 16 februari zijn twee bewoners van de Windehof in Bilthoven door vrijwilligers van Tap Uitvaart-

zorg mee uit genomen om een mooie rondrit te maken. Dit keer ging de rit via Doorn naar Tull en ’t Waal. 
Dit initiatief vond z’n oorsprong op de Beursvloer en is inmiddels uitgegroeid tot

een duurzame relatie tussen beide organisaties.

In de Windehof in Bilthoven, een 
locatie van Altrecht, verblijven rond 
de 40 mensen. Zij zijn allen 60+ 
en vaak afhankelijk van derden om 
eens iets gezelligs te ondernemen. 
De coördinator vrijwilligerswerk 
Altrecht, Carina van Welzenis, kwam 
enkele jaren geleden via de Beurs-
vloer De Bilt in contact met Natalie 
Temming-Tap, van Tap Uitvaartzorg. 
Beiden waren enthousiast over de 
wens van Altrecht om bedrijven eens 
kennis te maken met een wereld waar 
je niet direct in je dagelijks leven 

mee te maken hebt. Het bleek het 
begin van een succesvolle relatie met 
elkaar.

Uitstapjes
Inmiddels mag De Windehof reke-
nen om meerdere uitstapjes per jaar. 
Zo gaat Tap met een kleine groep 
bewoners rond december naar de 
kerstmarkt in Soest en rijden zij een 
bloesemroute in het voorjaar. ‘Onze 
bewoners genieten daar zichtbaar 
van. Zij vertellen hun verhalen aan 
de ‘achterblijvers’, die op hun buurt 

genieten van deze avonturen. De kop-
jes koffie met gebak zijn ook een vast 
ritueel geworden‘, zegt Carina van 
Welzenis.

Nieuwe match
Een nieuwe match is ook al in uit-
voering: in het kader van de remi-
niscentie, letterlijk vertaald ‘iets 
dat herinneringen oproept aan iets 
overeenkomstigs uit het verleden’, 
gaat Tap met bewoners individueel 
of in tweetallen naar hun geboorte-
stad. Hiermee wordt gest imuleerd 
dat er mooie, positieve herinneringen 
op zullen komen door de mensen 
weer in contact te laten komen met 
hun herinneringen uit de jeugdtijd. 
Vaak de periode waarin zij nog niet 
ziek waren. ‘Dit is een buitengewoon 
waardevol project waar wij vanuit 
Altrecht zeer dankbaar voor zijn.’ 
aldus Carina van Welzenis. Altrecht 
en Tap verwachten nog lang de relatie 
voort te zetten, omdat het voor beide 
partijen iedere keer weer een voldaan 
gevoel oplevert.

Ingrid VerheijBewoners van de Windehof in Bilthoven zijn door vrijwilligers van Tap Uit-
vaartzorg mee uit genomen om een mooie rondrit te maken.

advertentie

Het moet eerlijker           Stem  PVDA  



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92
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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

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04 www.vechtstreekmakelaars.nl

* buiten wonen
* prachtig vrij uitzicht
* riant gezinshuis
* goede staat
* perceel 266 m2
* gebruiksoppervlakte 136 m2

Boomklever 4 te Maartensdijk

Heuvellaan 2A te Tienhoven

Vraagprijs: € 282.882,-- k.k.

Vraagprijs: € 369.000,-- k.k.

Kerkweg 12, Maarssen  •  Tel. 0346-564644
info@vechtstreekmakelaars.nl

Makelen is ons vak, wonen onze passie...

* scherp geprijsd
* heerlijk gezinshuis
* nabij scholen
* grote serre aangebouwd
* perceel 153 m2
* woonoppervlakte 127 m2

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

tevens grote collectie huwelijkskaarten

Zwanger?
De NIEUWE COLLECTIE

GEBOORTEKAARTEN 
is binnen!

Kom snel langs om ze te bekijken!

Snelle levering

•
Eigen ontwerp mogelijk

•
Grote standaardcollectie

•
Gratis boeken mee naar huis

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

www.vvdps2011.nl

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 
toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 
u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
1007 1.4 AUT SPORT, `05, 28.000 KM, BLAUW MET.ER, CV, SB, AIRCO, RAD/CD, LMV,  ......  €. 8.450,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1, 0 12V 5DRS, `09, 70.000 KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,   ........  €. 7.800,-
206 1.4 5DRS, `00, 170.000 KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD,  ...............................  €. 3.750,-
207 1.4 16V COOL `N BLUE 5DRS, `08, 61.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, 
CRUISE C, RAD/CD, ESP, SB,  ........................................................................................  €. 9.950,-
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 2.0CC, `04, 80.000 KM, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, 
AIRBAGS, MLV, PARKEERHULP, REGENS,  ......................................................................  €. 12.950,-
308 X-LINE 1.6 16V HDIF, `08, 86.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, CRUISE C, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE,  ....................................................  €. 12.500,-
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,-
VOLVO S60 2.4 COMFORT LINE 5 CIL, `01, 183.000 KM, BLAUW  MET, CRUISE C, 
HALF LEDER, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS,  ........................................................  €. 6.250,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN 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,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS,  ...............................................................................................................  €. 5.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH,  MLV,  ..................................................................................................  €. 4.500,-
FORD COUGAR 2.0 16V, `99, ROOD, ER, CV, SB, LMV, SPORT UITLAATPOT,  ....................  €. 3.500,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000 KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,  ..............  €. 8.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 GTI, `92, 187.000 KM, ZOMEENEMEN,  ......................................................  €. 350,-
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

Restaurant Zilt & Zoet 

Rob en Monica Beckers

Dorpsweg 153

3738 CD Maartensdijk

Telefoon: 0346-212627

Fax: 0346-214320

info@restaurantziltenzoet.nl

www.restaurantziltenzoet.nl

 

 

 

 

 

medewerker voor de bediening (m/v)service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS
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Om een uur of vier speelt Van Vuren 
met Tristan Struijk en zijn moeder 
Kitty Zaal het spel Nmbrs!, dat wel 
wat weg heeft van Rummikub, joke-
ren en Scrabble. Het spel bestaat uit 
100 speelkaarten, genummerd van 
1 tot 100, en vier jokers. Elke kaart 
heeft een waarde en een kleur: rood, 
blauw, groen of oranje. Het doel van 
het spel is om als eerste je kaarten 
kwijt te raken door reeksen van 3 of 
meer kaarten op tafel te leggen en 

in meerdere rondes zoveel mogelijk 
punten te vergaren. De speler die het 
eerst een totaalscore van 100 heeft 
bereikt, is winnaar. ‘Dit spel leert kin-
deren rekenen’, legt Van Vuren uit. 
Tristan vond het wel leuk, maar nog 
wat moeilijk. ‘In zijn klas rekenen ze 
nog niet verder dan tot twintig’, ver-
klaart zijn moeder. ‘Train Your Brain 
van IQ Cabin van Smart vond ik leu-
ker’, deelt zoonlief mee. ‘Het bleek 
dat hij goed is in ruimtelijk inzicht’, 

aldus Van Vuren. ‘Het is leuk om je 
kind eens iets anders te geven dan 
een boek of computerspelletje’, heeft 
Kitty deze middag ontdekt. 

Educatief
‘Een kwart van de boekhandels 
wordt branchevreemd’, voorspelt Van 
Vuren. ‘Dat komt door de opkomst 
van verkoopsites op internet. Ik was 
kort geleden in Amerika. Daar zie 
je in de gemiddelde boekhandel van 
duizend vierkante meter tweehonderd 
vijftig vierkante meter gereserveerd 
voor spellen.’ In Bilthoven is nog 
geen spellencultuur, is zijn ervaring. 
‘In Utrecht wel. Dat is echt een spel-
lenstad. Vaak wordt gedacht dat men-
sen die spellen spelen halve autisten 
zijn, maar dat klopt niet. Er zijn 
genoeg mensen die gezellig met zijn 
vieren een spelletje willen doen.’ 

Via het internet kunnen mensen die 
van spelletjes houden een oproep 
plaatsen om anderen te vinden die 
regelmatig willen aanschuiven voor 
een spel. Van Vurens uitgeverij/groot-
handel heeft ook puzzels van 2 tot 
32352 stukjes, maar alles wat Boos-
terbox op de markt brengt, heeft een 

educatief randje, de puzzels inbegre-
pen. ‘Ons assortiment verschilt dui-
delijk van dat van een keten als Bart 
Smit’, geeft Van Vuren aan. ‘Daarom 
past het perfect bij een boekhandel.’

Mysteries
Heel populair is op dit moment het 
spel Black Stories, aldus Van Vuren. 
‘Het is een van oorsprong Duits spel, 
dat we vertaald hebben en op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd. 
In één jaar tijd hebben we vier druk-
ken uitgebracht, zo groot was de 
belangstelling.’ Black Stories is een 
gezelschapsspel voor liefhebbers van 
moordmysteries en andere spannende 
puzzels en is geschikt voor iedereen 
vanaf tien jaar. Het omvat 31 mis-
daden, 49 lijken, 11 moorden, 12 
zelfmoorden en een dodelijke maal-
tijd. De spelleider neemt een kaart 
van de stapel, leest het korte verhaal 
voor en vraagt de spelers waarom dit 
zo is gebeurd. Op de achterkant van 
de kaart staat de oplossing van het 
raadsel. De spelers gaan op zoek naar 
deze oplossing door vragen te stel-
len. De spelleider antwoord met ‘ja’ 
of ‘nee’. Er zijn ook Green Stories 
met als thema’s natuur en sprookjes 
en White Stories over spoken en 
vampiers op de markt. ‘Binnenkort 
komen daar Blue Stories bij over nau-
tische mysteries’, kondigt Van Vuren 
aan.

Zelfvertrouwen
Heel bijzonder is het spel Knappe 
Koppen, dat geschikt is voor kinderen 
tussen 2 en 5 jaar. Van Vuren: ‘Voor 
kinderen vanaf twee jaar was tot nu 
toe niets op de markt op spellenge-
bied.’ Bij Knappe Koppen draait het 
niet om winnen, maar om proberen. 
Het spel is te spelen door één tot vier 
kinderen of teams van meerdere kin-
deren, begeleid door één volwassene 
of oudere broer of zus. De groei van 
het zelfvertrouwen en de ontwikke-
ling van algemene kennis, ruimtelijk 
inzicht, taal- en rekenvaardigheden 
staan centraal. 
Het is helemaal niet belangrijk of een 
kind de vraag al dan niet goed heeft 
beantwoord, het gaat om het plezier 
van het (samen) spelen. ‘Iets is nooit 
fout, maar altijd bijna goed’, doceert 
Van Vuren. Ike Bekking, eigenaar 
van de Bilthovense Boekhandel, is 
enthousiast over het bezoek van Van 
Vuren. ‘Hij kan enorm inspireren. 
In het najaar organiseer ik weer een 
spelletjesmiddag met hem, want van-
middag was een groot succes.’ In 
de Boekenweek komt Pieter Steinz, 
recensent van de NRC, op 17 maart 
vertellen over zijn boek De Duivels-
kunstenaar. 

Details over deze lezing en andere 
evenementen zijn te vinden op www.
bilthovenseboekhandel.nl. 

Bilthovense Boekhandel laat 
kinderen en volwassenen spelen

door Lilian van Dijk

Veel boekhandels verkopen tegenwoordig niet meer uitsluitend boeken, maar een wat breder georiënteerd 
assortiment. In de Bilthovense Boekhandel konden mensen kennis maken met nieuwe spellen onder leiding 

van promotor Marc van Vuren van Boosterbox, uitgever en groothandel in educatieve spellen.

Tristan Struijk en Kitty Zaal luisteren geboeid naar de uitleg van Marc van 
Vuren in de Bilthovense Boekhandel.

Naast het gemak voor de inwoners 
van De Bilt speelt de stimulering van 
de lokale economie een grote rol. 
Vario Pers; uitgever van De Vierklank 
en het Bilts Ondernemers-Nieuws en 
nu lokalebedrijvendebilt.nl ziet in 
‘lokaal verbinden’ een taak wegge-
legd. Cor Groenen: ‘Met De Vier-
klank zetten we ons als jaren in om 
de communicatie tussen gemeente, 
bedrijven en particulieren te stimule-
ren. Sinds vorig jaar is daar het Bilts 
OndernemersNieuws bijgekomen dat 

zich meer richt op business-to-busi-
ness. En nu met lokalebedrijvende-
bilt.nl willen we stimuleren dat inwo-
ners en bedrijven de handel dichter 
‘bij huis’ houden.’

Zoeken
Op de site staan ruim 2900 Biltse 
bedrijven gerangschikt. Er zijn 4 
zoekmogelijkheden. Op branche naar 
aanleiding van de indeling van de 
Kamer van Koophandel, op woon-
plaats, bedrijfsnaam of trefwoord. 

Het zoekregister van de trefwoorden 
moet in de loop van de tijd door de 
bedrijven zelf gevuld worden. Een 
aantal bedrijven heeft zich vorige 
week direct aangemeld, maar dat 
moeten er nog veel meer worden. 
Groenen: ‘Als je nu loodgieter intikt 
in het trefwoordenregister, vind je 
niemand. Een gemiste kans, lijkt me. 
En dat geldt nu nog voor heel veel 
beroepsgroepen. We streven ernaar 
de beste bedrijvengids in De Bilt te 
worden, maar daar moeten de onder-
nemers zélf ook iets voor doen. Wij 
bieden alleen het handvat.’

Mogelijkheden
Groenen borrelt van enthousiasme: 
‘Bij lokaal ondernemen hoort natuur-
lijk ook lokaal werken. Een van de 
eerste uitbreidingen die we gaan 
realiseren wordt een vacaturebank. 
Hierop kunnen deelnemers gratis hun 
vacatures plaatsen. Misschien gaan 
we ook iets doen met lokale CV’s en 
we willen ook kijken of we iets met 
vraag en aanbod van stageplaatsen 
kunnen doen. Kortom alles wat maar 
enigszins raakvlakken heeft met de 
stimulering van de lokale economie, 
willen we op de site samenbrengen. 
Dat is goed voor de samenleving en 
uiteindelijk ook goed voor het milieu 
en het terugdringen van de CO2 uit-
stoot.’

De digitale bedrijvengids van De Bilt
lokalebedrijvendebilt.nl nu 1 week in de lucht

Denk je aan digitaal zoeken dan denk je aan google. Maar als je gootsteen verstopt is zit je niet te wachten 
op tienduizenden hits op internet. Je zoekt iemand, het liefst dichtbij, die dat snel op kan lossen. 

Dat is een van de redenen waarom lokalebedrijvendebilt.nl is opgericht.

Bedankt chauffeur

Zes verschillende kernen vormen samen de gemeente De Bilt. Het verbinden 
van die kernen blijft ook op bestuurlijk niveau een punt van aandacht. Wij 
maakten de cirkel vast rond.

En petit comité wilde het gemeentebestuur de chauffeur van het bijna-onge-
luk (bij de Spoorwegovergang Leijenseweg) even in het zonnetje zetten. Dit 
gebeurde op 16 februari jl. op de kamer van burgemeester Arjen Gerritsen 
in gezelschap van wethouder Arie-Jan Ditewig (foto Reyn Schuurman).

Christen Unie op pad

Kandidaat-Statenleden, lokale en landelijke partijprominenten van de 
ChristenUnie trekken de provincie in om mensen te ontmoeten. Een klas-
sieke Amerikaanse schoolbus is daarbij het opvallende vervoermiddel. 
Zaterdag 19 februari was de derde tourdag, o.a. door Maartensdijk en De 
Bilt. Bilts fractievoorzitter Nico Jansen ontving het gezelschap rond 11.30 
uur op het Maertensplein in Maartensdijk en reisde mee naar de Biltse Hes-
senweg, waar de bus rond 12.15 uur aankwam. [HvdB]



	De	Vierklank	 12	 23	februari	2011

De leden van het Dorpsberaad Westbroek 
hebben de afgelopen periode weer een 
aantal belangrijke onderwerpen behan-
deld. Daarbij onderwerpen die persoonlijk 
of  via het mail-adres werden aangedragen 
door de inwoners van Westbroek. In de 
Vierklank wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden over onder meer de standpun-
ten zoals die door het Dorpsberaad naar 
de gemeente zijn geformuleerd. Als u hier 
op wilt reageren kunt u gebruik maken van 
het E-mail adres info@dorpsberaadwest-
broek.nl. Uiteraard kunt u ook een van de 
leden aanspreken.

Het Dorpsberaad is nu twee jaar in functie 
en dat heeft ertoe geleid dat de deel-
nemers aan het Dorpsberaad het eigen 
functioneren, de wisselwerking met de 
gemeente en de bereikte resultaten  in een 
voorgaande vergadering tegen het licht 
hebben gehouden. De praktijk heeft uit-
gewezen dat het Dorpsberaad al redelijk 
goed wordt bereikt middels telefoontjes, 
e-mails en gesprekken met dorpsgeno-
ten. Er wordt gewerkt aan een nog groter 
draagvlak om meer invloed uit te oefenen 
richting de gemeente om de kwaliteit 
van de woon- en leefomgeving te verbete-
ren. Hoewel op een aantal onderwerpen 
een redelijk tot goed succes is behaald, 
bestaat bij de leden van het Dorpsberaad 
de indruk dat het beter kan. Om dat te 
bewerkstelligen was voor de laatst gehou-
den vergadering wethouder Kamminga 
uitgenodigd. De wethouder heeft aangege-

ven dat een goede communicatie tussen 
gemeente en Dorpsberaad prioriteit heeft, 
aangezien daar de grootste pijnpunten 
zaten. Het spreekt vanzelf  dat het Dorps-
beraad Westbroek nauwlettend zal volgen 
of  deze goede bedoelingen het gewenste 
resultaat hebben. 

Jaarwisseling
De leden van het Dorpsberaad hebben 
een brief  van burgemeester Gerritsen 
ontvangen waarin wordt geschreven dat 
naast het plezier van de jaarwisseling in 
Westbroek, in toenemende mate door ver-
schillende bewoners zorg kenbaar wordt 
gemaakt. Deze zorg heeft met name te 
maken met de vreugdevuren op straat. 
Het gevaar neemt toe door onder meer 
het materiaal dat wordt gebruikt in combi-
natie met (soms) illegaal vuurwerk. 

De burgemeester wil in gesprek met een 
aantal partijen om te bezien hoe het 
mogelijk is om voor iedereen in Westbroek 
de jaarwisseling een plezierige gebeurte-
nis te laten zijn zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de veiligheid. Het Dorps-
beraad onderschrijft de zorgen omtrent 
de veiligheid en zal aanwezig zijn bij de 
gesprekken met de diverse partijen.

Parkeerplaatsen
In een vorig verslag van het Dorpsberaad 
kon u al lezen over de extra parkeer-
plaatsen in de zogenaamde nieuwbouw 
waarvoor het Dorpsberaad zich hard heeft 

gemaakt. Inmiddels zijn deze gerealiseerd 
en zijn de reacties van bewoners positief. 

Huizen Holsblokkenweg
Mede op voorspraak van het Dorpsberaad 
is vorig jaar door de gemeente besloten 
om op de Holsblokkenweg zes bestem-
mingsneutrale woningen te bouwen. Er 
wordt dus niet van te voren vastgesteld of  
het een huurwoning of  een koopwoning 
wordt. Inmiddels heeft de SSW vergun-
ning aangevraagd voor de bouw. Ondui-
delijk is de planning om tot realisatie te 
komen, het Dorpsberaad blijft zich inzet-
ten voor een spoedige start.

Afwatering
Leden van het Dorpsberaad zijn al eerder 
benaderd over de slechte afwatering in 
het zogenaamde poortje van de Burg. 
Huydecoperweg naar de Holsblokkenweg. 
Bij hevige regenval staat het daar onder 
water. De gemeente is bekend met het 
probleem maar de oplossing schijnt niet 
eenvoudig te zijn. Wellicht kan een oplos-
sing gerealiseerd worden bij de start van 
de huizenbouw aan de Holsblokkenweg. 
Op dat moment wordt ook de riolering 
aangepast.

Als u voor een volgende bijeenkomst van 
het Dorpsberaad, in mei, agendapunten 
wilt inbrengen kunt u dat doen via info@
dorpsberaadwestbroek.nl of  rechtstreeks 
via één van de leden.

Van Dorpsberaad Westbroek

Veel toehoorders waren gekomen voor de 
winterse terugblik op het schaatsen van 
50 jaar geleden door Henk van der Grift. 
Omdat Nederland in die tijd niet voldoen-
de trainingsmogelijkheden had, verhuisde 
hij met zijn toenmalige verloofde Reijka 
naar Fagernes in Noorwegen. Geïllus-
treerd door prachtige filmbeelden vertelde 
Henk hoe hij zich daar voorbereidde op 
de wereldkampioenschappen schaatsen-
rijden. In de bergen, op de geveegde 
ijsbaan in de sneeuw, ontwikkelde hij zijn 
kenmerkende korte slag, waarmee hij in 
1961 wereldkampioen werd.
De filmopnames zijn een aanmoediging 
voor een reis naar Noorwegen.

Onze volgende spreker is mevrouw Co 
Bouwman. Zij zal dia’s tonen die haar 
man maakte onderweg naar zijn werk in 
de omgeving. Hoog opgetaste hooibergen 
tonen het leven in Westbroek van weleer.
Komende dinsdag, 1 maart, Ontmoet  West-
broek u graag weer in het Dorpshuis aan de 
Prinses Christinastraat van 14.30u – 16.30u.
De kosten zijn 2 euro, inclusief  een kop 
koffie of  thee. Ook wanneer u niet in West-
broek woont bent u van harte welkom.

De rubriek buurtberichten is de plaats 
waar bewonersgroepen hun eigen 
berichten uit de wijken en dorpen 
kunnen plaatsen. 

Drie kernen van de gemeente De Bilt (Groe-
nekan, Maartensdijk en Hollandse Rading) 
liggen in de directe nabijheid van de A27 
en worden dus getroffen door de plannen 
voor de verbreding van de A27. Bovenop 
de aanzienlijke toename van de overlast 
geldt voor Hollandsche Rading dat er daar 
sprake is van een aantal schrijnende indi-
viduele situaties. Voor Groenekan geldt 
dat dit dorp cumulatief  getroffen wordt 
door de opwaardering van de Utrechtse 
ringweg om de Noord tot autoweg én - voor 
met name het deel van het dorp langs de 
N230 - de overlastcumulatie van spoorlijn, 
provinciale weg N417 en een A27-par-
keerplaats met overlast. Voor alle drie de 
kernen geldt verder dat er vele tientallen 
woningen staan zonder geluidsarme gevel.

De dorpsraden/bewonersoverleg  van de 
betrokken kernen hebben, tezamen met 
de Stichting Stop Geluidshinder Maartens-
dijk, gemeend dat het onderwerp voor de 
dorpskernen van groot belang is en dat 
de bewoners daarom vóór de provinciale 
verkiezingen de standpunten van de deel-
nemende politieke partijen over de overlast 
van de A27 moeten kennen. Concreet zijn 
de volgende twee vragen aan de partijen 
voorgelegd met het verzoek daar specifiek 
een reactie op te geven:

De gemeenteraad van de gemeente De Bilt 
heeft unaniem uitgesproken dat ze de bevol-
king in de A27-kernen wil beschermen tegen 
de overlast van de snelweg. Eén van de 
milieumaatregelen - tegen de fijnstofproble-
matiek - is het verplaatsen van de kleuter- en 
basisschool in Groenekan. De besluitvorming 

daarover is al in een vergevorderd stadium. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad recent her-
bevestigd dat ze de geluidsoverlast wil beper-
ken tot 55 dB(A), de waarde die bij de start 
van de A27-discussie als acceptabel voor de 
volksgezondheid werd aangemerkt. De Rijks-
overheid heeft in haar niet aflatende opportu-
nisme sindsdien de milieunormen regelmatig 
opgetrokken, tot nu 60 dB(A) en nog hogere 
waarden zijn in Den Haag alweer in discussie. 
Een en ander betekent dat er ten opzichte van 
de milieumaatregelen die de Rijksoverheid 
langs de A27 treft nog aanzienlijke additio-
nele maatregelen noodzakelijk zijn.

•  Is uw partij bereid de grenswaarde van 55 
dB(A) voor wat betreft de geluidsoverlast 
van de A27, die de gemeenteraad van de 
gemeente De Bilt heeft gesteld, te  onder-
schrijven?

•  Is uw partij bereid om substantiële finan-
ciële bijdrage(n) uit provinciale middelen 
beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van die additioneel benodigde milieumaa-
tregelen?

In aansluiting op deze schriftelijke inven-
tarisatie is op 15 februari in Hollandsche 
Rading ook nog een politiek café georgani-
seerd waar de partijen nog eens uitgebreid 
aan de tand zijn gevoeld. Met uitzondering 
van de PvdA, is uiteindelijk van alle par-
tijen een schriftelijke dan wel mondelinge 
reactie ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met uw betreffende dorpsraad/bewo-
nersoverleg of  de Stichting Stop Geluids-
hinder Maartensdijk.

Partij 55 dB(A) 
limiet

Meefinancieren
geluidwering

50PLUS Ja Ja

CDA Ja Ja

CU

D66 Ja Ja

GroenLinks Ja Ja

Mooi Utrecht Ja Ja

PLU Ja Ja

PvdA ? ?

PvdD Ja Ja

PVV Ja Ja

SGP Nee Nee

SP Ja Ja

VVD Nee* Ja

*  De VVD heeft zich niet expliciet uitgesproken voor handhaving 
van de 55 dB(A) limiet.

Verkiezingen Provinciale Staten 
en verbreding van de A27

PS-partijen en kleine kernen
Hoe kijken de politieke partijen in de provincie aan tegen de problematiek van de 
kleine kernen? De VVD, PVV, SP, GroenLinks, SGP en 50Plus hebben hun kijk op de 
kleine kernen aan het papier toevertrouwd. U kunt de visies van die partijen vinden 
op de website van de Dorpsraad Groenekan, www.dorpsraadgroenekan.nl. Tevens 
vindt u daar een link naar een gestandaardiseerd overzicht van de verkiezingspro-
gramma’s van alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Dat overzicht is 
samengesteld door de Griffie van de provincie.



'Geen twijfel over mogelijk', stelt 
Hoogenraad gedecideerd in de serre 
van zijn landhuis met fotogeniek uit-
zicht over de weilanden, 'ik ben een 
vele betere fotograaf geworden door 
de fotoclub Bilthoven.' Het was altijd 
al een bezigheid waar hij plezier in 
had, foto's nemen, maar voor zijn 
pensioen dacht Hoogenraad er eigen-
lijk niet over na. 'Gewoon wat kiekjes 
schieten, dat was wat ik voorheen 
deed.' Net als menigeen.

Horizontaal
Hij sloot zich aan bij fotoclub Bilt-
hoven, die - zoals op de website 
www.fotoclubbilthoven.nl te lezen is 
- fotografie in de breedste zin van 
het woord wil bevorderen. 'Ik wilde 
gewoon beter leren te fotograferen.' 
Hoogenraad legt met net zoveel 
geduld uit als hij tegenwoordig een 
foto schiet hoe de vereniging hem 
een betere fotograaf heeft gemaakt. 
'Ik heb vooral veel geleerd van ande-

ren en ik ben geënthousiasmeerd.'  
De bijeenkomsten zijn horizontaal 
en absoluut niet schools, legt Hoog-
enraad uit. 
'Dat betekent dat er niemand boven 
de rest staat. Er zijn ook geen mensen 
die hun geld verdienen met fotogra-
fie, voor zover ik weet. Maar we leren 
wel degelijk van elkaar. We proberen 
elkaar vooral te inspireren en onze 
kennis te delen.' 

Jeugd
Eens in de twee weken ontmoeten de 
leden elkaar in het H.F. Wittecentrum 
in De Bilt. 'Iedereen neemt meestal 
een eigen foto mee. Die bespreken 
we dan. Elk lid geeft zijn mening 
over het werk van de ander. Zou je 
niet beter zus en zo kunnen doen, 
ik vind dit wel goed en dat niet. Zo 
gaat het eraan toe.' Iedereen mag zich 
aansluiten bij de club. 'We hebben nu 
zo'n zestig leden. Je kunt gerust spre-
ken van een succes. Niet voor niets 
bestaat fotoclub Bilthoven al ruim 
dertig jaar.' Het is ook zeker geen 
oudelullenclub, zweert hij. 'Ik ben 
één van de seniors. Het is nu zelfs zo 
dat de jeugd zich het meest laat zien. 
Erg leuk is dat. Het is een heel goed, 
aangenaam gezelschap.' 

Beter worden
Niveau en talent is bijzaak. 'Het gaat 
erom dat je een passie voor fotografie 
hebt, dat je enthousiast bent. Het zou 
wel makkelijk zijn als je een beetje 
tegen kritiek kan. We hebben mensen 
binnen zien komen die dachten dat ze 
al heel goed waren, maar nadat het 
werk in de groep besproken was, viel 
het toch allemaal wel mee.' Hoogen-
raad voegt er onmiddellijk aan toe 
dat elkaar afzeiken niet bij de cul-
tuur van de vereniging hoort. 'Het is 
opbouwende kritiek, om er beter van 
te worden of om in ieder geval na te 
gaan denken over de fotografie.'

Werkgroepen
Ziel van de vereniging vormen de 
werkgroepen. 'De club heeft een aan-
tal werkgroepen. Bijvoorbeeld natuur, 
mens en wereld, stad en land en digi-
taal. In die groepen leggen mensen 
zich toe op één specifiek onderwerp.' 
Zelf heeft Hoogenraad een voorkeur 
voor portretfotografie. Op de website 
toont hij zijn werk. Eén afbeelding is 
hij bijzonder trots op (zie foto). 'Dit 
vind ik nou een prachtige compositie. 
Die mevrouw heb ik prachtig vastge-
legd. Ik hou ervan mensen te fotogra-
feren als ze ergens mee bezig zijn.' 

Hobby
Grotendeels is het voor eigen ver-
maak. 'Wij willen niet concurreren 
met de professionele fotografie.' 
Soms wordt het werk van de fotoclub 
Bilthoven echter wel geëxposeerd. 
'In het Hilton of in het gemeentehuis. 
Dat is erg leuk. Maar we maken geen 
foto's om in goede aarde te vallen bij 
fotojury's. Daar zijn andere organi-
saties voor.' Voor slechts vijftig euro 

per jaar kan men zich aansluiten bij 
de vereniging. Hoewel Hoogenraad 
dus stopt als voorzitter, zal hij zijn 
lidmaatschap gewoon continueren. 'Ik 
kijk er juist weer naar uit om te gaan 
fotograferen. Daar heb ik straks weer 
meer tijd voor en dat is toch de reden 
waarom ik me heb aangesloten bij de 
club.'

Maandag 28 februari houdt fotoclub 
Bilthoven zijn jaarvergadering. De 
avond vindt plaats in het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt. De vergadering begint om 20.00 
uur. Die avond zal ook de opvol-
ger van Hoogenraad worden gekozen 
door de leden. Voor meer informatie: 
www.fotoclubbilthoven.nl, of bel 035 
5771318/0346 213363.
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Erik Verhulp: ‘Snelheid, daar houden wij van’ 
door Henk van de Bunt

Dinsdag 15 februari jl. vond er in Restaurant De Paddestoel in Hollandsche Rading een Politiek Café plaats, 
waarin een forum van 9 provinciale politieke partijen, georganiseerd door de bewonersgroep HR-A27 uit 
Hollandsche Rading. Het hoofdthema was de provinciale politieke kijk op de mogelijke verbreding van de 
rijksweg A27. De belangstelling was goed en de zaal reageerde betrokken op de verschillende standpunten 

van diverse partijen.

Spreekstalmeester Erik Verhulp leid-
de de avond met verve. Hij benutte 
de gelegenheid zich bij het gezel-
schap, waaronder ook een aantal 
lokale politici, te verontschuldigen, 
waarom opnieuw was uitgeweken 
naar de Paddestoel, in plaats van te 
kiezen voor het centraler gelegen 
tijdelijk dorpshuis: ‘Er is heel dui-
delijk snel behoefte aan een nieuw 
dorpshuis. Het tijdelijk onderkomen 
aan het einde van de Dennenlaan is 
totaal ongeschikt voor dit soort bij-
eenkomsten’. De zaal was het gelet 
op de reacties duidelijk hiermee eens. 
Later complimenteerde hij een panel-
lid, dat binnen de beschikbare tijd een 
vraag over snelheidsbeperking beant-
woordde Freudiaans met de woorden: 
‘Dank u wel. Snelheid, daar houden 
wij van’. 

Waadpad 
Aan het begin van de avond kreeg 
Gitta de Bruin gelegenheid een 
oproep te doen tot steun voor een 
handtekeningenactie, gericht aan het 
College van Burgemeester en Wet-
houders. De groep doet een appèl op 
het gemeentebestuur de beschikbare 
gelden, benodigd voor de aanleg van 
het Waadpad in deze noordelijkste 

kern van de gemeente voor andere 
projecten te bestemmen omdat de 
inwoners van Hollandsche Rading 
geen behoefte hebben aan de thans 
gekozen variant van dit allang lopen-
de project.

55dB(A)
Vooraf was de woordvoerders van de 
politieke partijen de vraag voorgelegd 
of hun partij bereid was de grens-
waarde van 55 dB(A) voor wat betreft 
de geluidsoverlast van de A27. Ralph 
de Vries (D66) Jasper Fastl (Groen-
Links), Anco Goldhoorn (PLU Plat-
form Lokale partijen Utrecht), Jack 
Gadella (50plus), Arne Schaddelee 
(CU), Lijsttrekkers René Dercksen 
(PVV) en Anne-Marie Mineur (SP) 
en Gert-Jan Weierink (VVD) beves-
tigden voor deze verlaging te zijn. 
Bij knelpunten in het wegennet vindt 
de provinciale SGP in de schriftelijke 
beantwoording van Louis Seesing, 
dat deze eenvoudigweg verholpen 
dienen te worden: ‘Het krampachtig 
vasthouden aan 55 dB(A), zoals de 
gemeente De Bilt voornemens is, zal 
onvermijdelijk leiden tot een poli-
tiek steekspel, wat een vlotte besluit-
vorming niet ten goede zal komen. 
Inzake deze kwesties is het wat de 

Utrechtse SGP betreft voldoende als 
er aan het landelijke maximum van 
60dB(A) wordt vastgehouden’. Van 
het CDA was geen reactie ontvangen 
en de PvdA had ook niet gereageerd 
en was ook op deze avond niet aan-
wezig.

Stellingen
Vervolgens kregen de politieke par-
tijen een aantal stellingen voorge-
legd, waarop per stelling gedurende 
1 minuut kon worden geantwoord, 
waarna de zaal in totaal 10 minuten 
een nader verhoor kon afnemen. De 
eerste stelling maakte gelijk het ver-
schil tussen de partijen duidelijk zicht-
baar: ‘Nagenoeg alle autosnelwegen 
in de Randstad kennen een maximale 
snelheid van 100 km per uur. Gezien 
de ligging van de woningen in de ker-
nen Groenekan, Maartensdijk en Hol-
landsche Rading, dient ook hier 24 
uur per dag een snelheidsbeperking 
van 100 km per uur te worden inge-
voerd’. Er waren voorstanders van 80 
km (GroenLinks) tot partijen, die het 
allemaal niet snel genoeg gaat (PVV). 
Dercksen: ‘Kijk eens naar de A2 bij 
Breukelen. Vijfbaans en daar mag je 
dan maar 100. Dan val ik in slaap’.
Een andere stelling: ‘Optimale land-

schappelijke inpassing van de A27 
ter hoogte van de gemeente De Bilt 
is voor een bewoners van de kernen 
Groenekan, Maartensdijk en Holland-
sche Rading essentieel. Kunt u aange-
ven wat u onder optimale landschap-
pelijke inpassing verstaat?’ was een 
mooie gelegenheid voor het gezel-
schap al dan niet in sprookjes te gaan 
geloven. Sommigen zagen mogelijk-
heden zoals verdieping, overhuiving 
of één scherm vanaf Hollandsche 
Rading tot en met Groenekan, ter-
wijl anderen hierbij hun schouders 
ophaalden, omdat daar niet genoeg 
budget voor zou zijn.

Provincie
Bij de stelling: ‘De provincie dient 
de wens tot optimale landschappe-

lijke inpassing serieus te nemen en 
ook financieel te ondersteunen’ liepen 
opnieuw de meningen ver uiteen: 
‘Wanneer er eerst flink bezuinigd 
wordt op andere posten, is er geld vrij 
te maken’ (PVV) via ‘Gebruikers die-
nen dit te betalen’(CU) tot ‘Dit moet 
de rijksoverheid doen’(SP). Bij de 
laatste stelling: ‘De provincie dient al 
het mogelijke te doen om gedurende 
de werkzaamheden, de overlast op 
de Tolakkerweg en de Koningin Wil-
helminaweg te beperken’ viel voor 
het eerst een uniforme opstelling te 
ontdekken. Bij de beantwoording van 
een vraag vanuit het publiek, bleek, 
dat alle politieke partijen zich wilden 
inzetten voor een 60 km snelheid 
voor zowel de Tolakkerweg als de 
Koningin Wilhelminaweg. 

Het forum bestond uit v.l.n.r. Gert-Jan Weierink, Anne-Marie Mineur, René 
Dercksen, Anne Goldhoorn, Ralph de Vries, Jasper Fastil, Jack Gadella, Arne 
Schaddelee en Herman Graaff. De stoel van de PvdA bleef onbezet.

Voorzitter fotoclub Bilthoven ruilt zijn hamer 
weer in voor het fototoestel

door Ido Dijkstra

Voordat Edsard Hoogenraad zich ongeveer 10 jaar geleden aansloot bij de fotoclub Bilthoven maakte hij 
'kiekjes', aldus de 68-jarige inwoner van Hollandsche Rading. 'Nu kan ik echt fotograferen.' Na drie jaar de 
voorzittershamer van de vereniging te hebben geslagen, zwaait hij 28 februari af als preses. 'Ik stop ermee 

om weer meer tijd te hebben voor de reden dat ik me überhaupt aansloot bij de club: fotograferen.'

Edsard Hoogenraad: 'Ik ben een veel 
betere fotograaf geworden door de 
fotoclub Bilthoven.’

Een van de foto’s van Hoogenraad.



Op ‘t bankje
Een oma komt met haar kleindochter aan de hand bij 
me langs. ‘Oma, hier zitten. Boekje voorlezen.’ Ze zal 
nog geen vier jaar oud zijn, maar of oma wil of niet 
ze wordt naar de bank getrokken. De vrouw lacht wat 
en laat het maar gebeuren. Kleinkinderen winnen het 
altijd van oma’s. ‘Tijdens de voorleesweek was ik met 
haar in een boekwinkel en nu is ze helemaal wild van 
boekjes. Om uit voor te lezen natuurlijk, want zelf 
kan ze nog niet lezen. We kwamen net weer langs de 
boekwinkel en ze sleurde me bijna naar binnen. Dan 
kom je toch maar weer met een boekje naar buiten.’ 
Het meisje vindt dat er genoeg gepraat is en neemt zelf 
maar het initiatief om het nieuwe boekje uit oma’s tas 
te plukken. ‘Rustig aan Iris, even geduld’, zegt oma, 
maar dat is tegen dovemansoren gezegd. Het papier 
waarmee het boekje is ingepakt is er in mum van tijd 
af en gretig begint Iris te bladeren. ‘Daar heb ik nu 
even geen kind aan. Maar ze zal zo wel beginnen dat 
ik moet voorlezen’, zegt oma glimlachend. Het meisje 
is intussen in een andere wereld en merkt al niet eens 
meer dat we er zijn. ‘Het is mijn enige kleindochter 
en ik ben oppasoma. Op haar broertje heb ik ook 
gepast voordat hij naar school ging, maar die was heel 
anders. Die trok ook veel meer met mijn man op, want 
dat is een echte knutselaar. Hij heeft nog van die mec-
canodozen van vroeger en daarmee maakten ze samen 
allerlei dingen. Dat was voor Joep veel interessanter 
dan boekjes. Die jongen is ook zo handig op de com-
puter. Mijn man ook wel, maar als er wat aan de hand 
is weet Joep het meestal wel voor hem op te lossen.’ 

Iris heeft intussen de plaatjes goed bekeken en nu 
moet oma er toch aan geloven. ‘Voorlezen, oma’, zegt 
ze op een toon die geen tegenstand duldt. ‘Alle dagen 
dierendag’, heet het boekje met prachtige illustraties. 
Oma leest er een paar verhaaltjes uit voor. Die gaan 
over allemaal verschillende dieren die kinderen mee 
naar hun school genomen hebben. Iris hangt bijna aan 
oma’s lippen. Iedere keer als oma wil stoppen dringt 
Iris als een rupsje nooitgenoeg aan om verder te gaan. 
Maar dan vindt oma het genoeg. ‘Thuis gaan we wel 
weer verder voorlezen’, zegt ze opeens resoluut. Het 
meisje schrikt een beetje van de toon en voelt dat het 
menens is. Ze dringt in ieder geval niet meer aan. 
Oma lacht tevreden. ‘Ja, dieren en verhaaltjes over 
dieren staan bij Iris op nummer één. Als het mooi 
weer is gaan we altijd naar de kinderboerderij, dan is 
ze helemaal gelukkig. Ze hebben thuis ook een poes 
waar ze gek op is.’ De dierenliefde is ook te merken 
als er een vrouw met een klein hondje voorbijkomt. 
Ze wil er meteen heen, maar dat vindt oma toch niet 
goed. ‘We gaan nu eerst wat boodschappen doen en 
dan gaan we naar opa’, zegt ze. ‘Boodschappen doet 
vindt Iris ook wel leuk, maar in de supermarkt is ze 
toch het liefst in het kinderhoekje. Dat is voor mij wel 
prettig dan hoef ik haar ook niet steeds in de gaten te 
houden.’ Bij het woord 
kinderhoekje spitst Iris 
haar oren weer. Daar wil 
ze wel naar toe. Resoluut 
pakt ze oma bij de arm en 
hand in hand gaan ze weg. 

Maerten

Vergunningen 16-02-2011
Aanvragen om vergunning
•   Bilthoven, Overboslaan 61, vergroten woning
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 71, kappen 1 populier 

en 1 berk (04-02-2011)
•  Bilthoven, Aardelaan 4, kappen 1 conifeer (08-02-2011)
•  Bilthoven, Berlagelaan 159, kappen 1 spar en 1 den 

(03-02-2011)
•  Bilthoven, Biltseweg 25, plaatsen hekwerk (08-02-

2011)
•  Bilthoven, Frans Halslaan 93, uitbreiden woning (04-

02-2011)
•  Bilthoven, Jan van Eycklaan 31, uitbreiden restaurant 

(03-02-2011)
•  Bilthoven, Melkweg, kappen 2 essen, 1 els en 1 inland-

se eik, project Melkweg (08-02-2011)
•  Bilthoven, Nachtegaallaan 41, plaatsen dakkapel voor-

zijde (03-02-2011)
•  Bilthoven, Rembrandtlaan naast 4, kappen 1 beuk (08-

02-2011)
•  Bilthoven, Ruysdaellaan 17, kappen 3 vliegdennen 

(03-02-2011)
•  Bilthoven, Walnootlaan 22, plaatsen serre (02-02-2011)
•  De Bilt, Alfred Nobellaan 152, vernieuwen dakkapel 

(02-02-2011)
•  De Bilt, Henrica van Erpweg 8, oprichten dakkapel en 

doorbraak keuken (31-01-2011)
•  De Bilt, Prof.Dr.Crutzenlaan 28, uitbreiden woning 

(07-02-2011)
•  Groenekan, Veldlaan 47, uitbreiden woning (02-02-

2011)
•  Hollandsche Rading, Spoorlaan 21, kappen 1 ameri-

kaanse eik (04-02-2011)
•  Maartensdijk, Hondsdraf, kappen 2 esdoorns en 1 paar-

denkastanje (08-02-2011)
•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 25, kappen 2 coniferen 

en 6 taxussen (05-02-2011)
•  Maartensdijk, Prins Bernardlaan 23, oprichten dakop-

bouw (04-02-2011)
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 35a, restaureren dorpel stal-

deuren (01-02-2011)
Aanvraag reguliere procedure fase 1
•  Bilthoven, Rembrandtlaan naast 9, oprichten 2 bedrijfs-

verzamelgebouwen (31-01-2011)
Verlengen beslistermijn reguliere procedure
•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V weg 23, aanbouw 

keuken aan woning
•  Maartensdijk, Industrieweg 5, slopen oude pand en 

bouw bedrijfsruimte.
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Frans Halslaan 95, plaatsen hekwerk (08-

02-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 102a, slopen serre en vergroten 

woning (10-02-2011)
•  Bilthoven, Steenen Camer 65, plaatsen dakkapel voor-

zijde (08-02-2011)
•  De Bilt, Hessenweg 27, plaatsen serre (03-02-2011)
•  De Bilt, Looydijk 39, plaatsen berging (07-02-2011)

[bron: www.debilt.nl]

Vrijdag 25 februari organiseert de SWO een optreden 
van accordeonvereniging ‘Apollo’. Apollo is al een 65 
jaar oude accordeonvereniging uit Utrecht en treedt 
al heel wat jaartjes in de omgeving op. Onder leiding 
van de dirigent Roelof van Kooi speelt het 19-koppige 
orkest voor de pauze een licht klassiek programma en 
na de pauze een meer luchtig programma.
Het optreden is in de recreatieruimte van Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartensdijk, aanvang 19.45 
uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de kosten bedragen 
4,00 euro (incl. 1 x koffie of thee). Meer informatie: 
0346 214161. Wilt u graag komen maar lukt dat niet 
alleen. Bel dan de SWO en u wordt opgehaald door de 
BoodschappenPlusBus.

Rondetafelmenu
Iedere laatste zondagavond van de maand is de Ronde 
Tafel gedekt. Voor 10 euro heeft u een heerlijk diner. 
Schuif aan op de zondagavond in restaurant ‘Maer-
tenshoek’ in Dijckstate op zondag 27 februari tussen 
17.00 en 18.30 uur. Aanmelden hoeft niet, maar is wel 
gewenst: 0346 217323.

Modeshow
Fijn om er goed uit te zien, ook als je wat ouder wordt! 
H & A Mode presenteert haar nieuwe voorjaarscollectie 
2011 in een modeshow tijdens de inloop in dijckstate 
op dinsdag 1 maart van 10.00 - 12.00 uur. De collectie 
bestaat o.a. uit pantalons, rokken, blouses, japonnen en 
jassen. Tevens herenkleding. Bestemd voor inwoners 
uit alle kernen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 
 

 Div. soorten:  - Indisch (met zalm)

     -   Argentijns (met victoriabaars)

     -   Grieks (met panga)

      

Deze week om te proberen:
 (met tilapia)

500 gram 

         Aanbieding geldig op

             vrijdag 17 sept.

Elke vrijdagmorgen van 08:00 - 13:00 uur 
op het Maertensplein !

Roerbak_folder_muys_sept.indd   1 12-09-10   19:56

Verse tilapiafilet
500 gram   5,-

Verse zalmfilet
500 gram   7,50

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN KRANTENBEZORGER 

TOT MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met het 

vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste kansen geld te 

verdienen is een krantenwijk. Naast hard werken ben je ook 

slim bezig. Als krantenbezorger ben je een soort van eigen 

baas. Werk je hard is je uurloon hoog en verdien je in 

korte tijd veel meer dan bij welke werkgever ook. 

Wil je ook miljonair 

worden, begin dan nu 

en word Vierklank  

bezorger!

Voor de volgende wijk zoeken we nog een bezorger:

Bilthoven

-   Soestdijkseweg Noord (nr. 303-495a)

-   Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan,   

    Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan

U zoekt
-

U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Het	 jongerenactiviteitencentrum,	dat	
de	 naam	 Exit	 heeft	 gekregen,	 blijft	
tot	 uiterlijk	 1	 april	 2012	 gehuisvest	
in	 het	 pand	 Jan	 Steenlaan	 34	 b/c.	
Toen	in	de	buurt	onrust	was	ontstaan	
over	 de	 vestiging	 van	 het	 jonge-
renactiviteitencentrum	 op	 de	 locatie	
Jan	Steenlaan,	heeft	de	gemeente	de	
omwonenden	 uitgenodigd	 voor	 een	
informatieavond.	Daar	is	onder	ande-
re	verteld	dat	er	geen	drank-	en	hore-
cavergunning	aangevraagd	zou	wor-
den	en	dat	de	activiteiten	in	de	avond	
tot	 een	 minimum	 beperkt	 zouden	
zijn.	 De	 gemeente	 heeft	 toegezegd	

samen	 met	 de	 stichting	 Animo	 en	
de	politie	erop	 toe	zien	dat	de	buurt	
geen	 overlast	 zal	 ondervinden	 van	
het	 jongerencentrum.	 Over	 enkele	
maanden	wordt	met	de	omwonenden	
de	situatie	geëvalueerd.

Regels
Om	een	uur	of	acht	is	het	behoorlijk	
druk,	 eigenlijk	 meer	 buiten	 dan	 in	
het	 centrum.	 Overal	 staan	 jonge-
ren	 te	 roken	 en	 vanuit	 een	 auto	 die	
langs	de	stoep	staat,	klinkt	bonkende	
muziek.	Binnen	spreken	we	met	een	
aantal	aanwezigen.	Een	van	de	hen	is	

raadslid	 Christiaan	 van	 Nispen	 van	
de	VVD.	‘Ik	woon	hier	niet	meer	in	
de	buurt,	maar	ik	heb	hier	van	1979	
tot	 1984	op	 scouting	gezeten’,	 deelt	
hij	mee.	‘Ik	ben	me	altijd	betrokken	
blijven	voelen	bij	Bilthoven	Noord.’	
Hij	is	ook	bij	de	presentatie	voor	de	
omwonenden	geweest.	‘Die	was	heel	
verhelderend	en	het	grootste	deel	van	
hun	 zorgen	 kon	 worden	 weggeno-
men.’	Een	oudere	omwonende	is	een	
van	 de	 genodigden	 bij	 de	 opening.	
‘Ik	 kan	 er	 weinig	 over	 zeggen.	 Ze	
hebben	gezegd	dat	ze	met	doelgroe-
pen	zouden	werken.	Ik	vind	het	jam-
mer	 dat	 jongerenwerker	 Rianne	 de	
Ruiter	weggaat.	Zij	was	een	correcte	
persoon,	 die	 goed	 met	 de	 jongeren	
en	de	omwonenden	communiceerde.’	
Appie	 is	 drie	 jaar	 beheerder	 in	 de	
W4	geweest.	‘hij	is	blij	dat	het	afge-
brande	pand	toch	gerenoveerd	wordt.	
‘Daar	mogen	we	meer	doen.	We	heb-
ben	 er	 geen	 last	 van	 omwonenden,	
want	 het	 staat	 op	 een	 industrieter-
rein.’	 De	 tijdelijke	 locatie	 heeft	 dus	
wat	 nadelen.	 ‘De	 Rataplan	 had	 al	
een	slechte	naam,	daarom	mogen	we	
hier	zo	weinig.’	Samen	met	een	stel	
vrijwilligers	 heeft	 hij	 het	 tijdelijke	
pand	 opgeknapt.	 ‘We	 zijn	 er	 twee	
maanden	 mee	 bezig	 geweest.	 Het	

was	 één	 grote	 bende.	 We	 hebben	
alles	geschilderd	en	er	is	een	nieuwe	
vloer	 in	gekomen.’	Door	de	week	 is	
de	 tijdelijke	 locatie	’s	middags	open	
als	instuif	voor	jongeren	tussen	de	elf	
en	vijftien	 jaar.	 ‘De	oudere	 jeugd	 is	
alleen	welkom	als	ze	een	doel	of	acti-
viteit	hebben.	Op	de	woensdagavond	
is	er	een	dj-groep	en	een	studiogroep.	
Die	 jongeren	 zijn	 allemaal	 16-plus-
sers.’	Samen	met	de	jongerenwerkers	
wil	Hassan	zorgen	dat	de	bezoekers	
zich	 aan	 de	 nieuwe	 regels	 houden.	
‘Ook	rondom	het	gebouw.’

Vertrouwen
De	oude	eigenaar	van	de	Rataplan	is	
ook	gekomen.	‘Een	van	de	jongeren,	
Elroy,	 heeft	 me	 uitgenodigd.	 Ik	 ken	
hem	 omdat	 ik	 trainer	 ben	 bij	 FC	
De	 Bilt.	 Hij	 heeft	 meegeholpen	 het	
gebouw	 op	 te	 knappen.	 Het	 ziet	 er	
anders	uit,	en	nog	wat	kaal,	maar	het	
is	 wel	 mooi	 geworden.’	 Een	 negen-
tienjarige	 jongen	 uit	 De	 Leijen	 is	
al	 vijf	 jaar	 vrijwilliger	 bij	 W4.	 ‘Ik	
vind	dat	de	 jongeren	een	eigen	plek	
moeten	 hebben.	Daarom	heb	 ik	 heb	
ook	 geholpen	 bij	 het	 opknappen.’	
Een	zestienjarige	 jongen	uit	De	Bilt	
Zuid	 heeft	 het	 wel	 naar	 zijn	 zin	 in	
het	 nieuwe	 pand.	 ‘Ik	 ken	 hier	 vrij	
veel	mensen	en	 ik	kom	denk	 ik	nog	

wel	een	keer	kijken.’	Jongerenwerker	
Hassan	zit	al	vijftien	jaar	in	het	vak,	
waarvan	vijf	jaar	in	De	Bilt.	‘Ik	heb	
ook	in	de	W4	gewerkt.	Ik	denk	hier	
de	 doelgroep	wel	 binnen	 te	 krijgen.	
Uit	Weltevreden	en	De	Leijen,	maar	
we	 kunnen	 ook	 proberen	 jongeren	
te	 trekken	van	Het	Nieuwe	Lyceum	
en	 de	 Kees	 Boekeschool	 en	 hang-
jongeren	 in	De	Kwinkelier.’	Wie	op	
woensdagavond	 wil	 komen,	 moet	
meedoen	 aan	 een	 activiteit	 of	 een	
plan	voor	een	nieuwe	activiteit	heb-
ben.	 ‘Dat	 overleggen	 we	 met	 ze	
en	 als	 het	 haalbaar	 is,	 kunnen	 ze	
bij	 ons	 terecht.’	 Wethouder	 Mitten-
dorff	 vertelt:	 ‘Toen	 ik	 die	 auto	 met	
die	bonkende	muziek	hoorde	en	zag	
dat	 er	 niemand	 in	 zat,	 heb	 de	 sleu-
tel	 omgedraaid.	 De	 eigenaar	 kwam	
woedend	aanlopen,	maar	ik	heb	hem	
gezegd	 dat	 dit	 niet	 kon.	 Hij	 reed	
meteen	weg.’	Mittendorff	 is	 blij	 dat	
de	 W4-jongeren	 tijdelijk	 in	 de	 Jan	
Steenlaan	 terecht	 kunnen.	 ‘We	 heb-
ben	goede	afspraken	kunnen	maken	
met	Animo	en	de	omwonenden,	ook	
over	 een	 evaluatie.	 Ik	 ben	 blij	 met	
deze	 oplossing.	 Omwonenden	 heb-
ben	na	de	voorlichtingsavond	 in	het	
gemeentehuis	 gezegd	 dat	 ze	 weer	
wat	vertrouwen	hebben	en	geven	het	
project	een	kans.’

Grote belangstelling 
voor tijdelijk W4 bij opening

door Lilian van Dijk

Drie maanden lang zijn de jongeren en beheerder Appie bezig geweest het tijdelijke pand waarvan ze tot 
de opening van het gerenoveerde W4 in de wijk Weltevreden gebruik mogen maken op te knappen. Op 

woensdagavond 16 februari vond de opening plaats, die veel belangstellenden trok.

Beheerder Appie en zijn barteam zorgden dat iedereen vlot bediend werd.

Wethouder Mittendorff droeg zijn steentje bij om te zorgen dat de buurt geen 
overlast had.

Met	 deze	 diensten	 willen	 de	 beide	
jeugdouderlingen	 Adrie	 van	 Voorst	
en	 Elly	 de	 Wilde	 aan	 de	 wens	 van	
jongeren	 tegemoet	 komen	 voor	 een	
andere	invulling	van	een	dienst	en	de	
daarbij	aansluitende	geloofsbeleving.	
Ditmaal	 met	 medewerking	 van	 de	
sinds	 2010	 actieve	 Jeugdband	 uit	 de	
Dorpskerk	 in	 De	 Bilt	 en	 met	 Max	
Metselaar	met	zijn	accordeon.	

Jeugd
De	 jeugd	 van	 deze	 PKN	 gemeente	
heeft	met	de	komst	van	twee	jeugdou-
derlingen	een	extra	impuls	gekregen.	
Al	 een	 aantal	 jaren	 zijn	 Adrie	 van	
Voorst	 en	 Elly	 de	 Wilde	 actief	 bij	
verschillende	jeugdgroepen	buiten	de	
kerkdiensten	op	zondag	om.	Er	is	een	
Jeugdclub	 Geloofun	 voor	 jongeren	
in	 klas	 2,	 3	 en	 4	 van	 de	 middelbare	
school.	 Zij	 komen	 tweewekelijks	 bij	
elkaar	 en	 praten	 over	 verschillende	
onderwerpen.	 Zij	 zetten	 zich	 daarbij	
ook	 actief	 in	 om	 geld	 in	 te	 zamelen	
voor	 een	 kindertehuis	 via	 het	 Noble	
House	 Project	 in	 Nepal:	 inmiddels	
hebben	zij	al	2.000	euro	ingezameld.	
Er	is	van	dit	geld	een	nieuwe	keuken	
gekocht	 waar	 de	 kinderen	 nu	 iede-
re	 avond	 kunnen	 genieten	 van	 een	
warme	maaltijd.	Ook	kregen	alle	kin-

deren	van	het	Noble	House	een	nieu-
we	pyjama	waar	zij	erg	blij	mee	zijn.	
De	 oudere	 jeugdclub	 vanaf	 16	 jaar	
houdt	 zich	 dit	 jaar	 vooral	 bezig	 met	
het	bezoeken	van	andere	kerkdiensten	
en	 andere	 vormen	 van	 geloofsbele-
ving.	Zij	 komen	 eenmaal	 per	maand	
op	zondagmiddag/avond	bij	elkaar	en	
koken	en	eten	dan	gezamenlijk.

Jeugddienst
Het	thema	van	deze	dienst	-Schouder	
aan	 Schouder	 met	 hetzelfde	 doel-	

maakt	 duidelijk	 dat	 je	 met	 elkaar	
schouder	 aan	 schouder	 kunt	 staan	
en	dat	 je	ook	met	God	schouder	aan	
schouder	 kunt	 staan.	 De	 Jeugdband	
van	 de	 Dorpskerk	 uit	 De	 Bilt	 zingt	
en	 speelt	 opwekkingsliederen,	 Max	
Metselaar	 verleent	 muzikale	 mede-
werking	met	zijn	accordeon.	
De	dienst	begint	om	17.00	uur	 in	de	
Ontmoetingskerk	 aan	 de	 Julianalaan	
in	Maartensdijk	 en	 zal	 ongeveer	 een	
uur	 duren.	 Jongeren	 en	 ouderen	 zijn	
van	harte	welkom.	

Ontmoetingskerk Maartensdijk: Jeugddienst 
m.m.v. Jeugdband Dorpskerk De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Zondag 27 februari 2011 zal om 17.00 uur de tweede andersoortige dienst gehouden worden in de 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk. Deze dienst heeft als thema - Schouder aan Schouder met hetzelfde doel -

 en is voorbereid door de jeugd van de beide jeugdclubs en kerkelijke werker Alice van Halsema van de 
Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading.  

C.P.J.-Toneel Westbroek e.o. presenteert: 

‘Familie Bruinsma in de bocht - 
leve de koningin!’

Dit	 jaar	 wordt	 het	 toneelstuk	 ‘Familie	 Bruinsma	 in	 de	 bocht	 -	 leve	 de	
koningin!’,	geschreven	door	Carl	Slotboom,	opgevoerd.	Korte	inhoud:	Het	
is	weer	Koninginnedag	in	Nederland.	Er	is	vrijmarkt	in	de	stad	en	alles	wat	
enigszins	bruikbaar	is	wordt	door	Sjef	Bruinsma	in	zijn	kraam	uitgestald.	
Het	is	immers	een	mooie	gelegenheid	om	van	alle	rommel	af	te	komen.	Een	
lastige	bijkomstigheid	is	het	bezoek	van	de	zuster	en	zwager	van	Truus,	zijn	
vrouw.	Maar	er	zijn	meer	gasten	die	Sjef	liever	kwijt	dan	rijk	is.

Hoe	dit	afloopt	kunt	u	zien	op	26	februari,	4	en	5	maart	in	het	Dorpshuis	
van	 Westbroek	 aan	 de	 Pr.	 Christinastraat.	Aanvang	 20.00	 uur,	 zaal	 open	
om	 19.15	 uur.	 De	 entree	 is	 4	 euro.	Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 contact	
opnemen	met	Lambert	van	den	Hul	030	2715702	of	Jan	Hendrik	Nap	0346	
282477.

Wie schrijft het volkslied 
van Westbroek?

De	Oranjevereniging	Westbroek	is	al	weer	volop	bezig	met	de	voorberei-
dingen	van	het	 ‘Oranjefeest’	 op	Koninginnedag	 en	doet	 een	oproep	naar	
diegene	die	beeldmateriaal	van	vorige	‘optochten’	of	andere	evenementen	
van	 voorgaande	 Koninginnedagen	 beschikbaar	 wil	 stellen.	 Zij	 kunnen	
(liefst	zo	snel	mogelijk)	contact	opnemen	met	Dhr.	G.	Franken	06	26080211
En	wie	heeft	inspiratie	en	durft	het	aan	om	een	heus	‘Westbroeks	volkslied’	
te	schrijven?	Stuur	t/m	31	maart	a.s.	in	bij	joost.bontan@vwa.nl		Voor	vra-
gen	tel.:	0346	281176.	De Jeugdband van de Dorpskerk uit De Bilt zingt en speelt opwekkings-

liederen. (foto Tineke Paauw)
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Deze	 oorlogsdaad	 op	 de	Wadden	 en	
de	 gebeurtenissen	 eromheen	 worden	
door	historicus	Anne	Doedens	en	Jan	
Houter	aan	de	hand	van	archiefstuk-
ken	 tot	 een	 boek	 verwerkt.	 Het	 idee	
voor	 deze	 geschiedschrijving	 ont-
stond	 afgelopen	 jaar	 na	 de	 grootse	
presentatie	 van	 het	 boek	 ‘Vlieland.	
Een	 Nederlandse	 Geschiedenis’	 van	
beide	 auteurs.	 Gepassioneerd	 ver-
telt	 Doedens	 over	 de	 vondsten	 die	
zij	 in	 zowel	Nederland	 als	Engeland	
voor	 het	 boek	 hebben	 gedaan.	 Het	
krijgt	 als	 titel:	 ‘1666:	 Het	 jaar	 van	
het	Beest’.	Daarnaast	 verschijnt	 vol-
gend	 jaar	 van	 hun	 hand	 een	 boekje	
met	 teksten	 van	 de	 Oost-Vlielandse	
predikant	 Den	 Heussen	 in	 Oudne-
derlands	 en	 een	 hertaling	 daarvan.	
Gerben	 Stormbroek	 heeft	 de	 eerste	
stappen	voor	 de	 hertaling	gezet.	Het	
wordt	een	boekje	van	in	totaal	vijftig	
pagina’s	 tekst	 en	 tien	 illustraties.	De	
uitgave	 van	 dit	 boekwerk	 moet	 de	
aandacht	gaan	vestigen	op	de	uitgave	
van	het	grote	boek,	dat	naar	verwach-
ting	over	drie	jaar	verschijnt.	

Archieven
‘Het	 boek	 wordt	 de	 uitwerking	 van	
een	stuk	17de-eeuws	verleden	waarin	
Vlieland	 en	Terschelling	 in	 één	 ver-
haal	worden	neergezet’,	vertelt	Anne	
Doedens.	 ‘Aan	de	ondergang	van	de	
grootste	 koopvaardersvloot	 die	 ooit	
in	 Nederland	 door	 oorlogshandelin-
gen	in	vlammen	is	opgegaan,	is	nooit	
grote	 aandacht	 gegeven.	 Het	 betrof	
wel	 een	 vloot	 met	 een	 waarde	 van	
een	 miljoen	 pond	 17de-eeuws,	 een	
bedrag	 dat	 in	 die	 tijd	 nodig	 was	
om	 een	 jaar	 lang	 de	 hele	 Engelse	
oorlogsvloot	 in	 zee	 te	 houden.	 De	
schepen	 werden	 met	 negen	 branders	
in	 brand	 geschoten.	 Met	 branden-
de	 bultzakken	 gingen	 de	 Engelsen	
aan	 boord	 om	 de	 boel	 flink	 te	 laten	
fikken.’	 In	 verschillende	 archieven	
vonden	 Doedens	 en	 Houter	 stukken	
over	deze	gebeurtenis.	De	nog	steeds	

bestaande	Opregte	Haarlemsche	Cou-
rant	 berichtte	 erover.	 ‘Nieuw	 is	 een	
relaas	 uit	 het	 Londense	 archief,	 dat	
destijds	door	spionnen	naar	Engeland	
werd	opgestuurd.’	

Pamfletten
Enkele	 weken	 na	 de	 brand	 in	 West-
Terschelling	 staat	 Londen	 in	 brand.	
‘De	wraak	van	Onze	Lieve	Heer	roe-
pen	ze	hier.	Ruim	een	eeuw	later	zijn	
we	 weer	 in	 oorlog	 met	 de	 Engelsen	
en	 het	 trouweloze	 Britse	 tuig	 wordt	
dan	in	pamfletten	nog	steeds	beschul-
digd	 van	 wandaden	 op	 Terschelling	
in	1666.’	Pamfletten	waren	in	die	tijd	
de	manier	om	gebeurtenissen	door	te	
vertellen	en	van	commentaar	te	voor-
zien.	Het	was	volkscultuur	en	werd	op	
straat	 verkocht.	 Doedens	 laat	 er	 een	
zien	 waarop	 de	 Engelse	 koning	 als	
boef	 wordt	 afgebeeld.	 Op	 een	 ander	
anti-Engels	pamflet	uit	1666	zien	we	
Hollandse	 leeuwen	 Engelse	 honden	
beetpakken	en	verslinden.	‘Heel	plat,	
maar	het	gaf	wel	aan	hoe	het	gewone	
volk	over	de	Engelsen	dacht	‘	

Spiegel
‘De	mensen	van	museum	‘t	Behouden	
Huys	op	Terschelling	werken	fantas-

tisch	 mee’,	 vertelt	 Anne	 Doedens.	
‘Zo’n	lokaal	verhaal	heeft	een	natio-
nale	spiegeling	en	dan	wordt	het	veel	
meer	dan	die	branden.	Dan	wordt	het	
een	complete	verschrikkelijke	oorlog.	
Het	is	rampzalig	wat	daar	is	gebeurd.	
Aan	het	dorp	West-Terschelling	voor	
en	na	de	gebeurtenis	gaan	we	 in	het	
boek	ook	aandacht	besteden.	Daarbij	
noemen	 we	 ook	 dominee	 Greven-
stein,	die	een	loterij	organiseerde	om	
aan	geld	te	komen	om	het	dorp	weer	
op	te	bouwen	na	de	brand.’	

Doedens	schat	dat	het	een	boek	wordt	
van	 260	 bladzijden.	 ‘Over	 drie	 jaar	
is	 het	 project	 klaar.	 Het	 is	 heel	 leuk	
met	 een	 geschiedenis	 bezig	 te	 zijn,	
waar	 tot	 op	 heden	 geen	 geconcen-
treerd	 verhaal	 van	 is	 gemaakt.	 Alle	
archieven	die	wat	konden	 toevoegen	
zijn	geraadpleegd.	Allemaal	werkma-
teriaal.	Zelfs	de	Franse	gezant	hebben	
we	erbij	gehaald.	Het	wordt	een	lang-
zaam	groeiproces.’	

Doedens	 noemt	 het	 een	 groot	 stuk	
geschiedenis	waarin	je	de	spiegel	van	
de	zeventiende	eeuw	kunt	neerzetten	
op	een	eiland,	waar	jaarlijks	een	paar	
honderdduizend	toeristen	komen.		

Engelse terreurdaden in de zeventiende eeuw 
door Guus Geebel

Op 18 en 19 augustus 1666 deed een Engelse vloot een overval op de Wadden. Onder leiding van 
admiraal Robert Holmes vernietigden de Engelsen zo’n 150 tot 160 schepen voor de kust van Vlieland. 

Het betekende de ondergang van de grootste koopvaardersvloot ooit. Bij die overval staken de Engelsen 
ook West-Terschelling in brand. De in 1594 gebouwde vuurtoren Brandaris bleef als een van de weinige 

gebouwen gespaard. De gebeurtenis vond plaats tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

Koopvaardersschepen in brand bij Vlieland.

Een anti-Engels pamflet uit 1666 met Hollandse leeuwen en Engelse honden.

Yeemei Wong 
exposeert in De Akker

	
door Henk van de Bunt

Kunstschilderes Yeemei Wong exposeert van 1 februari tot  
en met 30 april 2011 in appartementencomplex De Akker  

aan de Soestdijkseweg Zuid 8 te De Bilt.
	
Yeemei	 woont	 al	 meer	 dan	 30	 jaar	 in	 Nederland.	 De	 oorspronkelijk	 in	
Hongkong	geboren	kunstenaar	is	in	Nederland	opgegroeid.	Zij	is	een	echte	
autodidact,	die	de	laatste	negen	jaar	het	penseel	hanteert.	Een	cursus	heeft	
ze	nooit	gevolgd	en	altijd	schildert	zij	‘uit	het	hoofd’.	Pratho	Leemans	van	
de	kunstcommissie	van	de	Akker	noemt	haar	spontaan	‘een	natuurtalent’.	

Lunchroom
Yeemei	vertelt	al	diverse	keren	geëxposeerd	te	hebben:	‘Bij	Kunst	uit	eigen	
Provincie’	bij	WVT,	bij	de	Stichting	Welzijn	Ouderen	De	Bilt	aan	de	Jas-
mijnstraat	in	De	Bilt.	En	in	een	restaurant	van	familie	in	Zeist.	De	clientèle	
van	onze	lunchroom	aan	de	Hessenweg	weten	ook,	dat	ik	schilder,	want	ook	
daar	hangt	werk	van	mij’.	

Acryl
Yeemei	 Wong	 schildert	 eigenlijk	 alleen	 maar	 met	 acrylverf.	 Veel	 kunst-
schilders	prefereren	acrylverf,	omdat	het	veel	sneller	droogt	dan	olieverf.	
Bovendien	ruikt	het	nauwelijks,	 terwijl	olieverf	sterk	naar	het	giftige	 ter-
pentijn	ruikt.	Ook	is	het	gemakkelijker	de	kwasten	schoon	te	maken,	tenzij	
de	verf	geheel	is	ingedroogd.	Yeemei:	‘Met	acrylverf	schilder	ik	bloemen	
in	allerlei	kleuren	voor	een	gezellige	en	vrolijke	sfeer.	Met	mijn	expositie	
bij	De	Akker	wil	ik	de	bezoekers	vrolijkheid	brengen’.	De	openingstijden	
zijn	op	werkdagen	van	09.00	tot	12.00	uur.

Yeemei Wong bij haar werk in De Akker.

Thaletas zoekt bassen en sopranen
Thaletas	 is	 een	 koor	 uit	 de	 Bilt	 van	 ongeveer	 24	 leden.	 Het	 repertoire	
bestaat	 voornamelijk	 uit	 a-capella	 muziek,	 van	 renaissance-,	 barok-	 tot	
hedendaagse	muziek.	Thaletas	 repeteert	 elke	maandagavond	 in	 de	Rudof	
Steinerschool	 op	Weltevreden	 6	 in	 De	 Bilt.	 Ieder	 jaar	 wordt	 er	 een	 aan-
tal	 grotere	 en	 kleinere	 uitvoeringen	 gegeven,	 voornamelijk	 in	 de	 Bilt	 en	
Utrecht.	Het	koor	staat	onder	leiding	van	dirigent	Annemiek	van	der	Niet.	

Op	het	najaarsprogramma	2011	van	Kamerkoor	Thaletas	 in	De	Bilt	staan	
3	stukken:
-		Requiem	van	de	Engelse	componist	Herbert	Howells.
-		Lux	aeterna	van	Morten	Lauridsen,	(Thaletas	voerde	eerder	al	het	Mag-

num	Mysterium	uit)	
-		Requiem	van	de	Franse	organist	en	componist	Maurice	Duruflé.

De	Willibrordkerk	in	Utrecht	organiseert	een	serie	concerten	in	de	week	van	
Allerheiligen	en	Allerzielen.	Thaletas	zal	daar	het	programma	 ten	gehore	
mogen	brengen	op	woensdagavond	2	november	2001	(Allerzielen).
Voor	dit	interessante	en	uitdagende	concert	zoekt	Thaletas	nog	sopranen	en	
bassen.	Heeft	u	belangstelling	om	mee	te	doen	aan	dit	project,	maak	dan	een	
afspraak	via	website:	www.thaletas.nl.

MEEbus in De Bilt
De	MEEbus	staat	vrijdag	4	maart		van	10.00	tot	12.00	uur	op	het	winkel-
centrum	Planetenbaan	bij	de	markt.	Iedereen	met	een	beperking,	handicap	
of	chronische	ziekte	kan	in	de	MEEbus	terecht	voor	informatie	en	advies.	
Een	gratis	gesprek	met	een	professionele	consulent	van	MEE,	dicht	bij	u	in	
de	buurt.	U	kunt	in	de	bus	terecht	met	vragen	over	bijvoorbeeld	vakantie,	
vrije	tijdsbesteding,	wonen	of	dagbesteding.
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Dit	 seizoen	 zijn	 er	 2	 seniorenteams	 van	 badmintonvereniging	 SV	 Irene	
kampioen	van	hun	poule	geworden.	Team	7	heeft	het	 in	de	4e	klasse	van	
regio	centrum	tot	de	laatste	wedstrijd	spannend	gehouden.	Door	in	de	voor-
laatste	wedstrijd	de	nummer	2	van	de	poule	met	5-3	te	verslaan,	hadden	ze	
de	laatste	wedstrijd	nog	maar	1	punt	nodig	om	zeker	te	zijn	van	het	kampi-
oenschap.	Deze	opdracht	hebben	ze	glansrijk	uitgevoerd	door	met	6-2	van	
Iduna	BC	te	winnen.	
Team	9,	het	herenteam	1e	klasse	district,	wist	2	wedstrijden	voor	het	einde	
al	dat	ze	als	winnaar	zouden	eindigen.	Toch	hebben	ze	ook	nog	hun	laatste	
twee	wedstrijden	laten	zien	dat	ze	de	echte	kampioen	van	de	poule	waren	
door	 2	 maal	 met	 6-2	 te	 winnen.	 Beide	 teams	 mogen	 nu	 op	 zaterdag	 26	
februari	a.s.	deelnemen	aan	het	slottoernooi	in	Arnhem.	Op	het	slottoernooi	
spelen	 alle	 poulewinnaars	 van	 dezelfde	 klasse	 uit	 Regio	 Centrum	 tegen	
elkaar.	Wie	weet	mogen	de	teams	van	SV	Irene	zich	een	jaar	lang	kampioen	
van	de	districtsklasse	regio	centrum	noemen.

Teams SV Irene 
Badminton kampioen

Team 7 SV Irene van links naar rechts Ineke Slaper, Jan van den Hoogen, 
Astrid de Vries en Hans de Vos Burchart.

Team 9 SV Irene van links naar rechts Dennis Haveman, Niels Huussen en 
Jelle Huussen (niet op de foto: Martijn Koren).

Onder	 de	 vele	 vrijwilligers	 van	 het	
reumafonds	 heeft	men	 enkele	 perso-
nen	bereid	gevonden	mee	te	doen	aan	
deze	uitzending.	Anja	de	Waal	die	de	
collectes	 verzorgt	 in	 Westbroek	 was	
ook	gevraagd	mee	te	doen.	En	alhoe-
wel	Anja	vindt	dat	 ze	meer	verstand	
heeft	 van	 collectes	 organiseren	 dan	
van	Lingo	doet	ze	met	haar	rayonma-
nager	Marina	mee	aan	de	uitzending.	
De	 spelers	 aan	 de	 andere	 tafel	 zijn	
Jan	 (donateur	 en	 zeer	 fanatiek	 Lin-
gospeler)	en	Nique	werkzaam	op	het	
kantoor	 van	 het	 Reumafonds.	 Dus	
alles	wat	 hier	 gescoord	wordt	 zowel	
van	 winnaar	 als	 verliezer	 gaat	 naar	
het	Reumafonds.	

Supporters
Elke	 speler	 mocht	 vijf	 supporters	
meenemen	 en	Anja	 had	 bedacht	 om	
haar	‘langstlopende’	collectantes	mee	
te	 vragen.	 Het	 was	 een	 leuke	 mid-
dag	 tijdens	de	opnames	en	een	mooi	

totaalbedrag	 ging	 naar	 het	 Reuma	
fonds.	 De	 jaarlijkse,	 landelijke	 col-
lecte	 Reumafonds	 vindt	 plaats	 van	
27	 februari	 tot	en	met	5	maart.	Voor	

vragen	over	de	collecte	voor	het	Reu-
mafonds	 (in	 Westbroek):	 Anja	 0346	
281128.	 				

(Heleen Blaauwendraad)

Westbroekse deelnemer bij Lingo
Tijdens de collecteweek ziet u bij Lingo ‘reclame’-blokjes van het Reumafonds en het prijzengeld van de 

Lingo uitzending van donderdag 3 maart komt geheel ten goede aan het reumafonds.

Marina en Anja bij Lingo.

Op	donderdag	24	februari	organiseert	
Stichting	 Het	 Utrechts	 Landschap	
een	beamerpresentatie	over	vleermui-
zen.	 Vleermuizen	 zijn	 onmisbaar	 in	
Nederland.	 Een	 gewone	 dwergvleer-
muis	 kan	 in	 één	 nacht	 meer	 dan	
300	 vliegjes	 vangen	 en	 verorberen!	
Probeer	die	zelf	maar	eens	te	vangen!	
Zouden	er	geen	vleermuizen	zijn	dan	
zouden	 er	 veel	 meer	 insecten	 rond-
vliegen	en	zouden	er	wel	eens	(loka-
le)	 plagen	 kunnen	 ontstaan.	 Ze	 zijn	
dus	 erg	 nuttig.	 Die	 dwergvleermuis	

is	 de	 meest	 voorkomende	 vleermuis	
in	 Nederland.	 In	 de	 zomermaanden	
vliegt	deze	soort	ook	‘s	avonds	bij	u	
in	de	buurt	rond!	Hij	 is	zo	klein,	dat	
hij	 makkelijk	 in	 een	 luciferdoosje	
past!.	

Tijdens	deze	lezing	neemt	Harrie	Pel-
grim	u	mee	in	het	wondere,	mysteri-
euze	 en	 verborgen	 leven	 van	 vleer-
muizen.	Hoe	ze	leven,	waarom	ze	zo	
doen	en	vooral	ook:	wat	merken	wij	
in	 Nederland	 van	 deze	 leuke	 vlie-

gende	zoogdieren.
Het	 wordt	 een	 leerzame	 avond	 in	
het	 bezoekerspaviljoen	 op	Landgoed	
Beerschoten,	 de	 Holle	 Bilt	 6	 in	 De	
Bilt.	U	bent	welkom	vanaf	19.30	uur	
en	 de	 aanvang	 is	 om	 20.00	 uur	 pre-
cies.	De	koffie	en	thee	zijn	gratis!	De	
entree	bedraagt	3	euro,	maar	wie	zijn	
Beschermerspas	toont,	betaalt	2	euro.	

Voor	 meer	 informatie	 over	 de	 acti-
viteiten	van	Het	Utrechts	Landschap	
kijk	op	www.utrechtslandschap.nl

Lezing over vleermuizen

Bridgeclub BCC-86
Eindstand	van	de	3e	competitieronde	(6	avonden).	De	volgende	paren	zijn	
in	hun	lijnen	op	de	eerste	drie	plaatsen	geëindigd.

Lijn	A:	1.	Wim	Westland	&	Kees	Alflen	 (59,67	%),	 2.	Desirée	Bosse	&	
Irma	Jansen	(57,27	%),	3.	Elly	Akkerman	&	Erik	Polders	(57,06	%)

Lijn	B:	1.	Roel	Eichhorn	&	Ans	Eichhorn	(56,75	%),	2.	Henny	Molenaar	&	
Rijnie	Westland	(56,08	%),	3.	Sonja	Deekman	&	Jos	Wewer	 (52,81)

Lijn	 C:	 1.	 Jan	 Polders	 &	 Gerda	 Polders	 (60,72	 %),	 2.	 Ria	 Hinfelaar	 &	
Gonny	Snel	(56,93	%),	3.	Clasien	Wulfse	&	Cor	Schutte	(56,86	%).	In	de	
B-	en	de	C-lijn	geven	deze	plaatsen	recht	op	promotie	naar	een	hogere	lijn.	
De	 speellocatie	 is	 gebouw	De	Schakel	 (achter	 de	 Immanuelkerk),	Soest-
dijkseweg-Zuid	49b.	op	woensdag	vanaf	19.30	uur.	Belangstellenden	kun-
nen	contact	opnemen	met	de	secretaris,	Els	van	den	Berg,	tel.	030	2281581	
of	via	e-mail:	secr.bcc@hetnet.nl

Het	lot	bepaalde	dat	deze	inhaalwed-
strijd	dezelfde	tegenstander	opleverde	
als	vorige	week.	Deze	wedstrijd	werd	
overtuigend	 door	 Nova	 1	 gewonnen	
met	20-11.	Nova	had	hard	naar	deze	
2	wedstrijden	toe	gewerkt	en	met	dit	
uiteindelijk	 resultaat	ontstond	er	dan	
een	 euforische	 stemming	 met	 veel	
enthousiaste	reacties	van	het	voltallig	
aanwezige	publiek.

In	 een	 mooie	 ambiance	 met	 heuse	
DJ	en	veel	publiek,	 liep	de	spanning	
al	 bij	 het	 inschieten	 hoog	 op.	 Het	
scenario	 van	 vorige	 week	 herhaalt	
zich.	Ruststand	6-11.	De	analyse	van	
de	 tegenstander	 en	 de	 voorbereiding	
daarop	in	de	trainingen	kwamen	vol-
ledig	 uit.	 Geweldig	 is	 dat	 voor	 een	
trainer/coach!	Het	 is	bijna	een	kopie	
van	de	wedstrijd	ervoor,	want	DKOD	

is	weer	de	eerste	die	scoort	na	rust…	
Oppassen	 dus.	 Geduldig	 wordt	 door	
Nova	 verder	 gezocht	 naar	 mogelijk-
heden	om	de	eindstand	weer	naar	20	
doelpunten	te	brengen.	

Met	uiteindelijk	iedereen	op	het	score	
overzicht,	 is	het	wederom	Sanne	die	
met	 een	 schotje	 de	 20	 op	 het	 score-
bord	brengt.	Eindstand	8-20.

Nova wint weer
Met het einde van de competitie in zicht, heeft het harde werken van Nova ertoe geleid dat zij goede kansen 

hebben om zich op de bovenste plek te plaatsen in de poule. Zaterdag stond de inhaalwedstrijd gepland, 
waarmee alle teams in de poule weer op een gelijk aantal wedstrijden zouden komen. 

Creatief de lente beginnen
Begin	deze	lente	goed.	Ga	werken	met	uw	handen	vanuit	uw	hart	en	geef	
vorm	aan	uw	fantasie	en	creativiteit.	Met	boetseren	of	speksteen	bewerken	
in	Atelier	‘de	Beeldenhoek’	in	Westbroek	kunt	u	uw	creatieve	lentekriebels	
kwijt.	 Er	 wordt	 in	 kleine	 groepjes	 gewerkt,	 zodat	 er	 genoeg	 aandacht	 is	
voor	iedereen.
De	koffie/thee	en	een	versnapering	staat	voor	u	klaar.	Meld	u	snel	aan;	er	
zijn	 nog	 3	 plaatsen	 beschikbaar.	Tel.	 0346	 281266	 of	 06	 11168249	 t.n.v.	
Marianne	Loggers.	

Woensdag 16 februari was de laat-
ste Open Dag van het Groenhorst-
college in Maartensdijk. De open 
dagen zijn door veel basisscholen 
uit de regio bezocht. Met bussen 
vol waren de hoogste klassen van 
het basisonderwijs met onderwijzers 
naar het Groenhorstcollege gekomen 
en konden echt zelf aan de slag bij 
de afdelingen Groen, Dier, Voeding, 
Techniek en het nieuwe EHBO onder-
deel. Het Groenhorstcollege heeft een 
sterke regionale opleidingsfunctie in 
het voortgezet onderwijs voor BL, 
KL, GL / GL + en VM2.

Jack Leemans, Groenhorstcollege 
Maartensdijk

Open dag bij Groenhorst
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100	 Elektrische	 knikarm	
ZONNESCHERMEN,	 3	 meter	
uitval,	 diverse	 maten	 tot	 5,5	
meter.	 €	 869,-	 inclusief	 mon-
teren.	Levering	5	weken.	Hans	
tel.	 06-26604779	 Groenekan.	
Tevens	 reparatie	 zonweringen	
en	rolluiken

Mooie	 grenen	 houten	
MEIDENKAST	 met	 hang-	 en	
legruimte	6	laden.	In	zeer	goede	
staat,	110	diep	x	43	diep	x	150	
hoog.	€	150,-.	Tel.	0346-214453

Mycom	 computer.Processor:	
AMD	 Athlon.	 30GB	 harde	
schijf,	 videokaart	 en	 draadloos	
toetsenbord.	 €	 30,-.	 Tel.	 0346-
212124

Te	koop	aluminium	tuinschuur-
tje	 verplaatsbaar.	 €	 25,-.	 Tel.	
06-22770469	of	035-6013490

Te	 koop:	 Donkerblauw	 wollen	
heren	jas	Mt.	54	z.g.a.n.		€	50,-.	
Tel.	030-2283495

Te	Koop:	Houten	wijnrek	voor	
12	 flessen	 slechts	 €	 15,-.	 Tel.	
030-2283495

Te	koop:	aanhanger	met	deksel	
140	 lang	 x	 110	 breed.	 €	 50,-.	
Tel.	0346-212950

Te	 koop	 een	 serie	 kinderlees-	
en	 plaatjesboeken.	Zien	 er	 nog	
netjes	uit	±	1	 tot	3	 jaar.	€	10,-.	
Tel.	0346-214084

Mini	 wasdroger,	 werkt	 prima.	
Merk	Bestron.	€	35,-.	Tel.	0346-
214084

Draagbare	 radio	 cd	 speler.		
€	10,-.	Tel.	0346-212707

Oud	groen	petroleumstel.	Moet	
opgeknapt	worden.	 €	 10,-.	Tel.	
0346-212707

30	 kinderboeken	 als	 nieuw.		
€	1,50	per	stuk.	20	Tienerboeken.	
€	 2,50	 per	 stuk	 o.a.	 ‘Het	 huis	
Anubis’.	Tel.	030-2283955

Zilvergrijs	 metalen	 hoogslaper	
90x200	 met	 lichtbruin	 bureau-
blad	 eronder.	 €	 30,-.	 Tel.	 030-
2283955

Archiefkast	 met	 mappen	 wit.		
€	25,-.	Tel.	030-2282403

John	F.	Gee,	 leren	 jas	met	 rits,	
maat	L	i.z.g.s.	€	25,-.	Tel.	0346-
214065

Koelkast	 Exquisit	 klein	 1	 jaar	
oud	 voor	 student.	 Vraagprijs		
€	49,95.	Tel.	030-2285072

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*

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

Wegens	aanschaf	E-bike	te	koop	
z.g.a.n.	Gazelle	HERENFIETS,	
7	 versn.	 €	 225,-.	 (Nieuwprijs		
€	710,-)	Tel.	030-2286182

Gevraagd	 oproepkracht	
LEONIDAS,	 De	 Kwinkelier	
Bilthoven.	Tel.	06-43199261

Gevraagd	 ERVAREN	 hulp	 in	
de	huishouding,	1	ocht.	p/w	 (5	
uur),	Bilth.	(schilderswijk).	Ref.	
svp.	030-2257808

Leuke	 lieve	 OPPAS	 gevraagd	
voor	onze	zoon	van	4,5mnd.	Op	
de	 donderdagen	 in	 Bilthoven.	
Tel.	06	50607954

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	 buiten.	 Lid	 Vlok	 bedr.	 Tel.	
06-42417376

Voor	 VOETVERZORGING	
kunt	u	bellen	naar	Gosia	Duizer,	
mogelijkheid	 thuis	 of	 op	
Merellaan	5.	Tel.	 0346-212801	
bij	voorkeur	na	18.00	uur

Voor	BIJLES	natuur-,	schei-	en	
wiskunde	 vmbo/havo/vwo	 (€	
12,50	 p/u)	 kunt	 u	 bellen	 naar	
030-2290575	of	06-17351135

Te	 HUUR	 gevraagd	 stuk	
grond,	 eventueel	 met	 nishut	
of	 grote	 schuur	 ook	 eventueel	
met	 woonruimte.	 Vragen	 naar	
Waterman	06-25372488

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

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

OPSLAGRUIMTE	 te	 huur	 in	
Westbroek	140m2	of	70m2.	Tel.	
06-10658013

Kom	naar	BETTY’S	CORNER!	
Altijd	 gezellig!	 Elke	 vrijdag	
en	 zaterdag	 (en	 regelmatig	 op	
woensdag)	 bij	 kapper	 Hans	
in	 Maartensdijk.	 Bel	 voor	 een	
afspraak:	 06-33722022	 Zorg	
voor	uw	haar!

HONDENUITLAATSERVICE	
hondsgedrag.	 Waar	 uw	 hond	
zijn/haar	 energie	 kwijt	 kan!	
Dagen	in	overleg.Regio	de	Bilt/	
Bilthoven.	 Kleinschalig	 met	
veel	 aandacht	 voor	 uw	 hond.	
Voor	meer	informatie	Gabriella,	
gediplomeerd	 gedragstherapeu-
te	voor	honden.	06-15018007	of	
hondsgedrag@live.nl

Diversen

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilates ook op maandag in maartensdijk! Vanaf	 	 7	 maart	
wordt,	 naast	 de	 les	 op	 woensdagavond	 (van	 20:30-21:30),	 op	
elke	 maandagavond	 van	 21:00-22:00	 een	 nieuwe	 pilates	 les	
gegeven.	Deze	les	vindt	ook	plaats	bij	de	Its	Sport,	Industrieweg	
11A.	Meld	u	gratis	aan	voor	een	proefles.	Dat	kunt	u	doen	door	
te	bellen	naar	06	30	44	34	85	of	door	te	surfen	naar	www.drbm.
nl.	Uiteraard	kunt	u	hier	ook	terecht	voor	meer	informatie	en/of	
vragen.	Pilates	 is	 interessant	voor	ouderen,	mensen	met	weinig	
sportervaring	 en	 ervaren	 sporters.	 Met	 Pilates	 wordt	 u	 bewust	
van	uw	houding	en	maakt	u	een	sterker	en	flexibeler	lichaam.

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

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

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

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Fietsen/Brommers

Cursussen

Feestzaalverhuur (Utr.)

030-2717752

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

Wat organiseert u op 18 en/of 19 maart 2011?
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland 

en stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart 2011 de handen 
uit de mouwen te steken. Ook de gemeente De Bilt doet mee 

met dit mooie initiatief van het Oranje Fonds. 

Wilt	u	als	maatschappelijke	organisatie	iets	organiseren	tijdens	NL	Doet?	Heeft	
u	voor	een	speciale	activiteit	extra	menskracht	nodig	voor	de	begeleiding	van	
cliënten	of	bewoners?	Of	heeft	u	een	klus	waar	helpende	en	handige	handen	
voor	 nodig	 zijn?	 Meld	 uw	 organisatie	 dan	 aan	 als	 klusaanbieder	 tijdens	 NL	
Doet.	Ga	naar	de	site	www.nldoet.nl	en	geef	u	op	via	de	button	klusaanbieder.	
Omschrijf	duidelijk	de	klus	of	activiteit	(wat,	wanneer,	waar,	hoe	laat,	hoeveel	
mensen	etc.)	en	zet	er	een	pakkende	titel	boven.	

Lastig
Vindt	u	het	lastig	om	een	klus	te	organiseren,	of	heeft	u	hulp	nodig	bij	de	aan-
melding,	of	zijn	er	andere	vragen,	neem	dan	contact	op	met	Samen	voor	De	Bilt	
via	info@samenvoordebilt.nl	of	telnr.	06-46064010.	Kijk	voor	inspiratie	eens	
naar	andere	klusaanbieders	in	de	buurt	op	www.nldoet.nl/debilt	

Organisatie
Samen	voor	De	Bilt	treedt	dit	jaar	op	als	initiatiefnemer	en	intermediair	van	NL	
Doet	in	De	Bilt.	Samen	met	vrijwilligers	van	het	Meldpunt	Vrijwilligerswerk	
wordt	 er	 campagne	 gevoerd	 en	 ondersteuning	 verleend	 aan	 alle	 betrokkenen	
van	NL	Doet	in	De	Bilt.	Dit	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door	de	financiële	
ondersteuning	van	de	gemeente	De	Bilt	en	het	Rabobank	Stimuleringsfonds.	

Wijk-	en	dorpsgericht	werken
moet	de	band	met	de	kernen	versterken
’n	vaste	plek	in	deze	krant
dát	was	goed	voor	die	band
maar	waar	we	nu	weinig	meer	van	merken

Guus Geebel LimerickAdverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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SVM verslaat de Musketiers 
In Elst, de thuishaven van voetbalclub de Musketiers, boekte SVM 
belangrijke winst. Door de 1-0 overwinning stegen de geel-blauwen 
naar een goede positie in de middenmoot. Beide ploegen stonden bij 
aanvang van de wedstrijd aan de onderkant van de middenmoot en 
zijn aan elkaar gewaagd. In Maartensdijk was de uitslag 4-3 in het 

voordeel van Musketiers.	

De	1ste	helft	van	de	wedstrijd	was	niet	best.	SVM	moest	duidelijk	wen-
nen	aan	het	echte	gras.	Musketiers	was	de	betere	ploeg,	maar	kon	dat	niet	
uitdrukken	in	doelpunten.	SVM	verdedigde	met	man	en	macht	in	een	soort	
handbalopstelling.	Acht	man	op	 rij	 in	de	verdediging	en	 twee	man	 (Tom	
Jansen	en	Mike	de	Kok)	als	aanvallers.	Daardoor	was	het	middenveld	voor	
Musketiers.	Slechts	twee	keer	werd	de	thuisploeg	gevaarlijk.	Eenmaal	bij	
het	 omzeilen	 van	 de	 buitenspelval,	 maar	 Peter	 van	 Dijk,	 die	 in	 het	 doel	
stond	in	plaats	van	vaste	keeper	Richard	de	Groot	,	keepte	attent	en	groeide	
later	uit	tot	man	van	de	wedstrijd.	De	tweede	keer	was	bij	een	corner	toen	
de	bal	net	voorlangs	het	doel	gleed.	SVM	kon	de	1ste	helft	geen	gevaar	
stichten	voor	het	vijandelijke	doel.
In	de	rust	sprak	trainer	Wout	van	Dronkelaar	vooral	de	middenvelders	aan.	
Die	 moesten	 actiever	 worden,	 meer	 doordekken	 en	 zorgen	 voor	 de	 aan-
sluiting	naar	de	voorhoede	spelers.	En	dat	 lukte	de	2de	helft	goed.	SVM	
veroverde	het	overwicht	en	vooral	Djoey	Engel	manifesteerde	zich	als	mid-
denvelder	met	spelinzicht.	Misschien	met	iets	minder	nonchalance	kan	hij	
zich	ontwikkelen	als	de	spelbepalende	middenvelder	die	SVM	nodig	heeft.	

Penaltystopper Van Dijk
SVM	 was	 dus	 de	 beter	 voetballende	 ploeg	 in	 de	 2de	 helft.	 Debuterende	
A-junior	 Diederik	 Hafkemeijer	 had	 zich	 in	 de	 70ste	 minuut	 onsterfelijk	
kunnen	maken,	door	vrij	voor	het	doel	de	bal	 in	 te	 schieten.	Een	minuut	
later	was	er	opnieuw	een	grote	kans	voor	SVM	nadat	Tom	Jansen	uit	een	
pass	van	Sjoerd	Burgers	alleen	op	het	doel	af	mocht.	Wat	de	toeschouwers	
al	vreesden	gebeurde	bijna.	Als	je	zelf	niet	scoort,	scoort	de	tegenpartij.	De	
goed	 leidende	scheidsrechter	maakte	zijn	enige	 fout	door	een	Musketier-
aanvaller	 door	 te	 laten	 gaan	 in	 een	 buitenspelpositie.	 De	 aanvaller	 werd	
door	de	achtervolgende	SVM-verdediging	neergelegd	en	Musketiers	kreeg	
een	penalty.	Aanstaande	vader	en	keeper	Peter	van	Dijk	maakte	zich	op	de	
doellijn	 ‘breed’	en	daarvan	was	de	penaltynemer	zo	onder	de	 indruk,	dat	
Van	Dijk	de	ingeschoten	bal	prima	stopte.	Musketiers	had	op	dat	moment	
ook	geen	recht	op	het	doelpunt.	SVM	leefde	weer	op	en	nam	nog	meer	het	
overwicht.	Eindelijk	vermaakte	het	SVM-publiek	 zich	weer	 en	was	door	
het	dolle	heen	toen	Mike	de	Kok	de	verdiende	voorsprong	maakte.	Weg-
gestuurd	door	een	lange	trap	van	Ricardo	van	de	Goede	liep	de	watervlugge	
De	Kok	de	achterhoede	voorbij	en	tikte	de	bal	over	de	uitgelopen	keeper	
in	het	doel.	De	grensrechter	vlagde	voor	buitenspel,	maar	de	scheidsrechter	
liet	de	vlaggenist	terecht	staan.	Een	paar	spannende	minuten	volgden	nog,	
maar	SVM	mocht	de	3	punten	mee	naar	huis	nemen.	Vooral	Peter	van	Dijk	
was	de	gevierde	man,	want	wanneer	hij	de	penalty	niet	had	gestopt	was	de	
wedstrijd	totaal	anders	gelopen.
SVM	 speelt	 aanstaande	 zaterdag	 de	 inhaalwedstrijd	 tegen	 Elinkwijk	 in	
Utrecht.	Die	ploeg	staat	in	de	kop	van	de	middenmoot.	Bij	winst	gaat	SVM	
ook	die	kant	op.

Salvo	 opende	 zeer	 zwak	 tegen	 het	
laagstaande	Netso.	Er	was	onvoldoen-
de	beweging	aan	Salvo	kant	waardoor	
de	tegenstander	veel	te	makkelijk	kon	
scoren.	Door	de	inflexibiliteit	werden	
er	 veel	 fouten	 gemaakt.	 Coach	 Ger	
Dalmeijer	bracht	Annely	Overeem	in	
het	 team.	 Zij	 maakte	 deze	 wedstrijd	
haar	 debuut	 voor	 Salvo.	 Haar	 inzet	
had	echter	nog	geen	effect.	Netso	ver-
dedigde	 beter	 en	 scoorde	 opvallend	
veel	met	tactische	ballen.	Het	gevolg	
van	gebrek	aan	beweging.	De	set	ging	
naar	Netso	met	25-16.	2e	set	was	een	
ander	 verhaal.	 Salvo	 bewoog	 weer	
goed	wat	 goede	passes	opleverde	 en	
liet	 geen	 scores	 meer	 toe	 met	 een	
tactische	 bal.	Aanvallend	 werd	 goed	
gepresteerd.	 Dat	 resulteerde	 in	 een	
25-8	setwinst.	De	3e	en	4e	set	waren	
meer	 in	 evenwicht	 maar	 Salvo	 had	

aanvallend	 het	 beste	 van	 het	 spel.	
Door	wat	tactische	omzettingen	stond	
het	 team	 beter.	 Karin	 Nieuwenhuize	
stond	vanaf	einde	2e	set	weer	op	haar	
vertrouwde	plek	en	Annely	Overeem	
ging	halverwege	de	3e	set	op	diago-
naal	 spelen.	 Met	 deze	 aanpassingen	
speelde	Salvo	de	wedstrijd	uit	en	won	
beide	sets	met	 resp.	17-25	en	21-25.	
Door	dit	resultaat	blijft	de	2de	plaats	
stevig	 in	 handen	 van	 de	 Maartens-
dijkse	dames.

Dames Salvo 2
De	meiden	wilden	de	negatieve	reeks	
resultaten	 doorbreken.	 Tegen	 het	
lager	 geklasseerde	 VIF	 moest	 het	
gebeuren.	Voor	het	eerst	dit	 jaar	was	
spelverdeelster	 Suzanne	 van	 Leen-
dert	weer	beschikbaar.	Daardoor	kon	
Salvo	weer	in	haar	vertrouwde	opstel-

ling	starten.	De	1ste	set	gaf	een	beter	
Salvo	 te	 zien.	 Met	 goede	 aanvallen	
en	 degelijk	 verdedigend	 spel	 werd	
de	1ste	set	gewonnen	met	19-25.	De	
2de	set	was	VIF	beter	in	de	wedstrijd.	
Bij	 Salvo	 slopen	 de	 twijfels	weer	 in	
het	 team	en	de	stootkracht	was	weg.	
De	set	ging	verloren	met	25-15.	Het	
team	had	in	de	gaten	dat	het	zichzelf	
te	kort	deed	en	ging	met	hernieuwde	
energie	 aan	 de	 slag.	 Het	 werd	 een	
gelijk	 opgaande	 wedstrijd	 waarin	
Salvo	telkens	aan	het	einde	van	de	set	
wist	 door	 te	 drukken.	 De	 beide	 sets	
werden	 gewonnen	 met	 resp.	 22-25	
en	21-25.	Door	deze	winst	handhaaft	
Salvo	zich	voorlopig	op	de	3de	plek	
en	is	dit	hopelijk	de	ommekeer	van	de	
slechte	reeks.	De	volgende	wedstrijd	
spelen	de	dames	op	12	maart	tegen	de	
nr.	2	van	de	poule.	

Salvodames pakken de winst
Zowel het dames 1 team als het beloftenteam (dames 2) hebben hun wedstrijden weten te winnen. Dames 1 

moest woensdag naar Amsterdam en versloeg Netso met 1-3. De beloften speelden in Hilversum tegen VIF en 
wonnen eveneens met 3-1. Voor de beloften was dit de eerste winstpartij in 2011.

Nog uitzicht op handhaving voor Tweemaal Zes
De spanning in de slotfase van de zaalcompetitie in de poule van Hoofdklasser Tweemaal Zes is om te 

snijden. Bovenin gaan Deetos, Tempo en SKF voor de felbegeerde kruisfinaleplaatsen voor promotie. Van 
de overige 5 ploegen, waaronder de Maartensdijkers, staan er 4 allemaal nog zo dicht bij elkaar dat één 

daarvan uiteindelijk met het Leusdense Antilopen mee zal degraderen.

De	afgelopen	weken	was	het	dan	ook	
voortdurend	 ‘stuivertje	 wisselen’	 in	
de	 ranglijst	 tussen	 deze	 4	 ploegen,	
waarbij	 de	 Maartensdijkers	 helaas	
met	1	punt	minder	dan	de	overige	drie	
ploegen	 op	 de	 degradatieplek	 zijn	
beland.	In	de	wetenschap	dat	deze	net	
boven	 Tweemaal	 Zes	 staande	 ploe-
gen	 deze	 ronde	 allemaal	 tegen	 de	 3	
titelkandidaten	moesten	was	het	voor	
de	Maartensdijkers	dan	ook	zaak	om	
zelf	 van	 Antilopen	 te	 winnen	 in	 de	
hoop	 daarmee	 de	 druk	 in	 de	 reste-
rende	ronden	weer	bij	de	andere	mede	
degradatie	kandidaten	te	leggen.
In	 een	korfbaltechnisch	matige	wed-
strijd	 met	 een	 gril	 scoreverloop	 is	
het	de	Maartensdijkers	in	de	slotfase	
na	een	achterstand	van	3	doelpunten	
(13-16)	toch	nog	gelukt	om	de	nood-
zakelijke	 winst	 (20-18)	 te	 behalen	
en	uitzicht	 te	houden	op	handhaving	
in	 de	 zaalhoofdklasse.	 Vanwege	 de	
afwezigheid	van	Maarten	van	Ginkel	
was	het	deze	keer	dan	ook	aan	Mar-
jan	Teeuwen	om	de	coaching	van	de	
ploeg	 tijdens	 deze	 belangrijke	 wed-
strijd	voor	haar	rekening	te	nemen.	

In	 een	 sfeervolle	 en	 goed	 gevulde	
sporthal	 De	 Vierstee	 was	 het	 Anti-
lopen	 die	 in	 de	 1ste	 minuut	 de	 0-1	
liet	aantekenen.	De	 thuisploeg	stelde	
daarna	 snel	 orde	 op	 zaken	 en	 met	 4	
doelpunten	op	rij	was	het	Anouk	van	
Breda	 die	 met	 een	 afstandschot	 de	
4-1	scoorde	en	het	thuispubliek	daar-
mee	van	de	banken	kreeg.	Antilopen	
wist	de	stand	gelijk	 te	 trekken	(4-4).	
Maarten	 van	 Brenk	 zette	 Tweemaal	
Zes	 weer	 op	 voorsprong	 (6-4).Anti-
lopen	 werd	 de	 gelegenheid	 geboden	
om	wederom	terug	in	de	wedstrijd	te	
komen	 (6-6)	 en	wist	 zo’n	5	minuten	
voor	 rust	 zelfs	 naar	 een	 6-9	 voor-
sprong	 uit	 te	 lopen.	 Vlak	 voor	 rust	
wist	Bart	Drost	met	een	strafworp	het	
verschil	nog	naar	2	terug	te	brengen.	
Rust	7-9.

De	 2de	 helft	 startte	 de	 thuisploeg	
door	 de	 aansluitingstreffer	 te	 scoren	
(8-9),	maar	 verder	 dichterbij	 konden	

de	 Maartensdijkers	 op	 dat	 moment	
niet	 komen.	 Antilopen	 kon	 daarna	
(te)	 makkelijk	 weer	 een	 voorsprong	
nemen.	 Het	 was	 de	 vraag	 of	 Twee-
maal	 Zes,	 mede	 gelet	 op	 de	 wegtik-
kende	 resterende	 tijd	 het	 tij	 nog	 zou	
kunnen	 keren.	 Lucinda	 van	 Beer-
schoten	alsmede	Tim	Meijers	werden	
in	 de	 ploeg	 gebracht.	 Zowel	 Anouk	
van	 Breda	 als	 Miranda	 Burger	 wis-
ten	 in	 deze	 fase	 met	 ieder	 2	 tref-
fers	 tegen	 slechts	 1	 van	 Antilopen	
de	 thuisploeg	 toch	 weer	 naast	Anti-
lopen	 te	 brengen	 (17-17).	 En	 toen	
Miranda	 daarna	 zelfs	 met	 haar	 4de	
treffer	in	die	fase	Tweemaal	Zes	ook	
nog	op	voorsprong	bracht,	kwam	het	
publiek	(alweer)	van	de	bank.	Helaas	
was	deze	voorsprong	maar	van	korte	
duur,	 want	Antilopen	 maakte	 daarna	

snel	 toch	 weer	 de	 gelijkmaker	 (18-
18).	 Maarten	 van	 Brenk	 kreeg	 een	
strafworp	 toegewezen	 en	 bracht	 met	
zijn	 6de	 treffer	 de	 Maartensdijkers	
weer	 op	 de	 felbegeerde	 voorsprong.	
(19-18).Toen	 daarna	 ook	 Maik	 van	
Kouterik	een	klein	kansje	wist	te	ver-
zilveren	 was	 de	 wedstrijd	 definitief	
beslist.	(20-18).

Doordat	de	3	mede	degradatie	kandi-
daten	 hun	 wedstrijden	 verloren	 heb-
ben,	 heeft	Tweemaal	 Zes	 met	 nog	 2	
wedstrijden	te	gaan	nu	weer	één	punt	
voorsprong	 op	 deze	 ploegen	 geno-
men	en	zich	daarmee	op	de	4de	plek	
genesteld.	 De	 eerstvolgende	 wed-
strijd	is	zaterdag	5	maart	thuis	in	De	
Vierstee	om	20.00	uur	tegen	koploper	
DeetosSnel/Volhuis.

TZ heeft met 20-18 van Antilopen gewonnen en behoudt daarmee uitzicht op 
handhaving in de zaalhoofdklasse. [foto Jeroen Kemp]

Beter FC De Bilt struikelt 
over het natuurgras

De	 scheidsrechter	 legde	de	 bal	 op	 de	 stip,	 nadat	Radboud	Koopmans	 van	
FC	De	Bilt	was	neergelegd.	Terwijl	de	 scheidsrechter	positie	koos	en	ook	
de	 DHSC-keeper	 en	 penaltynemer	 Marcel	 Melissen	 zich	 concentreerden,	
begon	de	bal	een	eigen	 leven	 te	 leiden	en	rolde	van	de	stip	 in	een	kuiltje.	
Het	natuurgrasveld	mocht	er	dan	nog	zo	fraai,	glad	en	kortgeschoren	bijlig-
gen,	dit	soort	oneffenheden		waren	er	toch.	Marcel	liep	gedecideerd	naar	de	
bal	en	legde	die	weer	op	de	stip.	Toen	hij	zijn	aanloop	wilde	gaan	nemen,	
besloot	de	bal,	naar	de	aard	van	zijn	rondingen,	opnieuw	een	lager	punt	op	
te	zoeken	en	zette	zich	in	beweging.	Je	zag	Marcel	aarzelen:	‘Zal	ik	die	bal	
eerst	weer	goed	leggen?’	In	zijn	aarzeling	liep	hij	toch	richting	bal	en	schoot.	
De	overtuiging	was	weg	uit	zijn	lichaam,	de	concentratie	uit	zijn	geest.	De	
DHSC-keeper	had	een	makkie.

Meteen	stoof	de	thuisclub	er	vandoor.	De	aarzeling	en	teleurstelling	zakten	
even	over	de	hele	Biltse	ploeg	heen.	En	DHSC	scoorde	binnen	2	minuten	na	
een	scherpe	aanval	rechts	door	het	midden.	Het	was	de	39ste	minuut.	Tot	de	
rust	kwamen	er	nog	twee	benauwde	momenten	voor	De	Bilt.	Keeper	Mark	
Hillen	tikte	een	boogbal	net	over	de	lat	en	een	schot	van	dichtbij	werd	net	op	
tijd	geblokkeerd.	Vanaf	minuut	15	had	De	Bilt	het	beste	van	het	spel	gehad,	
tegen	een	nogal	snel	naar	de	lange	trap	grijpend	DHSC.

In	de	tweede	helft	domineerden	de	gasten	nog	duidelijker	het	veldspel.	Wat	
niet	wegneemt	dat	de	Utrechters	regelmatig	dreigend	leken	door	te	komen.	
Het	duurde	tot	de	78ste	minuut	voordat	invaller	Daan	Musters	de	1-1	maak-
te.	Dat	 in	de	 laatste	10	minuten	2	spelers	van	DHSC	van	het	veld	werden	
gestuurd,	ieder	na	twee	keer	geel,	bracht	op	het	veld	wel	een	verhouding	van	
9-11	in	het	voordeel	van	FC	De	Bilt,	maar	op	het	formulier	bleef	het	1-1.	
Volgende	wedstrijd	voor	FC	De	Bilt:	zondag	27	februari:	 thuis	 tegen	Zee-
burgia1	om	14.00u

Luc Hermie (FC De Bilt)



	De	Vierklank	 20	 23	februari	2011

In	 2002	 is	 voor	 heel	 Nederland	 de	
Flora	en	Faunawet	 in	werking	getre-
den.	Deze	wet	regelt	de	bescherming	
van	planten	en	diersoorten	die	in	het	
wild	 leven.	Binnen	deze	wet	hebben	
alle	 provincies	 taken	 en	 bevoegdhe-
den	 gekregen,	 zij	 kunnen	 hiervoor	
een	eigen	beleid	uitstippelen.	Zo	kun-
nen	 zij	 onder	 andere	 uitzonderingen	
maken	 en	 ontheffingen	 en	 vrijstel-
lingen	verlenen.	De	Provincie	Utrecht	
heeft	haar	eigen	beleid	vastgelegd	in	
de	 Beleidsnota	 Flora	 en	 Faunawet	
vastgesteld	 door	 Provinciale	 Staten.	
Ook	is	in	2002	de	Stichting	Faunabe-
heereenheid	Utrecht	opgericht	waarin	
LTO	Noord,	Vereniging	Natuurmonu-
menten,	Stichting	het	Utrechts	Land-
schap,	 Staatsbosbeheer,	 het	 Utrechts	
Particulier	Grondbezit	en	het	Gewes-
telijk	Utrechts	Jacht-	en	Faunabedrijf	
zitting	 hebben	 met	 taken	 binnen	 de	
gehele	 provincie	 Utrecht.	 Elke	 vijf	
jaar	 stellen	 zij	 een	 faunabeheerplan	
op	 ten	 behoeve	 van	 het	 beheer	 van	
diersoorten	 en	 de	 bestrijding	 van	
schade	aangericht	door	wild.	Elk	jaar	
in	 april	 worden	 tellingen	 van	 soor-
ten	 verricht.	 Op	 basis	 van	 het	 door	
Gedeputeerde	 Staten	 goedgekeurde	
faunabeheerplan	 kan	 de	 Provincie	
aangevraagde	 vergunningen	 en	 ont-
heffingen	 verlenen	 aan	 Wild	 Beheer	
Eenheden.	 In	 de	 Provincie	 Utrecht	
zijn	13	Wild	Beheer	Eenheden	actief.	
Maartensdijk	valt	onder	WBE	Noor-
derpark,	een	organisatie	met	65	jagers	
met	 een	 jachtakte	 en	 donateurs.	 Zij	
hebben	 als	 taak	 het	 bevorderen	 van	

de	jacht,	het	beheer	van	faunasoorten	
en	 het	 voorkomen	 of	 bestrijden	 van	
schade.	

WBE Noorderpark
Conny	 Holdinga	 is	 al	 bijna	 twintig	
jaar	 actief	 binnen	 de	 Wild	 Beheer	
Eenheid	 Noorderpark,	 de	 laatste	 zes	
jaar	 als	 secretaris.	 Zij	 is	 opgegroeid	
op	 een	 boerderij	 in	 Hollandsche	
Rading	 en	 heeft	 daaraan	 een	 blij-
vende	 belangstelling	 over	 gehouden	
voor	 alles	 wat	 groeit	 en	 bloeit.	 Dat	
een	vos	de	dierenwei	in	Maartensdijk	
bezocht	 had	 wist	 ze	 nog	 niet.	 ‘Op	
slechts	 vijf	 soorten	 mag	 in	 bepaalde	
perioden	 vrij	 gejaagd	 worden:	 eend,	
haas,	 fazant,	 konijn	 en	 de	 houtduif.	
De	vos	mag	sinds	april	2006	overdag	
bejaagd	 worden,	 maar	 dan	 laat	 hij	
zich	bijna	nooit	zien.	Het	verbaast	me	
wel	dat	deze	vos	binnen	de	bebouwde	
kom	 naar	 voedsel	 is	 komen	 zoeken.	
Dan	 heeft	 hij	 dus	 moeite	 om	 aan	
voedsel	 te	 komen	 of	 dit	 was	 een	 te	
gemakkelijke	 prooi.	 Er	 zijn	 in	 2010	
in	 de	 WBE	 45	 kraamburchten	 van	
de	vos	geteld.	Elke	vos	krijgt	gemid-
deld	 3	 tot	 5	 jongen.	 Elk	 jaar	 komen	
er	 dus	 wel	 veel	 bij.	 Ze	 worden	 ook	
met	regelmaat	afgeschoten,	maar	een	
overschot	dreigt’.	

Taak jagers
Goris	 de	 Groot	 (68	 jaar)	 woont	 zijn	
hele	 leven	 al	 aan	 de	 Graaf	 Floris	 V	
weg	in	Hollandsche	Rading.	Hij	heeft	
een	 jachtvergunning	 en	 beheert	 een	
stuk	 weidegebied	 van	 Hollandsche	

Rading	 tot	 Westbroek.	 Het	 verbaast	
hem	niet	echt	dat	een	vos	de	bebouw-
de	kom	betreedt.	‘Ik	weet	dat	vossen	
ook	 in	 de	 buitenwijken	 van	 Hilver-
sum	 voorkomen.	 Een	 vos	 past	 zich	
gemakkelijk	aan,	als	hij	in	die	buiten-
wijken	of	de	dierenwei	 in	Maartens-
dijk	gemakkelijk	aan	eten	kan	komen	
zal	hij	dat	niet	laten.	Vooral	in	april	en	
mei	als	ze	 jongen	hebben	moeten	ze	
flink	wat	eten.	Nu	heeft	hij	 in	Maar-
tensdijk	 alleen	 de	 kippen	 gepakt,	
maar	als	hij	honger	heeft	is	hij	minder	
kieskeurig.	Hier	in	de	omgeving	zijn	
meer	vossen	dan	elders	in	Nederland.	
Aan	deze	kant	van	de	snelweg	mogen	
we	 lichtbakken	 gebruiken.	 Dat	 wil	
wel	 helpen	 om	 ze	 te	 bejagen’.	 Een	
lichtbak	is	een	felle	lamp	die	ver	kan	
schijnen.	De	vos	is	een	nachtdier	en	is	
daardoor	moeilijk	 te	bejagen.	‘In	het	
schemer	en	de	vroege	ochtend	en	met	
volle	 maan	 heb	 je	 de	 meeste	 kans.	
Werken	met	een	lichtbak	kan	helpen.	
Als	 je	dan	een	schim	ziet	 richt	 je	de	
lamp	daarop:	de	vos	schrikt	en	blijft	
even	 staan.	 Dan	 kun	 je	 als	 je	 snel	
bent	hem	 raken.	Zonder	 lichtbak	zul	
je	 vaak	 geen	 doel	 treffen’.	 Over	 het	
gebruik	 van	 lichtbakken	 zijn	 vorige	
maand	 Kamervragen	 gesteld.	 ‘Het	
zou	me	niet	verbazen	als	we	ze	bin-
nen	enkele	maanden	niet	meer	mogen	
gebruiken’.	Dan	dreigt	een	overschot	
waardoor	veel	schade	zal	ontstaan.	

Terreinbeherende organisaties
Het	blijft	moeilijk,	volgens	Goris	de	
Groot,	 om	 een	 goed	 evenwicht	 in	

stand	te	houden.	‘Er	zijn	terreinbehe-
rende	organisaties	zoals	Natuurmonu-
menten	 waar	 geen	 jacht	 plaatsvindt.	
Dan	 kunnen	 wij	 wel	 ons	 best	 doen	
maar	 dat	 heeft	 dan	 weinig	 kans	 van	
slagen.	Een	vos	kan	in	één	nacht	wel	
25	 tot	 30	 kilometer	 lopen	 om	 een	
prooi	 te	 bemachtigen.	 In	 2010	 heb	
ik	zes	vossen	en	het	jaar	daarvoor	11	
vossen	 bejaagd.	 Daardoor	 zie	 ik	 op	
deze	weilanden	weer	scholeksters	en	
kieviten	 en	 één	 span	 grutto’s.	 Daar	
doe	ik	het	voor,	dat	is	zo	mooi:	weide-
vogels.	Als	het	werken	met	lichtbak-
ken	niet	meer	toegestaan	wordt	zullen	
zij	 snel	 weer	 verdwijnen,	 omdat	 de	
vos	 dan	 ook	 hier	 weer	 terugkeert’.	
Een	vos	bejagen	is	niet	gemakkelijk.	
Volgens	 Goris	 de	 Groot	 moet	 een	
jager	een	goed	huwelijk	hebben	want	
het	 kan	 veel	 tijd	 kosten.	 Hij	 vertelt	
een	 verhaal	 over	 de	 vangst	 van	 een	
vos	 dat	 nachtenlang	 heeft	 geduurd.	
‘Vossen	zijn	slim,	als	er	iets	anders	is	
dan	normaal	 zijn	 ze	 zeer	waakzaam.	
Dan	maak	je	weinig	kans.	Met	vang-
kooien	werkt	hij	ook	wel	eens,	maar	

ook	daarvoor	is	een	vos	vaak	te	slim.	
Als	 zo’n	 kooi	 een	 half	 jaar	 ergens	
staat	 kun	 je	 pas	 enig	 succes	 ver-
wachten’.	Vossen	kun	je	niet	eten.	Ze	
hebben	zweetklieren	en	stinken.	‘Een	
dode	vos	kun	je	ook	beter	niet	met	je	
handen	aanraken	want	de	 lucht	blijft	
er	dagen	aanhangen.	Ook	moet	 je	ze	
niet	in	je	auto	leggen.	Die	lucht	krijg	
je	er	niet	meer	uit’.	Op	mijn	vraag	of	
er	 iets	 gedaan	 wordt	 met	 de	 jongen	
van	een	vos	 is	hij	duidelijk:’Dat	doe	
je	niet.	Van	jongen	blijf	je	af.	In	april	
en	mei	schieten	we	alleen	een	vos	als	
we	zeker	weten	dat	het	een	mannetje	
is	 anders	 niet.	 De	 vrouwtjes	 moeten	
voor	 de	 jongen	 zorgen	 en	 dat	 gaat	
altijd	voor’.	Bij	gelijkblijvend	beleid	
voorspelt	hij,	zal	er	over	tien	jaar	ook	
een	overschot	dreigen	aan	dassen	en	
ooievaars	in	dit	gebied.	Ook	zij	zullen	
dan	te	veel	schade	aanrichten.	
Het	 hok	 in	 de	 dierenwei	 in	 Maar-
tensdijk	 is	 bijna	 klaar.	Als	 het	 goed	
is	kunnen	daarin	over	enige	tijd	weer	
kippen	lopen	die	dan	wel	beschermd	
zijn	voor	de	vos.	

Vos doodt kippen Dierenwei Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Een vos heeft onlangs zes kippen doodgebeten en er slechts één van meegenomen. 
Beheerder Joop Rozier was geschokt toen hij dit zag en is inmiddels bezig om een speciaal hok te maken 

met een buitenren waar een vos niet bij kan komen. Een vos in een dorp, zonder dat er al jongen zijn 
waarvoor hij moet zorgen, roept vragen op.

Een vossenkooi met daarop een lichtbak, beiden worden nu nog gebruikt. 
Een vossenkooi is weinig succesvol, de lichtbak werkt beter maar de kans is 
aanwezig dat het gebruik ervan binnenkort verboden wordt.

Agnes	 Looman:	 ‘Vorig	 seizoen	 ein-
digde	plotseling	eind	november	met	
het	 invallen	 van	 een	 vorstperiode.	
Net	 toen	 er	 begonnen	 werd	 aan	 de	
restauratiewerkzaamheden	 van	 de	
Oranjerie.	 Inmiddels	 zijn	 die	 werk-

zaamheden	bijna	 klaar	 en	wordt	 het	
geheel	steeds	mooier.	De	entree	van	
de	tuin	is	nu	ook	bestraat.	
Ondanks	de	korte	zomer	is	de	oogst	
van	 vorig	 seizoen	 meegevallen	 en	
is	 er	 nog	 voldoende	 voorraad	 voor	

de	 theemixen.	 De	 droommix,	 die	
vorig	jaar	rond	deze	tijd	al	op	was,	is	
nu	 nog	 verkrijgbaar.	 Nieuw	 dit	 jaar	
is	 het	 bloemenabonnement.	 En	 men	
kan	 vriend	 worden	 van	 de	 kruiden-
tuin’.

Vriend van Agnes
Twee	 van	 de	 doelstellingen	 van	 de	
kruidentuin	 zijn	 kennis	 en	 gebruik	
van	 geneeskrachtige	 kruiden	 stimu-
leren	 en	veel	 soorten	kruiden	biolo-
gisch	te	verbouwen.	Via	een	netwerk	
van	mensen	die	dit	een	goed	initiatief	
vinden,	de	‘vrienden’,	kan	deze	doel-
stelling	beter	worden
verwezenlijkt.	 Voor	 een	 bepaald	
bedrag	wordt	men	vriend	van	de	krui-
dentuin.	 Als	 dank	 krijgt	 een	 vriend	
korting	op	activiteiten	en	workshops	
en	 is	 er	 speciaal	 in	 september	 a.s.	
voor	alle	vrienden	een	 theeproeverij	
met	rondleiding	in	de	kruidentuin.	

Kruiden- en bloemenbedden
Agnes	 vertelt:	 ‘Op	 de	 plaats	 waar	
vorig	 jaar	 de	 aardappelen	 werden	
verbouwd,	helemaal	 links	 in	de	 tuin	
komen	 kruidenbedden.	 Want	 er	 is	
meer	 oogst	 van	 Citroenmelisse,	
Pepermunt,	Sint	Janskruid	en	andere	
kruiden	 nodig	 om	 aan	 de	 groeiende	
vraag	 te	 kunnen	 voldoen.	 Ook	 de	
kruidige	bloemen	-	en	keukenkruiden	
krijgen	meer	ruimte	toebedeeld.	Veel	
meerjarige	 kruiden	 staan	 al	 op	 hun	
nieuwe	plek’.	Vanaf	eind	april	hoopt	
Agnes	 verse	 kruiden	 en	 bloemen	 te	
kunnen	leveren.

Eigen kruidentuin
In	 april	 is	 er	 een	 workshop	 over	
het	 eigen	 kruidentuin(-ieren).	 Krui-
den	 zijn	 mooi,	 geurig,	 vaak	 eetbaar	
en	 ze	 hebben	 ook	 nog	 een	 wer-

king.	Agnes	geeft	handvatten	om	de	
eigen	 tuin	 tot	 een	 kruidig	 geheel	 te	
maken,	 zonder	 die	 helemaal	 op	 de	
schop	 te	 hoeven	 nemen.	 Ook	 zijn	
er	 doorlopende	 workshops	 ‘Fit	 met	
voorjaarskruiden’	van	begin	april	tot	
eind	mei	van	twee	uur	op	elke	week-
dag	 over	 ‘Voorjaarskruiden	 plukken	
in	 de	 kruidentuin’,	 samenstellen	
van	een	 lentekuur	voor	 reiniging	en	
weerstandverhoging,	 een	 reinigende	
crème	maken.	

Vrijwilligers
De	 kruidentuin	 kan	 zeker	 nog	 vrij-
willigers	 gebruiken.	 Voor	 het	 wie-
den,	stekken,	oogsten	van	de	kruiden	
en	bloemen.	Ontspannen	en	gezellig	
samen	bezig	zijn	in	de	natuur.	En	je	
ziet	 de	 tuin	 onder	 je	 handen	 steeds	
mooier	 worden.	 Interesse?	 Bel	 dan	
Agnes	 0647608868	 of	 mail	 info@
Agneskruiden.nl

Een nieuw kruidenjaar
door Henk van de Bunt

Het kruidenseizoen in Agnes kruidentuin, gelegen in de voormalige moestuin van Langoed Eyckenstein 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk gaat weer beginnen en voorbereidingen zijn aan de gang. Wieden in de 

kruidenbedden, nieuwe bedden gereed maken voor jonge planten en eenjarige kruiden zaaien.

Ook in de kas worden voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
03-03

Woe.
02-03

Vrij.
04-03

Do.
24-02

Vrij.
25-02

11,00

11,00

Woe.
23-02 Rib-eye met champignonsaus

of

Gebakken forel 

met paprika salsa

Heilbotfilet met kappertjessaus

of

Lamsschenkel 

met provençaalse groenten


