
Onthulling historische panelen

Na de onthulling van het eerste paneel vertelde Bloothooft onder 
meer over Villa Genista van industrieel K.F. Hein, die in 1936 de  
K.F. Hein Stichting oprichtte en bij zijn overlijden in 1945 zijn totale bezit 
naliet aan de stichting. De zes panelen konden onder meer door steun van 
het K.F. Heinfonds worden gerealiseerd. Lees meer op pagina 3
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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Coaching van trauma naar 
rust & focus met Familie- en
Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

De Stichting noemt het in een uitge-
geven persbericht een ondoordachte 
bezuiniging waardoor deze belang-
rijke laagdrempelige voorziening 
voor de jongste kinderen in onze ge-
meente vervalt. Dit raakt nagenoeg 
alle jonge gezinnen in de gemeente, 
aldus de coördinator Jacolien Reijn-
ders en voorzitter Michiel Steeman 
namens de Stichting. 

Wettelijk
Wettelijk gezien is de gemeente ver-
plicht vroeg- en voorschoolse educa-
tie (VVE) aan te bieden aan kinde-
ren met een achterstand. Hiervoor 
ontvangt de gemeente gelden van 
het Rijk. Verantwoordelijk wethou-
der Herman Mittendorff: ‘De aan-
gekondigde bezuiniging is allereerst 
een uitwerking van de gemeenteraad 
van 2010, waarin de raad het Col-
lege opdroeg per 01-01-2014 ten-
minste jaarlijks180.000 euro hierin 
te bezuinigen. Er is vervolgens uit-
voerig overleg geweest hoe daaraan 
invulling te geven. Daar kwam on-
voldoende antwoord op. Vervolgens 
heeft het College aan BMC Advies 
en Management te Amersfoort ad-
vies gevraagd. BMC kwam tot een 
drietal scenario’s, waarbij die met al-
leen uitvoering van de wettelijke tak-
ken door het College uiteindelijk de 
voorkeur kreeg. Dat is mede ingege-
ven door het feit, dat de animo voor 
peuterspeelzalen afneemt. Mitten-
dorff: ‘In Groenekan en Hollandsche 

Rading zitten nog maar zes of zeven 
kinderen op een ochtend. Wij kunnen 
het niet maken om elders de opge-
legde bezuinigingen te vinden, om-
dat daarmee en daardoor veel grotere 
groepen zullen worden geraakt. Wij 
blijven uiteraard doorgaan met het 
aanbieden van vroeg- en voorschool-
se educatie (VVE) aan die daarvoor 
in aanmerking komende kinderen 
(op dit moment 46) en wij zijn ook 
zeker bereid ruimhartig om te gaan 
met de ‘toelatingsregels’ voor deze 
kinderen’. Volgens de wethouder le-
vert het precies toewerken naar een 
bezuiniging van 180.000 euro veel 
nadelen op: ‘Je moet de doelgroep 
beperken, peuterspeelzalen moeten 
op zoek naar nieuwe en structurele 
inkomstenbronnen en een deel van 
de ouders kan wel gebruikmaken van 
gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk 
en een deel niet’. 

Werkloos
Michiel Steeman voert allereerst aan, 
dat op praktisch alle peuterspeelzalen 
een bezettingsgraad van bijna 90 % 
wordt gehaald. Jacolien Reijnders 
vult aan: ‘Kinderen met een gesigna-
leerde achterstand en kinderen waar-
van beide ouders werken zouden in 
de toekomst op een kinderdagverblijf 
terecht kunnen. Met dit plan laat de 
gemeente peuters waarvan een van 
beide ouders werkt of beiden werk-
loos zijn echter volledig in de kou 
staan. Zij krijgen niet de mogelijk-

heid om op een laagdrempelige ma-
nier met andere kinderen te spelen 
en niet de juiste voorbereiding op 
de basisschool. Natuurlijk sluiten 
wij onze ogen niet voor bezuinigin-
gen die de gemeente in alle sectoren 
moet doorvoeren. Een volledige sub-
sidiestop leidt echter tot ophefing 
van de peuterspeelzalen. Dat kan niet 
de bedoeling zijn’. Michiel Steeman, 
voorzitter bestuur, constateert: ‘dat 
het College van B&W inanciële 
motieven belangrijker lijkt te vinden 
dan inhoud en zorgvuldigheid. De 
gemeente moet op basis van de wet 
OKE (Ontwikkelingskansen voor 
Kwaliteit en Educatie) met betrok-
ken partners afspraken maken over 
een sluitend aanbod van voor- en 
vroegschoolse educatie en een door-
lopende leerlijn met het onderwijs.

Ook is het de bedoeling dat de ge-
meente een visie op harmonisatie van 
kinderopvang en peuterspeelzaal-
werk ontwikkelt. Pas dan zou beslo-
ten kunnen worden over een andere 
opzet van voorschoolse voorzienin-
gen en de te realiseren bezuiniging. 
Het huidige voornemen is gebaseerd 
op een rapport van BMC dat op basis 
van één gesprek en desk research tot 
een advies is gekomen. Er is niet de 
moeite genomen om andere betrok-
ken partijen te raadplegen zoals ba-
sisscholen, jeugdverpleegkundigen 
van Vitras, kinderopvang en vooral 
opmerkelijk, ouders van de kinderen 

die de peuterspeelzalen bezoeken. 
Met deze partijen delen wij de visie 
om samen tot een nieuw model te 
komen. Helaas laat de gemeente haar 
regierol hier liggen’.

Gemeenteraad
Het college van B en W is voorne-
mens haar voorstel op 26 april voor 

te leggen aan de gemeenteraad. De 
stichting pleit voor het opschorten 
van de besluitvorming ten aanzien 
van bezuiniging in afwachting van de 
visie. De Stichting Peuterspeelzalen 
De Bilt is in overleg met basisscho-
len, consultatiebureau, kinderopvang 
etc. om gezamenlijk alsnog tot deze 
visie te komen. 

Onrust bij Biltse peuterspeelzalen
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt heeft onlangs aangekondigd de subsidie voor de peuterspeelzalen per 1 januari 
2014 te willen beëindigen. De Stichting peuterspeelzalen De Bilt, waar 10 van de 12 peuterspeelzalen 

onder vallen is van mening dat op basis van ouderbijdragen alleen het voortbestaan van de 
peuterspeelzalen in de huidige vorm dan niet mogelijk meer is en dat dan 350 peuters uit 

De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan, 25 leidsters
en 2 kantoormedewerkers hierdoor op straat komen te staan.

 

Voorzitter Michiel Steeman (l) en wethouder Herman Mittendorff zijn nog 
steeds ‘on speaking terms’. 

Zie pag. 13 en 14

Buurtberichten op pagina 16



Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen 
dat op 30 januari 2012 is overleden onze zeer gewaardeerde collega

Wim Bos 
op de leeftijd van 66 jaar.

Wij zullen hem herinneren als een opgewekte en zeer betrokken collega.
Voor nu en in de toekomst wensen wij Jannie, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte.

Veldhuizen BV
Collega’s Groenekan/Loosdrecht
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

5/2	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos
5/2	•	19.00u	-	Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
5/2	•	10.00u	-	Ds.	J.	Vroegindeweij,	

Bilthoven
5/2	•	18.30u	-	Ds.	W.J.	Dekker,	Delft

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
5/2	•	10.30u	-	Mw.	L.C.	Spelberg

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

5/2	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
5/2	•	10.30u	-	

Pastor	A.	van	den	Boogaard,	Gezinsviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

5/2	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	(De	Schakel)
5/2	•	16.30	-	

Ds.	D.	Vonck,	Houten	(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
5/2	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

5/2	•	19.00u	-	Ds.	L.W.	Smelt,	Bodegraven

Pr. Gem. Immanuelkerk
5/2	•	10.00u	-	Mevr.	Ds.	M.C.E.	Oskam

-van	Zwol,	De	Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
5/2	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
5/2	•	10.30u	-	

Priester	F.	Zwarts,	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
5/2	•	10.00u	-	Dhr.	Andre	Roosma

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

5/2	•	10.30u	-	
Drs.	P.W.	van	der	Steeg,	Utrecht

PKN - Herv. Kerk
5/2	•	10.00u	-	

Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,	Rosmalen
5/2	•	18.30u	-	Ds.	J.C.	de	Groot,	Dordrecht

Herst. Herv. Kerk
5/2	•	10.30		en	18.00u	-

Dhr.	J.	van	de	Beek,	Biddinghuizen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

5/2	•	11.00	uur	–	
Mevr.	ds.	Alice	v.	Halsema,	Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

5/2	•	10.00u	-	
Ds.	M.J.	Tekelenburg,	IJsselstein

5/2	•	18.30u	-	
Ds.	M.	van	der	Zwan,	Westbroek

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

5/2	•	9.30	uur	–	
Mevr.	ds.	Alice	v.	Halsema,	Soest

St. Maartenskerk
4/2	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
5/2	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

5/2	•	10.00u	-	Hr.	A.	van	Hilten,	Uithoorn
5/2	•	18.30u	-	Hr.	J.	Schep,	Gorinchem

PKN - Herv. Kerk
5/2	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

5/2	•	18.30u	-	
Ds.	G.H.	Kruijmer.	Lage	Vuursche

Ontmoetingsdienst
	
Op	 vrijdag	 3	 februari	 a.s.	 wordt	 er	
in	 de	 recreatieruimte	 van	 Dijck-
state	 weer	 een	 ontmoetingsdienst	
gehouden	 waarin	 Maartensdijker	 J.	
Grootendorst	 de	 voorganger	 is	 en	
mevr.	Ria	van	Aarnhem	de	muzikale	
begeleiding	op	de	piano	verzorgt.	Na	
afloop	is	er	nog	gelegenheid	om	met	
elkaar	 koffie	 te	 drinken.	 De	 dienst	
begint	 om	 19.30	 uur.	 Vanaf	 19.15	
uur	zijn	de	deuren	van	de	zaal	open	
en	 bent	 u	 van	 harte	 welkom.	 Voor	

vervoersvragen	 kan	 contact	 worden	
opgenomen	met	tel.	0346	212904.

Dansen van Universele Vrede 

De	 Dansen	 van	 Universele	 Vrede	
hebben	hun	wortels	in	het	werk	van	
Samuel	 L.	 Lewis,	 zen-	 en	 soefi-
meester	uit	San	Francisco.	Er	wordt	
gezongen,	 gedanst	 en	 gemediteerd	
in	 de	Woudkapel	 op	 5	 februari	 van	
14.00	tot	17.00	uur.	Daarna	wordt	er	
een	 maaltijd	 Info:	 www.dansenvan-
universelevrede.nl	

‘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

Dankbaar	voor	de	liefde	en	zorg	waarmee	zij	ons	tijdens	haar	leven	heeft	
omringd	en	dankbaar	dat	haar	een	langer	lijden	bespaard	is	gebleven,	
geven	wij	u	kennis	dat	toch	nog	onverwacht	van	ons	is	heengegaan	mijn	
lieve	vrouw,	onze	moeder,	schoonmoeder	en	oma

Wilhelmina Hendrika Broers - Dumortier
- Miep -

29	februari	1932		 26	januari	2012

	 J.L.	Broers	

	 Theo	en	Alie
	 	 Ilona	

	 Johnny	en	Gerrie
	 	 Remco
	 	 Erwin

Merellaan	27
3738	EC		Maartensdijk

De	crematieplechtigheid	heeft	vandaag	1	februari	in	besloten	kring	
plaatsgehad.

In verband met het overlijden van onze vader
 Willem Bos
 

zijn onze winkels in Maartensdijk, Den Dolder en Hilversum
zaterdag 4 februari vanaf 12.30 uur gesloten.

 
Bakkerij Bos

Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig,
Psalm 41 : 11A

Met diep respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft doorstaan en 
dankbaar voor de ijne en goede jaren die wij mochten beleven, geven wij 
u met droefheid kennis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa

Willem Bos
* Ermelo, 17 februari 1945             † Maartensdijk, 30 januari 2012
 Maartensdijk: J.C. Bos-Sukkel
 Maartensdijk: Bert Bos
  Annemieke Bos-Willekes
  Daphne, Kirsten, Marit
 Buren: Gerda van Leeuwen-Bos
  Wim van Leeuwen
  Geanne en William, Gijsbert,
  Gwendolyn, William
 Opheusden: Lianne Eits-Bos
  Ruud Eits
  Jan-Jaap, Wilmer,
  Marilyn, Joseine
 Maartensdijk: Jojanneke van Ginkel-Bos
  Martijn van Ginkel
  Jan-Willem, Jo-anne

Tolakkerweg 193
3738 JM  Maartensdijk
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op D.V. vrijdag 3 februari van 
19.30 tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42b (achter de Hersteld 
Hervormde Kerk) te Maartensdijk.
De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. zaterdag 4 februari om 14.00 uur in 
de Hersteld Hervormde Kerk aan de Dorpsweg te Maartensdijk. Aansluitend zal 
omstreeks 15.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats 
aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in het Hervormd Centrum.

Geen bloemen

Van ons is uit dit leven weggenomen onze betrokken oud-werkgever

Willem Bos
in de leeftijd van 66 jaar

Wij zullen zijn inspiratie en onvermoeibare inzet 
voor de bakkerij niet vergeten

Personeel bakkerij Bos

Maartensdijk, 30 januari 2012

Geen avondopenstelling 
Wijkwinkel

Door	 omstandigheden	 is	 er	 op	 7	
februari	geen	avondopenstelling	van	
de	 Wijkwinkel	 in	 Servicecentrum	 t	
Hoekie.	 Vanaf	 maart	 zijn	 ze	 weer	
elke	 eerste	 dinsdagavond	 van	 de	
maand	 geopend	 van	 19.00	 uur	 tot	
21.00	 uur.	 De	 Wijkwinkel	 is	 uw	
moderne	 burenhulp	 bij	 het	 invullen	
van	formulieren	en	biedt	hulp	bij	uw	
administratie	 ,	 uw	 zorg-	 en	 belas-
tingvragen	en	alle	overige	vragen	op	
maatschappelijk	gebied.	Uiteraard	is	
de	Wijkwinkel	wel	 op	de	 gebruike-
lijke	dinsdag-	en	woensdag	ochtend	
geopend	als	 inloop	van	9.00	uur	 tot	
12.00	uur.	Vragen?	Bel	030	2201702.

Vrouwenavond in ‘t Hoekie

Op	 vrijdag	 10	 februari	 van	 19.30	 uur	
tot	21.00	uur	 is	er	een	gezellig	samen-
komen	van	vrouwen	onder	elkaar.	Door	
middel	van	 speelse	werkvormen	wordt	
kennisgemaakt.	 Tante,	 buurvrouw	 en	
vriendinnen	 zijn	 van	 harte	 welkom!	
Graag	 vooraf	 aanmelden	 via	 tel.	 030-
2201702info@animowerkt.nl	 Entree	 	
€	0,50	per	persoon,	inclusief	koffie	of	thee.

Ouder-kind dans

Ouder-kind	dans	is	voor	kinderen	van	
2	½	tot	4	jaar	samen	met	een	volwasse-
ne	bijvoorbeeld;	met	mama,	opa,	oma,	
papa,	 buurvrouw,	 tante	 enz.	 Gezellig	
samen	bewegen	op	muziek.	Op	maan-
dag	van	9.30	uur	tot	10.30	uur.	Vooraf	
aanmelden	 is	 nodig	 in	 verband	 met	
een	 maximum	 aantal	 kinderen.	Aan-

melden	via;	s.paulussen@kpnplanet.nl	
Ieder	kind	onder	begeleiding	van	één	
volwassene.	Entree	€	1,50.

Spirituele Kring Isis

Spirituele	Kring	Isis	organiseert	een	
lezing	 op	 13	 februari	 2012	 o.l.v.	
gastspreker	 Bozidar	 Bonacic.	 Het	
thema	 is:	 ‘Hoog	 gevoeligheid	 als	
levenskunst’	Hoog	gevoelige	mensen	
(HSP’s)	zijn	fijnbesnaard	en	hebben	
een	gave	waardoor	zij	meer	en	inten-
ser	kunnen	waarnemen	dan	anderen	
en	 bijv.	 eerder	 voelen	 wanneer	 iets	
niet	klopt.	Door	zich	overprikkeld	te	
voelen	 lijden	 zij	 aan	 extra	 energie-
verlies	 en	 kunnen	 daar	 veel	 hinder	
van	ondervinden.	Hoe	kunnen	HSP’s	
leren	met	zichzelf	en	hun	omgeving	
overeen	te	komen?	De	lezing	is	van	
20.00	 tot	 22.00	 uur	 in	 De	 Schakel,	
Soestdijkseweg	Zuid	49b	in	De	Bilt.	
Voor	 reserveren	 of	 informatie	 zie	
www.hier.is/isis	of	bel	030.2290317
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Bilts	 Belang	 stemt	 tegen	 het	 voor-
stel	 omdat	 er	 geen	 keuzemoge-
lijkheid	 bestaat.	 Een	 motie	 van	
GroenLinks&PvdA	 om	 in	 overleg	
met	wijk-	en	belangenorganisaties	 te	
onderzoeken	 hoe	 de	 verkeersafwik-
keling	 veiliger	 kan	 worden	 kreeg	
unanieme	steun	van	de	raad.	De	raad	
ging	verder	akkoord	met	het	voorstel	
om	 voor	 het	 project	 ‘Gebiedsvisie	
Leijenseweg’	een	voorbereidingskre-
diet	 van	 69.000	 euro	 beschikbaar	 te	
stellen.	Een	amendement	van	de	SGP	
om	de	drie	woningen	die	binnen	het	
plan	liggen	niet	in	het	plangebied	op	
te	nemen,	werd	verworpen.	Een	mo-
tie	van	GroenLinks&PvdA	om	bij	het	
opstellen	 van	 de	 gebiedsvisie	 en	 de	
uitwerking	van	de	plannen	bewoners	
te	betrekken	en	voor	goede	informatie	
zorg	te	dragen	werd	aangenomen.	De	
ChristenUnie	stemt	tegen	deze	motie.	
Voor	de	ondertunneling	is	een	bedrag	
van	 17,4	 miljoen	 euro	 beschikbaar	
gesteld,	voldoende	voor	een	sobere	en	
doelmatige	 uitvoering.	 Dit	 betekent	
een	 tunnel	 en	 een	 ietspad	 aan	 één	
zijde	van	de	rijweg	en	een	bypass	die	
aansluit	op	een	rotonde	op	de	kruising	
Leijenseweg	 –	 Tweede	 Brandenbur-
gerweg.

Varianten
Johan	Slootweg	(SGP)	noemt	het	bij	
de	 behandeling	 van	 de	 voorstellen	
een	gemiste	kans	dat	het	rapport	van	
ProRail,	dat	er	al	in	mei	lag,	niet	eer-
der	 besproken	 is.	 ‘Nu	 is	 het	 slikken	
of	 stikken.’	Hij	 noemt	 de	 tunnel	 die	
voorligt	 een	enorme	verbetering	van	
de	veiligheid,	maar	geen	verbetering	
van	 de	 ontsluiting	 van	 dit	 deel	 van	
de	 gemeente.	Hij	 dient	 een	 amende-
ment	in	om	ook	de	optie	‘gescheiden	
onderdoorgangen’	 uit	 het	 rapport	 te	
onderzoeken.	Nico	Jansen	(Christen-
Unie)	wil	via	een	amendement	ook	de	
variant	 ‘dubbele	 bypass’	 uitgewerkt	
zien	 en	 licht	 een	 aantal	 voordelen	
van	deze	variant	 toe.	Gitta	van	Eick	
(CDA)	 stelt	 bij	 amendement	 voor	
speciiek	 aandacht	 te	 besteden	 aan	
de	 korte	 bypass	 en	 een	 tweezijdige	
eenrichtingsietsstructuur.	 Hans	 Los	
(VVD)	 gaat	 akkoord	 met	 het	 voor-

stel,	maar	wil	als	er	een	mogelijkheid	
is	een	ietspad	aan	twee	zijden.

Nu of nooit variant
Han	IJssennagger	(Bilts	Belang)	vindt	
dat	de	verkeersstromen	en	tunnels	bij	
elkaar	 bekeken	 moeten	 worden.	 Hij	
wil	 een	 studie	 om	 de	 mogelijkheid	
te	 onderzoeken	 van	 het	 doortrek-
ken	 van	 de	 randweg.	Anne	 de	 Boer	
(GroenLinks&PvdA)	 is	 enthousiast	
over	de	tunnel	maar	waarschuwt	voor	
tunnelvisie.	‘Veilig	op	het	spoor	moet	
niet	 leiden	 tot	 onveiligheid	 van	 het	
verkeer.’	 Ebbe	 Rost	 van	 Tonningen	
complimenteert	 wethouder	 Ditewig,	
maar	betreurt	dat	er	niet	eerder	wat	is	
gedaan	met	het	 rapport	van	ProRail.	
‘Nu	 moeten	 we	 opschieten,	 ik	 zou	
graag	wat	meer	tijd	hebben.’	Etiënne	
van	Buren	(SP)	zegt	dat	de	SP	blij	is	
dat	er	een	oplossing	komt.	Hij	noemt	
het	een	nu	of	nooit	variant.	‘We	heb-
ben	nu	geld	dat	we	met	beide	handen	
moeten	 aanpakken	 anders	 gaat	 het	
verhaal	 niet	 door.	 Omdat	 wij	 alle-
maal	 toch	die	 tunnel	willen,	 beperkt	
de	keuze	zich.	Op	dit	moment	 is	het	
doortrekken	 van	 de	 randweg	 daarbij	
geen	optie.	Als	verkeerskundigen	een	
goede	oplossing	hebben	bedacht	heb	
ik	er	vrede	mee.	Ik	vertrouw	de	wet-
houder,	 anders	 was	 ik	 wel	 met	 een	
andere	motie	 gekomen.’	 .Frans	 Poot	
(D66)	 sluit	 zich	 daar	 bij	 aan.	 ‘Onze	
randvoorwaarden	zijn	veilig	en	sober.	
Betrek	wel	de	bewoners	erbij.’

Haalbaarheid
Wethouder	Ditewig	vertelt	dat	er	van-
af	2007	met	ProRail	over	een	onder-
doorgang	in	de	Leijenseweg	is	gespro-
ken.	‘In	2009	is	vanuit	het	BRU	geld	
ontvangen	om	aan	een	eerste	schets	te	
beginnen.	Na	de	ongevallen	met	do-
delijke	 aloop	 verzochten	 bewoners	
zo	 snel	 mogelijk	 met	 een	 verkeers-
veilige	oplossing	te	komen.	In	maart	
2011	nam	de	raad	een	motie	aan	om	
op	pad	te	gaan	en	in	november	kon	de	
vlag	 uit.	 Pas	 toen	wisten	we	 dat	 het	
haalbaar	was.	Het	was	een	zoekactie	
naar	geld,	vandaar	dat	het	rapport	van	
ProRail	niet	eerder	is	behandeld.’	Wat	
betreft	de	westelijke	randweg	stelt	de	
wethouder	dat	de	raad	al	in	1979	heeft	
besloten	die	niet	 aan	 te	 leggen.	 ‘Het	
uitwerken	van	die	variant	zou	in	2014	
niet	afgerond	zijn.’	

Omdat	binnen	het	plangebied	de	drie	
woningen	niet	ter	discussie	staan	ont-
raadt	hij	een	aanpassing.	‘Bij	uitwer-
king	kan	het	zijn	dat	er	bij	de	randen	
iets	 moet	 worden	 aangepast	 en	 dan	
zet	je	je	volledig	klem.	De	Christen-
Unie	vraagt	om	een	andere	inrichting.	
Die	zal	leiden	tot	hogere	kosten	en	het	
kostenaspect	 weegt	 zwaar.’	 De	 wet-
houder	verwacht	geen	extra	geld.	‘Dit	
is	het	 en	niet	 anders.’	Hij	noemt	het	
verhaal	van	Van	Buren	een	voortref-
felijk	samenvatting.	De	bewoners	en	
belangengroepen	 worden	 in	 de	 ver-
dere	planvorming	betrokken.	

Raad steunt voorstellen 
ondertunneling Leijenseweg 

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot donderdag 26 januari voor de voorbereidingen van de ondertunneling van 
de spoorwegovergang in de Leijenseweg 350.000 euro beschikbaar te stellen. Daarmee wordt gekozen 

voor de variant ‘sober en doelmatig korte bypass’ uit het onderzoeksrapport van ProRail.
De drie amendementen die op dit voorstel werden ingediend kregen geen steun van de raad.

De spoorwegovergang in de Leijenseweg.

Derde burgerinitiatief aangeboden
Donderdag 26 januari kreeg burgemeester Arjen Gerritsen 

in gemeentehuis Jagtlust voor de derde keer in korte tijd een 
burgerinitiatief aangeboden. Dit burgerinitiatief heeft tot 

doel de communicatie rond het Centrumplan Bilthoven op 
de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Initiatiefnemer 

Hermie Engelbertink wist binnen een maand samen met een 
groep bewoners 1111 handtekeningen te verzamelen. 

‘Het	burgerinitiatief	is	vooral	bedoeld	als	hartenkreet.	Gemeente	houd	ons	
op	de	hoogte	van	wat	u	doet’,	aldus	Hermie	Engelbertink	in	een	toelichting.	
Zij	stelt	dat	bewoners	vinden	dat	zij	niet	goed	op	de	hoogte	worden	gehou-
den	van	ontwikkelingen	rond	het	Centrumplan.	‘De	gemeentelijke	informa-
tiewinkel	op	de	Julianalaan	geeft	alleen	maar	de	plannen	weer,	niet	de	stand	
van	zaken.’	In	het	burgerinitiatief	wordt	een	klemmend	beroep	gedaan	op	
het	gemeentebestuur	om	de	communicatie	over	de	realisering	van	de	plan-
nen	te	verbeteren.	‘Ons	voorstel	is	om	eens	per	maand	over	de	voortgang	te	
worden	geïnformeerd.’	
Hermie	Engelbertink	zegt	dat	de	meeste	ondertekenaars	van	het	burgeriniti-
atief	aangeven	liever	een	goede	opknapbeurt	van	het	centrum	van	Bilthoven	
te	zien,	dan	een	situatie	als	Hessing,	waarbij	grootse	plannen	in	het	geheel	
niet	doorgaan.	Het	vervolg	op	het	initiatief	is	dat	nu	eerst	de	handtekenin-
gen	worden	gecontroleerd.	Daarna	spreekt	de	gemeenteraad	zich	uit	over	
de	geldigheid	en	het	eventueel	plaatsen	van	het	onderwerp	op	de	agenda	
van	de	raad.	[GG]

Hermie Engelbertink overhandigt het burgerinitiatief aan de burgemeester.

Uit de raad van 26 januari
Busdoorsteek Dorpsstraat 
De	raad	verklaarde	geen	bedenkingen	te	hebben	over	de	omgevingsvergun-
ning	voor	de	geplande	busdoorsteek	tussen	de	Dorpsstraat	en	de	Utrechtse-
weg.	Met	de	aanleg	kunnen	lijnbussen	via	de	Utrechtseweg	rijden	in	plaats	
van	 de	 Burgemeester	 de	Withstraat	 en	 de	 Dorpsstraat.	 De	 busdoorsteek	
wijkt	af	van	het	bestemmingsplan	en	de	raad	moet	aan	een	dergelijke	wijzi-
ging	toestemming	geven.	Ook	bij	dit	debat	was	de	veiligheid	van	de	ietsers	
een	belangrijk	thema,	evenals	het	behoud	van	het	groene	gebied.	De	fracties	
van	CDA	en	ChristenUnie	stemmen	tegen.

Overig
De	raad	stelde	verder	een	herziening	van	het	bestemmingsplan	Buitenge-
bied	Zuid	vast	en	besloot	tot	het	aangaan	van	een	gemeenschappelijke	rege-
ling	voor	het	uitvoeren	van	automatiseringstaken.	Een	motie	vreemd	aan	
de	 agenda	 voor	 verbreding	 van	 de	ietspaden	 aan	 de	Utrechtseweg	werd	
verworpen.	[GG]

Na	een	korte	inleiding	door	voorzitter	
Gerrit	 Bloothooft	 van	 de	wijkvereni-
ging	onthulde	wethouder	Ditewig	het	
eerste	paneel	op	het	grasveld	van	het	
plein	tussen	de	Kruislaan	en	de	Prins	
Hendriklaan.	 Bloothooft	 uitte	 zijn	
enthousiasme	over	het	feit	dat	Vogel-
zang,	 de	 oudste	 wijk	 van	 Bilthoven,	
door	De	Bilt	erkend	is	als	een	van	de	
eerste	van	vijftig	belangrijke	cultureel-
historische	elementen	in	deze	gemeen-
te.	Ditewig	herinnerde	zich	dat	hij	 in	

september	2010	na	de	oplevering	van	
de	renovatie	van	de	wijk	al	veel	gro-
tere	 panelen	 met	 foto’s	 had	 onthuld.	
‘Na	 aloop	 hebben	we	met	 zijn	 allen	
in	kramen	gezeten	en	samen	getafeld.’	
Dat	de	permanente	panelen	veel	klei-
ner	 zijn	 uitgevallen,	 kwam	 omdat	 ze	
anders	het	aanzicht	van	de	wijk	te	veel	
zouden	domineren,	legde	hij	uit.	

Industriëlen
Bloothooft	vertelde	bij	elk	paneel	over	

dat	deel	van	de	wijk,	ook	over	panden	
die	er	nu	niet	meer	staan	en	over	be-
woners,	onder	wie	machtige	 industri-
elen,	die	in	Vogelzang	een	huis	lieten	
bouwen.	Het	voordeel	was	dat	ze	vlak	
bij	het	station	woonden,	zodat	ze	met	
de	 trein	 naar	 het	werk	 konden	 rijden	
en	tussen	de	middag	thuis	konden	ko-
men	eten.	Na	aloop	van	de	wandeling	
nodigde	 de	 gastvrije	 Bloothooft	 de	
deelnemers	uit	voor	een	hapje	en	een	
drankje	bij	hem	thuis.	[LvD]

Onthulling historische panelen 
Vogelzang trekt veel publiek

Een stuk of zestig mensen stonden op 28 januari jl. klaar voor de onthulling
van de zes permanente historische panelen met foto’s uit het begin van de vorige eeuw

van huizen in de Bilthovense wijk Vogelzang. 

Voor alle engeltjes en bengeltjes
mr. Jet van Holland

advocaat

Strafrecht, Jeugdstrafrecht
Uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling jeugdigen

Rechtsbijstand o.b.v.
gefinancierde rechtshulp

Breukeleveen, Businesspark Hilversum

tel.: 035 582 1818www.JetvanHolland.nl



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.98

500
gram 4.98

2 
stuks 5.-

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 februari
t/m woensdag 8 februari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runder cordon bleu

Kip cordon bleu

Varkens cordon bleu

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham

Rosbief

Fricandeau

Sellery- honing-mosterd salade
Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

3x 100
gram 4.98

Oma ’s draadjesvlees

Hacheevlees

Kip-wraps  
introductieprijs 2,98 per stuk

1 liter erwtensoep + 
hele rookworst gratis

FRIESCHE NAGELKAAS

500
gram 4.98

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

VARKENS VERSE WORST
1 Kg. 5.98

2 Kg. 10.-

500
gram 4.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

6 halen / 
   5 betalen

Eindelijk winter!

Nieuw!!

nu 4.98

KOEK & ZOPIELekkere winterkost!

gratis!

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

Perssinaasappels
2 kilo

1,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Rode

Goudreinetten
Héél kilo

Heerlijke stoofschotels

•  Boeuf Bourguignon
MET RODE KOOL EN PUREE

•  Jachtschotel

•  Rundergoulash
MET RIJST 

 _________ NU 100 GRAM  0,99

Broccoli
500 gram

0,99 0,89

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 6 FEBRUARI, DINSDAG 7 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 8 FEBRUARI

Vers gesneden

Hutspot _____________  500 GRAM  0,69

De lekkerste

Navelsinaasappels ___  HEEL KILO  0,99

Hete bliksem ____  PER PORTIE  4,95

Winterweer!
Dagelijks verse soepen, o.a.: 

erwten-, pompoen-, 
tomaten-, bruine bonen-, 

groenten- en champignonsoep
Uit eigen keuken!
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‘Het	 idee	 komt	 overwaaien	 uit	
Amersfoort’,	 vertelt	 initiatiefneem-
ster	 Annemiek	 Eggink.	 ‘Een	 goede	
vriendin	 van	 mij	 organiseert	 daar	
jaarlijks	Soie	aan	tafel.	Ze	vroeg	mij	
of	 ik	 het	 leuk	 vond	 om	 hetzelfde	 in	
De	Bilt	 te	gaan	doen.	Toen	dacht	ik:	
ja,	waarom	niet.	Leuk.’	Eggink	koos	
voor	de	naam	Mathilde	aan	tafel,	om-
dat	Keizerin	Mathilde	een	belangrijke	
rol	speelde	in	de	ontstaansgeschiede-
nis	 van	 De	 Bilt.	 ‘Mathilde	 aan	 tafel	
gaat	 dus	 om	één	 speciale	 dag	 in	 het	
jaar	 waarop	 je	 onbekende	 bekenden	
uitnodigt	 om	 samen	 te	 eten’,	 vertelt	
Eggink.	 ‘Mensen	 die	 je	 vaak	 tegen-
komt,	maar	nooit	echt	spreekt.	Buren	
of	 personen	 die	 je	 op	 de	 vereniging	
wel	eens	gedag	zegt.	De	bedoeling	is	
dat	we	elkaar	beter	leren	kennen.	De	
sociale	kring	vergroten.’

Samenwerking
Stichting	‘Eet	mee!’,	die	iets	soortge-
lijks	organiseert,	maar	dan	voor	wild-
vreemden	 het	 hele	 jaar	 door,	 onder-
steunt	ook	het	nieuwe	 initiatief.	 ‘Bij	
Mathilde	aan	 tafel	wordt	 je	niet	wil-
lekeurig	 aan	 elkaar	 gekoppeld,	maar	
bepaal	 je	zelf	wie	 je	uitnodigt’,	 zegt	
Eggink.	‘Als	je	je	hebt	aangemeld	op	
onze	 website,	 krijg	 je	 een	 tasje	 met	
uitnodigingskaarten	 die	 je	 op	 kunt	

sturen	 of	 overhandigen	 aan	 degenen	
die	je	wilt	uitnodigen	voor	een	eten-
tje.’	 Op	 zaterdag	 4	 februari	 worden	
de	eerste	tasjes	met	uitnodigingen	uit-

gedeeld	aan	degenen	die	zich	hebben	
aangemeld	en	een	delegatie	van	900	
jaar	De	Bilt.	‘De	reacties	zijn	positief.	
Velen	vinden	het	een	heel	leuk	initia-
tief.	Er	hebben	zich	al	meer	dan	twin-
tig	personen	aangemeld.	Daar	komen	
er	nog	wel	een	paar	bij,	verwacht	ik,	
en	dat	is	een	mooi	aantal	voor	het	be-
ginjaar.	We	 treden	 nu	 voor	 het	 eerst	
naar	 buiten.	 Dit	 jaar	 is	 ook	 bedoeld	
als	een	proefjaar	voor	het	project.’

Jubileumactiviteit
Eggink	 besloot	 Mathilde	 aan	 tafel	
direct	voor	te	dragen	als	jubileumac-
tiviteit	 in	het	kader	van	900	 jaar	De	
Bilt.	 In	2013	viert	de	gemeente	haar	
900-jarig	bestaan	en	zal	daarom	enke-
le	activiteiten	hartelijk	ondersteunen.	
‘Dit	project	is	dus	ook	gekozen’,	ver-
telt	 Eggink	 verheugd.	 ‘Volgend	 jaar	
krijgen	 we	 dan	 een	 speciale	 editie.	
Waarschijnlijk	zal	Mathilde	aan	tafel	
weer	ergens	in	maart	plaatsvinden	en	
moet	het	een	golf	opleveren	aan	men-
sen	 die	 elkaar	 leren	 kennen	 via	 een	
gezamenlijk	diner.	Dat	zou	geweldig	
zijn.’

Dineren met vage bekenden
Eerste ‘Mathilde aan tafel’-dag op 24 maart

door Raphael Klees

Op zaterdag 24 maart zullen tientallen Biltenaren bij elkaar over de vloer komen voor een gezellig 
diner. Het nieuwe project ‘Mathilde aan tafel’ moet ervoor zorgen dat vage bekenden elkaar beter 

leren kennen. Het initiatief wordt omarmd door de Stichting 900 jaar De Bilt.

Annemiek Eggink wil mensen via 
’Mathilde aan tafel’ dichter bij elkaar 
brengen.

ICT	 Ofice	 is	 de	 branchevereniging	
voor	 de	 IT-,	 Telecom-,	 Internet-	 en	
Oficebedrijven	 in	 Nederland.	 De	
campagne	 RemixIT	 richt	 zich	 op	
scholieren	 in	 het	 voortgezet	 onder-
wijs.	Zij	worden	gestimuleerd	om	zo-
veel	mogelijk	klein	ICT-afval	in	te	za-
melen.	De	school	die	de	meeste	kilo’s	
klein	 ICT-afval	 inzamelt,	 wint	 een	
optreden	 van	 bekende	 hiphopartiest	
voor	 het	 schoolfeest.	 Daarnaast	 zijn	
er	ook	nog	andere	prijzen	te	winnen.

RemixIT
Scholieren	 op	 middelbare	 scholen	
maken	voortdurend	gebruik	van	ICT	
apparatuur.	Bijna	 iedereen	op	school	
heeft	 bijvoorbeeld	 al	 een	 mobiele	
telefoon.	Er	 zijn	 schattingen	waarbij	
men	er	van	uit	gaat	dat	in	Nederland	
ongeveer	25	miljoen	ongebruikte	mo-
bieltjes	bewaard	worden.	

Elk	jaar	worden	er	gemiddeld	6	mil-
joen	verkocht;	dus	die	berg	groeit	gi-
gantisch.	 In	 alleen	 al	 die	 mobieltjes	
zitten	 grondstoffen	 die	 hergebruikt	
kunnen	worden.	Tel	 daarbij	 dan	nog	
eens	 op	 alle	 ongebruikte	 opladers,	
afstandbedieningapparaten,	 reken-
machines,	koptelefoons	en	muizen	en	

de	berg	wordt	enorm.	Onder	de	naam	
RemixIT	wordt	er	tot	17	februari	a.s.	
op	ongeveer	130	scholen	afval	verza-
meld.	 Dik	 van	 Donselaar,	 directeur	
van	het	Groenhorst	College	in	Maar-
tensdijk,	staat	volledig	achter	de	actie.	

‘Hiermee	laten	we	zien	dat	het	milieu,	
duurzaamheid	en	recyclen	belangrijk	
is,	dat	stralen	we	graag	uit	naar	onze	
leerlingen.	Niet	alleen	zij	maar	ieder-
een	kan	gedurende	onze	schooltijden	
klein	ICT	afval	komen	inleveren’.	

Inzamelen klein ICT afval
bij Groenhorst College

door Marijke Drieenhuizen

Het Groenhorst College in Maartensdijk werkt al een aantal jaren hard aan het imago
van groene school. Toen het verzoek van ICT Ofice kwam om mee te doen aan een inzamelingsactie 

voor klein ICT afval reageerde de school positief. Tot en met 17 februari 2012 kunnen
bijvoorbeeld mobieltjes, koptelefoons en opladers ook op het Groenhorst College

onder schooltijden door iedereen ingeleverd worden. 

‘Wij doen graag mee met de actie RemixIT en iedereen kan gedurende onze 
schooltijden klein ICT afval komen inleveren’.

Concert talentopleiding 
Biltse Muziekschool
De Talentopleiding van de Biltse Muziekschool bestaat 
vijf jaar. Op zondag 5 februari a.s. om 16.30 uur zal de 

Talentopleiding een lustrum-concert verzorgen in de serie 
Jong Talent van het Figi Theater in Zeist. 

De	Talentopleiding	bestaat	sinds	september	2007.	Leerlingen	met	uitzon-
derlijk	talent	en	grote	inzet	worden	door	hun	docent	voorgedragen	voor	de	
Talentopleiding.	Na	een	auditie	kunnen	zij	worden	toegelaten,	waardoor	zij	
extra	individuele	lestijd,	begeleiding	en	mogelijkheden	tot	optreden	krijgen.	
Deze	extra	faciliteiten	zijn	mogelijk	door	de	sponsoring	van	de	irma	Tap	
Uitvaartverzorging.	Tussen	2007	en	2011	zijn	totaal	achttien	leerlingen	toe-
gelaten	tot	de	Talentopleiding.	Deelnemende	instrumenten	waren	blokluit,	
cello,	klarinet,	dwarsluit,	harp,	piano,	viool	en	zang.	De	Talentopleiding	is	
niet	alleen	een	extra	kans	voor	de	deelnemer,	maar	de	aanwezigheid	van	de	
Talentklas	heeft	vooral	ook	een	positieve	uitstraling	naar	alle	leerlingen	van	
de	Muziekschool.	Tijdens	het	concert	in	Figi	zal	een	selectie	van	leerlingen	
optreden	die	in	de	afgelopen	vijf	jaar	hebben	deelgenomen	aan	de	Talent-
opleiding	Biltse	Muziekschool.
De	leeftijd	van	de	deelnemende	leerlingen	ligt	tussen	de	10	en	18	jaar.	De	
uitgevoerde	muziek	is	zeer	gevarieerd	van	klassiek,	modern	tot	pop/jazz.	U	
bent	welkom	vanaf	16.00	uur.	Kaarten	kosten	5	euro	en	zijn	verkrijgbaar	bij	
de	balie	van	Hotel	Figi.

Vragen uit de raad van 26 januari
Anne	Brommersma	(GroenLinks&PvdA)	stelt	vragen	over	de	bezuinigin-
gen.	De	helft	daarvan	komt	ten	laste	van	het	sociale	domein.	Brommersma	
wil	weten	waar	de	andere	helft	vandaan	moet	komen.	Ook	vraagt	zij	wat	
de	gevolgen	van	de	 landelijke	bezuinigingen	voor	de	gemeente	gaan	be-
tekenen.	Wethouder	Kamminga	 antwoordt	 dat	 bij	 de	Voorjaarsnota	meer	
duidelijkheid	zal	ontstaan.	Mocht	er	tussentijds	aanleiding	zijn	de	raad	te	
informeren	dan	gebeurt	dat.	‘Er	komt	een	wolk	op	ons	af	maar	we	weten	
niet	hoe	groot	die	wolk	is.	Volgende	maand	komt	er	een	nieuwe	raming	van	
het	CPB	en	in	mei	een	nota	van	het	kabinet.			
Ebbe	Rost	van	Tonningen	stelt	vragen	naar	aanleiding	van	ontwikkelingen	
bij	 Park	Bloeyendael.	Hij	wil	weten	wat	 dit	 voor	 consequenties	 voor	 de	
gemeente	heeft.	Wethouder	Ditewig	antwoordt	dat	Ridderoord	B.V.	verant-
woordelijk	 is	 voor	 de	 realisering	 van	 het	 project.	 Die	 is	 vooralsnog	 niet	
betrokken	in	het	faillissement	van	het	autobedrijf	Hessing.	Het	betreft	een	
particuliere	ontwikkeling	waar	de	gemeente,	anders	dan	in	de	ruimtelijke	
ordeningstaken,	geen	invloed	op	heeft.
Rost	 van	 Tonningen	 stelt	 ook	 vragen	 over	 De	 Kwinkelier.	 Ditewig	 ant-
woordt	 dat	 in	 december	 gesprekken	 zijn	 gevoerd	 over	 de	 taakstellende	
planning	ten	aanzien	van	het	winkelcentrum.	Op	7	februari	is	er	bestuurlijk	
overleg	waarna	de	raad	zo	spoedig	mogelijk	wordt	geïnformeerd.	Daarnaast	
is	in	het	kader	van	de	vergunningverlening	de	projectontwikkelaar	verzocht	
om	voor	het	gedeelte	van	het	bestaande	winkelcentrum	bouwaanvragen	in	
te	dienen,	zodat	de	renovatie	zo	snel	mogelijk	van	start	kan	gaan.	[GG]

Informatiebijeenkomst PGB
Op	woensdagmiddag	8	februari	organiseert	het	Steunpunt	Mantelzorg	De	
Bilt	een	informatiebijeenkomst	over	het	Persoonsgebonden	Budget	(afge-
kort:	PGB)	in	Dijckstate	aan	het	Maertensplein	te	Maartensdijk	van	14.00	
-	16.00	uur.
Een	PGB	is	een	geldbedrag	waarmee	mensen	hun	eigen	zorg,	hulp	en	be-
geleiding	kunnen	inkopen.	Daarbij	kan	men	zelf	kiezen	wie	men	in	dienst	
neemt,	 welke	 werkzaamheden	 er	 gedaan	 moeten	 worden	 en	 wanneer	 de	
hulp	geleverd	wordt.	Het	PGB	is	beschikbaar	voor	iedereen	die	recht	heeft	
op	zorg,	hulp	of	begeleiding.	Het	gaat	bij	een	PGB	om	vormen	van	zorg	
die	onder	de	Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten	(AWBZ)	vallen,	zo-
als	persoonlijke	verzorging,	verpleging,	kortdurend	verblijf	buitenshuis	of	
huishoudelijk	hulp	die	onder	de	WMO	valt.	De	ervaringen	van	mensen	die	
gebruik	maken	van	een	PGB	zijn	nagenoeg	allemaal	positief.	Een	mede-
werker	van	het	Zorgloket	van	de	gemeente	De	Bilt	zal	toelichting	geven	op	
deze	materie	en	ook	ingaan	op	uw	persoonlijke	vragen.	
Aanmelden	vóór	1	februari	bij	Willemien	Hak	of	Renee	van	der	Haar,	man-
telzorgconsulenten	bij	het	Steunpunt	Mantelzorg	De	Bilt,	Jasmijnstraat	6,	
De	Bilt,	030-2203490	of	0346-214161	

 Dit artikel, waarin over een te 
organiseren activiteit in 2013 
wordt verteld is ook te vinden op 
www.900jaardebilt.nl 

Voor	de	opruimingsplicht	van	vijgen
kon	Slootweg	geen	meerderheid	krijgen
hij	wist	wel	door	een	paard
en	dat	is	ook	wel	wat	waard
de	gemeentegrens	te	overstijgen

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

Een	 vijftal	 gitaren	 staan	 in	 de	 hoek	
van	 de	 kamer,	 leunend	 tegen	 een	
moderne	grijze	bank.	Schuin	daarbo-
ven	kijkt	boksheld	Rocky	Balboa	toe	
vanaf	zijn	poster	aan	de	muur.	Bij	de	
keuken	hangen	twee	grote	bossen	met	
medailles,	 ‘verzameld’	 van	 over	 de	
hele	wereld.	We	 zijn	 in	 het	 apparte-
mentje	 van	 Johan	 de	 Gier,	 in	 Maar-
tensdijk.

Ruim	drie	maanden	geleden	werd	hij	
in	Colombia	wereldkampioen.	Samen	
met	 jiu	 jitsu-collega	 Ruben	Assman	
veroverde	hij	de	duo-titel.	Solo	won	
De	Gier	 ook	 nog	 brons	 in	 de	 klasse	
tot	77	kilogram.	Inmiddels	is	De	Gier	
27	jaar	en	al	jaren	een	vertrouwd	ge-
zicht	 in	 de	 top	 van	 de	 Japanse	 zelf-
verdedigingssport.	‘Ik	begin	zo	lang-
zamerhand	wel	een	van	de	ouderen	te	
worden’,	 lacht	hij.	‘Ik	heb	geen	idee	
hoe	 lang	 ik	nog	door	ga.	Sommigen	
rekken	het	tot	hun	33ste.	Als	ik	voel	
dat	ik	de	top	niet	meer	kan	halen,	dan	
stop	ik.’

Jaloers
Als	 topsporter	weet	De	Gier	 dat	 het	
leven	niet	altijd	even	makkelijk	is:	‘Je	
moet	er	veel	voor	opofferen.’	Soms	is	
hij	wel	eens	jaloers	op	de	gemiddelde	
Nederlander.	 ‘Ik	 vind	 de	 sport	 nog	
steeds	fantastisch,	maar	af	en	toe	heb	
ik	gewoon	geen	tijd	meer	voor	andere	
dingen.	Soms	kan	ik	echt	de	tijd	niet	
vinden	 om	 bijvoorbeeld	 even	 de	 af-
was	 te	 doen.	 Of	 dat	 tv-programma,	
The	voice	of	Holland,	waar	iedereen	
het	over	heeft.	 Ik	heb	geen	 idee	wat	
het	is.	Ik	heb	er	simpelweg	geen	tijd	
voor	om	het	te	kijken.’
Naast	de	vele	trainingsuren	werkt	De	
Gier	in	een	itnesscentrum	in	Nieuwe-
gein	om	zichzelf	te	kunnen	onderhou-
den.	‘Van	jiu	jitsu	alleen	kan	ik	helaas	
niet	 leven.	 Het	 is	 geen	 Olympische	
sport	 en	 daarom	 is	 er	 geen	 subsidie	
van	de	overheid	beschikbaar.	Ook	 is	

het	daardoor	moeilijker	om	sponsors	
te	vinden’,	weet	hij.	Het	geld	dat	De	
Gier	 regelmatig	 op	 grote	 toernooien	
wint	ziet	hij	als	‘een	extraatje’.	‘Dan	
kan	ik	weer	een	keer	een	nieuwe	gi-
taar	kopen’,	zegt	hij,	kijkend	naar	zijn	
huidige	collectie.	‘Ik	heb	nu	bijna	drie	
jaar	gitaarles.	Het	is	een	leuke	afwis-
seling,	 omdat	 ik	 anders	 alleen	 maar	
fysiek	 bezig	 ben.	 Na	 mijn	 sportcar-
rière	wil	 ik	misschien	 in	 een	 bandje	
gaan	spelen,	als	het	lukt.	Ook	vind	ik	
het	 leuk	om	te	voetballen	met	vrien-
den	 of	 snowboarden	 of	 mountainbi-
ken.	Maar	voorlopig	heb	ik	daar	nog	
geen	tijd	voor.’

NK
Het	 grote	 doel	 van	 De	 Gier	 is	 het	
WK	 van	 volgend	 jaar.	 Daar	 wil	 hij	
opnieuw	goud	veroveren.	Maar	eerst	
het	 Nederlands	 kampioenschap	 in	
Hilversum	 in	 februari.	 ‘Daar	 ben	 ik	
nu	 hard	 voor	 aan	 het	 trainen’,	 zegt	
hij.	Om	op	gewicht	te	komen	(-77	kg)	
moet	De	Gier	nu	goed	op	zijn	eetpa-
troon	letten.	‘Drie	a	vier	weken	voor	
een	toernooi	ga	ik	op	een	streng	dieet.	
Alle	rommel	moet	er	uit.	Chocola	en	

dergelijke	eet	ik	dan	niet	meer	en	als	
vrienden	naar	de	Mac	willen,	dan	pas	
ik.’	
Op	 het	 komende	 NK	 is	 De	 Gier	 de	
grote	 favoriet	 voor	 de	 titel	 in	 zijn	
gewichtsklasse.	‘Ik	heb	wel	een	paar	
concurrenten,	 jongens	die	achter	mij	
hard	aan	de	weg	timmeren,	maar	die	
hoop	ik	voorlopig	nog	even	achter	me	
te	houden.’	
Slechte	 timing	of	niet,	maar	het	NK	
is	een	dag	na	het	Bilts	Sportgala,	dat	
op	vrijdag	3	februari	wordt	gehouden	
in	het	H.F.	Witte	Centrum	in	De	Bilt.	
‘Ik	weet	dus	nog	niet	zeker	of	ik	er	bij	
kan	zijn’,	zegt	De	Gier.	‘Het	is	niet	de	
ideale	voorbereiding	op	een	toernooi,	
maar	misschien	dat	we	een	oplossing	
kunnen	vinden.’	Dat	De	Gier	de	prijs	
waardeert	 blijkt	 wel	 uit	 het	 feit	 dat	
het	 beeldje	 dat	 hij	 vorig	 jaar	 kreeg	
een	voorname	plaats	 inneemt	 in	zijn	
woonkamer.	‘Ik	heb	al	mijn	trofeeën	
nog	 bij	 mijn	 ouders	 staan,	 want	 die	
dingen	zijn	zo	groot.	Maar	dit	beeldje	
met	drie	juichende	mannetjes	vond	ik	
wel	wat	hebben.	Laten	we	hopen	dat	
er	binnenkort	nog	drie	mannetjes	bij	
komen.’

Wereldkampioen gaat voor de dubbel
De Gier kan ook sportman 2011 worden

door Raphael Klees

Vorig jaar werd Johan de Gier uitgeroepen tot Bilts sportman van het jaar en die titel wil hij graag 
nog een jaar dragen. Tijdens het Bilts Sportgala op 3 februari bepaalt de jury of het zover komt. 

De wereldkampioen jiu jitsu uit Maartensdijk wacht het rustig af.

Wereldkampioen jiu jitsu, Johan de Gier hoopt zich nog een jaar langer Bilts 
sportman van het jaar te mogen noemen.

Ouders,	 grootouders,	 broertjes	 en	
zusjes	 luisterden	 en	 keken	 met	 ge-
paste	 trots	 naar	 hun	kinderen,	 klein-
kinderen,	 broers	 of	 zusjes	 tijdens	 de	

leerlingenuitvoering	door	de	groepen	
Wonderland	Muziek	en	MuzieKids	1	
van	de	Biltse	Muziekschool	op	26	ja-
nuari.	Zij	brachten	onder	leiding	van	

hun	docent	Marie-Cécile	Kocken	een	
gevarieerd	programma	met	zang,		ge-
baren	 en	 instrumenten.	 Wonderland	
Muziek	 beet	 het	 spits	 af	 met	 liedjes	

over	 dieren,	 waarbij	 de	 kinderen	 al-
lerlei	 percussie-instrumenten	 ge-
bruikten.	Hierop	volgde	een	stukje	uit	
Carnaval	des	Animaux	van	Saint	Sa-
ens,	waarbij	ze	heel	overtuigend	een	
leeuw	 uitbeeldden	 die	 op	 zoek	 gaat	
naar	zijn	prooi.	Ze	eindigden	met	een	
liedje	over	een	boom.	
Als	tweede	waren	de	groepen	van	Mu-
ziekkids	 I	 aan	 de	 beurt.	 Zij	 werkten	
met	het	thema	“dieren”	en	bespeelden	
zowel	 Orff-instrumenten	 als	 ritme-
instrumenten.	 Orff-instrumenten	 zijn	
genoemd	naar	Carl	Orff	(1895-1982),	
die	 een	 methode	 voor	 schoolmuziek	
ontwikkelde	 waarin	 de	 leerlingen	
veel	 zelf	 spelen	 op	 slagwerk-instru-
menten.	 De	 leerlingen	 zongen	 lidjes	
als	 Fruitsalade	 en	Wat	 een	 herrie	 en	
eindigden	met	deel	3	van	de	kinder-
symfonie	van	Mozart.	Voor	meer	in-
formatie	over	muzieklessen	voor	heel	
jonge	kinderen	kunnen	geïnteresseer-
den	 kijken	 op	 www.kunstenhuis.nl.	
[LvD]

Vrolijke muzikale uitvoering 

De leerlingen van MuzieKids zongen en speelden met veel inzet en enthousiasme de ingestudeerde liedjes.

Veel oud-olympiërs 
bij Bilts Sportgala

Het Bilts Sportgala van 3 februari wordt opgeluisterd 
met de aanwezigheid van maar liefst zeven

oud-Olympische deelnemers.

In	het	jaar	van	de	Olympische	Spelen	in	Londen,	leek	het	de	organisatoren	
een	aardig	 idee	om	 in	de	gemeente	De	Bilt	wonende	 (oud-)	Olympische	
deelnemers	uit	te	nodigen.	Via	de	NVOD,	de	Nederlandse	vereniging	van	
Olympische	deelnemers,	kwam	er	een	lijstje	met	een	achttal	namen	uitrol-
len.	
Voornamelijk	hockeyers	en	waterpoloërs,	één	roeier	en	een	Winterspelen-
deelnemer	 namelijk	 schaatsenrijder	Henk	van	 der	Grift.	Laatstgenoemde	
werd	vorig	jaar	al	geëerd;	immers	in	2011	was	het	precies	50	jaar	geleden	
dat	de	huidige	inwoner	van	Westbroek	wereldkampioen	werd.	Een	jaar	eer-
der	deed	hij	mee	aan	de	Winterspelen	in	Squaw	Valley.
In	 datzelfde	 jaar	 ook	 vertegenwoordigde	 Peter	 Bakker	 Nederland	 op	 de	
roeibaan	in	de	dubbel-twee.	Bakker	was	met	zijn	mederoeier	Ko	rentmees-
ter	 een	 ‘zekerheid’	 voor	 een	 medaille,	 maar	 het	 werd	 de	 teleurstellende	
vijfde	plaats.

De	beste	prestatie	van	de	 tien	genodigden	wordt	gedeeld	door	hockeyers	
Jacques	Brinkman	en	Erik	Jazet	die	twee	keer	(Atlanta	1996,	Sydney	2000)	
goud	wonnen	met	de	mannen	hockeyers.	Brinkman	was	eerder	(in	1988	in	
Seoel	al	winnaar	van	het	brons,	Jazet	nam	in	2004	afscheid	van	zijn	inter-
nationale	carrière	met	zilver	in	Athene.	Hij	maakte	furore	bij	Bloemendaal,	
maar	in	zijn	laatste	jaren	speelde	hij	voor	SCHC	in	Bilthoven.	Brinkman	
heeft	misschien	toch	een	streepje	voor,	omdat	hij	zijn	imposante	hockeycar-
rière	bij	het	Bilthovense	SCHC	begon	en	er	coach	is	geweest	van	het	man-
nen	hoofdklasseteam.	Een	goede	derde	is	waterpolodoelvrouwe	Ilse	van	der	
Meijden,	die	vier	jaar	geleden	in	Peking	onverwacht	met	het	vrouwenteam	
de	gouden	medaille	veroverde.

Opvallend	was	dat	drie	van	deze	Biltse	sporters	de	afgelopen	week	in	Studio	
Sport	te	zien	waren:	Brinkman	en	Van	der	Meijden	achtereenvolgens	zelfs	
in	één	uitzending	op	donderdag	12	januari,	en	Johan	Aantjes	op	zondag	15	
januari.	De	gemeente	De	Bilt	kan	trots	zijn	op	zijn	sportambassadeurs.

De	tien	genodigden	zijn:	Henk	van	der	Grift	(schaatsen,	1960	Squaw	Val-
ley),	 Jacques	 Brinkman	 (hockey,	 1988	 Seoel,	 1992	 Barcelona,	 1996	At-
lanta,	2000	Sydney),	Peter	Bakker	(roeien,	1960	Rome),	Erik	Jazet,	(1996	
Atlanta,	2000	Sydney,	2004	Athene),	Johan	Aantjes	(waterpolo,	1984	Los	
Angeles),	Hans	Kruize	 (1976	Montreal,	1984	Los	Angeles),	 Ilse	van	der	
Meijden	(2008	Peking),	John	Elffers	(hockey,	1964	Tokio,	1968	Mexico),	
Robert	Havekotte	(waterpolo,	1992	Barcelona),	Wim	Vermeulen	(2000,	Sy-
dney).	De	laatste	drie	kunnen	helaas	niet	aanwezig	zijn.	Havekotte	doordat	
zoon	 Mike,	 twee	 jaar	 geleden	 gekozen	 tot	 Bilts	 Sporttalent	 van	 het	 jaar	
2009,	inmiddels	als	doelman	geselecteerd	is	voor	het	Nederlands	Onder-17	
voetbalteam	en	in	die	periode	in	Lissabon	speelt.	 (Ingrid van der Elst)

Nog plaats bij Bilts Sportgala
Bij	 het	 Bilts	 Sportgala,	 komende	 vrijdag	 3	 februari	 in	 het	 H.F.	 Witte	
Centrum,	zijn	nog	plaatsen	vrij.	

Geïnteresseerden	 kunnen	 zich	 op	 de	 avond	 vervoegen	 bij	 de	 ingang.		
Het	Sportgala	begint	om	20.00	uur,	de	zaal	is	open	om	19.30	uur.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari | 6 maart 2012

Irene van den Bos

Caro Bensca

www.arttraverse.nl

Schilderijen

Sculpturen



Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 308 1.6 16V XS VTI

2008, 45.000, GRIJS MET,

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, 

ABS, ER, CV, SB,

SCHUIFDAK, RAD/CD, 

€ 11.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V CARACTERE 2007 51.000 D BLAUW,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,

PARKEERHULP,ESP,ABS,  € 12.500,00 

CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI 81 KW 2002 295.000 D BLAUW,ABS,CLIMATE C,CRUISE C,ER,ESP,CV,

TREKH,RAD/CD/TEL,  € 2.950,00 

LAND ROVER FREELANDER 1.8 XE 1999 167.000 ZWART MET,ABS,AIRCO,CRUISE C,LMV,

PANORAMADAK,TREKH,  € 4.200,00 

PEUGEOT 206 1.4 XR 5DRS 2003 63.000 GOUD MET,LMV,ER,CV,SB  € 4.950,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 2007 66.000 GROEN/GOUD MET,CLIMATE C,CRUISE C,ABS,

PANORAMADAK,LMV,RAD/CD,REGENS,MLV,  € 8.950,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 82.000 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 3.950,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS,  € 7.450,00 

VOLVO S 40 2.0 D 2006 112.000 ZILV GRIJS MET,LMV,SB,ER,CV,CLIMATE C,

CRUISE C,ABS,RAD/CD,REGENS,MLV,  € 11.250,00 

In verband met het overlijden van
onze vader

Willem Bos

zijn onze winkels in 
Maartensdijk,
Den Dolder

en Hilversum
zaterdag 4 februari

vanaf 12.30 uur 
gesloten

Familie Bos

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 26 a, Maartensdijk  
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Hyacint
2 bos € 4,95

 Per bos € 3,-

Wegens de Kou staan 

aLLe boLLen binnen

George In der Maur Beterlopenwinkel
Kon. Wilhelminaweg 497 • 3737 BG Groenekan

06 – 20 90 92 97

Ook ambulant!
Voor meer informatie zie www.lydiapedicure.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 4,- korting
Voor 1 persoon.

Niet in combinatie met ander acties.
Geldig tot 1-4-2012

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 10,- korting
Voor 2 personen.

Niet in combinatie met ander acties.
Geldig tot 1-4-2012

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

Dan ga je naar HairDesque!

OOk gOeD in:

• krullend haar: Curlsys

•  leuke vlotte kapsels geknipt en gesneden met nieuwe technieken 

volgens de laatste haartrends

• opsteken zowel klassiek als modern

•  alle soorten haarkleuringen waarbij we ook gebruik maken van 

combinaties van verschillende nieuwe technieken

• (thuis)kleurproblemen oplossen

• watergolven

•  goede persoonlijke adviezen zowel voor de kleur als de coupe, 

maar ook voor de verzorging en styling thuis

• bruidskapsels

WiL je eens 
OPVaLLen?

 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

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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Niet	 heel	 veel	 mensen	 zijn	 op	 deze	
poëzieavond	 afgekomen,	 een	 stuk	
of	 twaalf,	mede	misschien	omdat	hij	
al	 om	18.00	 uur	 begint.	Wel	 krijgen	
de	 aanwezigen	 in	 de	 pauze	 soep,	
stokbrood,	 andere	 hapjes	 en	 diverse	
drankjes,	dus	ze	komen	niets	tekort.	

De	 presentatie	 is	 in	 handen	 van	 de	
Bilthovense	 Koen	 Vergeer,	 poëzie-
kenner,	 poëzieredacteur	 (ook	 van	
beide	dichters)	 en	Formule	1-fanaat,	
onder	 meer	 bekend	 van	 zijn	 boeken	
Mahler	 en	 Vaders	 langs	 de	 lijn.	 Hij	
neemt	beide	dichters	ook	een	kort	in-
terview	af.	Hermens	 leest	een	aantal	
van	 zijn	 gedichten	 voor,	 waaronder	
Mannen	in	bootjes	liedje,	Mannen	op	
ezels	liedje.	Ontspanning	met	auto,	In	
de	gauwigheid	en	Komt	de	ene	kei	in	
het	tij	de	andere	tegen,	zegt	de	ene.	Hij	
heeft	pas	een	nieuw	gedicht	geschre-
ven,	 Berichten	 uit	 het	 ruimtestation,	
over	 André	 Kuipers,	 wiens	 blog	 hij	
raadpleegde	voor	inspiratie.	‘Ze	moe-
ten	dat	 station	ook	poetsen’,	 legt	hij	
uit.	‘André	vond	een	prachtige	ronde	
waterdruppel.’	 Deze	 van	 oorsprong	
Limburgse	 dichter	 wordt	 gerekend	
tot	 de	 avant-gardisten.	 Hij	 woont	 in	
Vianen	en	werkt	in	een	ziekenhuis	in	
de	Utrechtse	regio.	Zijn	eerste	dicht-

bundel	heet	“Totzoverdetover”	en	hij	
is	al	een	heel	eind	gevorderd	met	de	
tweede.	Uit	zijn	werk	blijkt	dat	hij	as-
sociatief	werkt	en	graag	met	woorden	
en	uitdrukkingen	speelt.	Vergeer	ver-
woordt	 zijn	 fascinatie	 met	 het	 werk	
van	Hermens	aldus:	‘Je	stroomt	mee	
met	 die	 dichtregels	 en	 voelt	 je	 een	
stuk	 drijfhout.’	 Hij	 kreeg	 het	 eerste	
boekje	 ter	 beoordeling	 opgestuurd.	
‘Hier	doe	 ik	 iets	mee,	dacht	 ik.	Aan	
het	eind	van	het	boekje	vroeg	 ik	me	
af	waar	 het	 over	 ging.	 Ik	moest	 dus	
weer	terug	naar	wat	ik	al	gelezen	had,	
en	 dat	 was	 ook	 de	 bedoeling.	 Later	
besefte	ik	dat	hij	die	gedichten	mee-
pakte	tussen	een	heel	druk	leven	in.’	
Hermens	bevestigt:	‘Ik	heb	mijn	werk	
en	mijn	gezin.	Poëzie	 is	de	 sluitpost	
in	 mijn	 bestaan.’	 Vergeer	 prees	 ook	
Hermens’	 gevoel	 voor	 humor:	 ‘Als	
je	lacht	met	poëzie,	zit	het	goed.	Het	
hoeft	niet	allemaal	mysterieus	en	me-
tafysisch	 te	 zijn.’	 Hermens	 legt	 bij	
één	 gedicht	 uit	 waar	 het	 over	 gaat,	
maar	zegt	dan:	‘Eigenlijk	moet	je	het	
niet	uitleggen,	maar	laten	wat	het	 is.	
In	 deze	 gedichten	 zit	 een	 zoektocht	
tussen	 de	 woorden	 door.	 Dat	 is	 het	
spannende.	 Iedereen	 haalt	 er	 voor	
zichzelf	iets	uit,	zelfs	al	heb	ik	dat	er	
niet	bewust	ingelegd.	Ik	zie	zelf	soms	

wel	iets	in	een	gedicht	van	me	staan	
dat	ik	er	eerst	niet	inzag.	Het	gedicht	
moet	je	aan	het	mijmeren	zetten,	dat	
is	prachtig.’

Weerhaakjes
Na	de	pauze	treedt	Johanna	Geels	uit	
Apeldoorn	 op.	 Zij	 schrijft	 fulltime	
gedichten	en	proza.	Geels	begon	met	
dichten	 in	2004	en	kwam	rond	2006	
in	aanraking	met	het	fenomeen	voor-
drachtskunst.	 Ze	 won	 diverse	 poe-
tryslams.	 Haar	 debuutbundel	 “Tuig”	
verscheen	 in	 2008	 bij	 uitgeverij	At-
las	en	werd	genomineerd	voor	de	C.	
Buddinghprijs.	
Haar	 tweede	 bundel	 “Detox”	 ver-
scheen	in	2010.	In	oktober	2009	heeft	
Geels	dankzij	 een	verblijfsbeurs	van	
het	Fonds	voor	de	Letteren	een	maand	
in	het	LCB	Berlijn	gewerkt	aan	de	se-
rie	“Berlin	ist	allein,	ich	auch”.	Deze	
serie	 is	 opgenomen	 in	 haar	 bundel	
Detox.	 Op	 het	 moment	 werkt	 Geels	
aan	 haar	 derde	 dichtbundel	 “Wild-
berichten”,	 aan	 haar	 debuutroman	
“Lieve	vrouwen”	die	in	mei	2012	bij	
uitgeverij	 Atlas	 zal	 verschijnen,	 en	
aan	een	 tweede	roman	met	als	voor-
lopige	titel	“Mazda”.	‘Ik	vind	het	heel	
verfrissend	om	van	poëzie	te	kunnen	
overstappen	op	proza’,	legt	Geels	uit.	
‘Proza	 is	meer	werken,	dus	een	ver-
haal	maken.	Een	gedicht	schrijven	is	
de	wereld	op	zijn	kop	zetten.’	Vergeer	
omschrijft	haar	gedichten	als:	‘Ruige	
poëzie	 vol	 weerhaakjes.	 Het	 is	 van	
dik	hout	zaagt	men	planken,	maar	het	
staat	 als	 een	huis.’	Zelf	deinieert	 ze	
het	 anders:	 ‘Voor	mij	 is	 een	 gedicht	
een	 ventieltje.	 Soms	 is	 mijn	 hoofd	
boordevol	en	dan	moet	er	iets	uit	om	
de	 druk	 te	 verlagen.’	 Geels	 begint	
met	haar	lievelingsgedicht,	Dakhaas	-	
‘Dat	kostte	me	vijf	minuten’	–	en	an-
der	werk,	waar	ze	langer	op	zwoegde.	
Ze	 besluit	 de	 avond	met	 nog	 enkele	
gedichten	 onder	 gitaarbegeleiding	
van	Marc	Beumers.	

Als	presentje	krijgen	de	bezoekers	de	
Gedichtendagbundel	 2012	 mee,	 ge-
schreven	door	Joke	van	Leeuwen.

Select gezelschap bij Poëziefeest 2012 
in Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Op 26 januari vond in de 
Bithovense Boekhandel voor de tweede keer een poëziefeest plaats met optredens van Leo Hermens 
en Johanna Geels, laatstgenoemde deels onder begeleiding van haar vaste gitarist, Mark Beumers.

Van links naar rechts: Marc Beumers, Johanna Geels, Koen Vergeer en Leo 
Hermens.

Uil op schoot
’Een dagje uit met Oranjevereniging Westbroek’

Ieder jaar verzorgt de Oranjevereniging rond de datum van 31 
januari een dagje uit met de bus voor de 55+ leden. De bus zat 

afgelopen zaterdag met 48 deelnemers helemaal vol. Buschauffeuse 
Petra stuurde na een uurtje rijden behendig vanaf de Lekdijk het 
mooie dorp Ameide in. Het zou meteen het einddoel worden van 

de reis. De Westbroekers zouden de rest van de dag te gast zijn bij 
Eetcafé-restaurant ‘In ’t Wapen van Ameide’. 

Gastheer	Gerrit	de	Boom	vertelde	na	de	kofie	over	zijn	grote	hobby:	het	
kweken	van	uilen.	Hij	had	drie	indrukwekkende	exemplaren	meegenomen	
die	met	grote	ogen	vanaf	een	houtblok	het	zaaltje	inkeken.	Aan	het	einde	
van	zijn	verhaal	mochten	een	paar	dappere	deelnemers	zo’n	beest	op	schoot	
of	op	hun	schouder	nemen.	Het	blijkt	dan	dat	zo’n	uil	best	een	hoog	aaibaar-
heidsgehalte	heeft.	
Na	het	middagmaal	was	het	de	beurt	aan	glasblazer	Willem	Buyse.	Met	een	
grote	vlam	en	veel	lawaai	deed	hij	zijn	demonstratie.	Ook	hier	werden	en-
kele	Westbroekse	gasten	overgehaald	om	mee	te	werken	aan	zijn	vertoning.	
Een	kopje	kofie	besloot	het	bezoek	aan	Ameide.	

Film
Maar	de	dag	was	nog	lang	niet	ten	einde.	Na	aankomst	in	Westbroek	kregen	
de	 deelnemers	 een	 goed	 verzorgde	 broodmaaltijd	 voorgezet.	Aansluitend	
werd	de	ilm	vertoond	die	door	Gijs	Franken	met	zijn	medeilmers	is	ge-
maakt	van	de	Oranjefeesten	in	2011.	De	zaal	vulde	zich	ondertussen	met	
Westbroekers	die	ook	wel	eens	wilden	zien	wat	het	resultaat	was.	Een	uur	
lang	kregen	zij	een	uitgebreid	en	kleurrijk	beeldverslag	te	zien.	Maar	dat	
was	nog	niet	alles.	Na	de	laatste	beelden	werd	de	zaal	van	het	Dorpshuis	op-
eens	gevuld	door	het	Utrechtse	dweilorkest	de	‘Domdweilers’.	Die	hadden	
meteen	de	stemming	er	goed	in	wat	resulteerde	in	een	spontane	polonaise.	
Het	vormde	de	afsluiting	van	een	lange	dag.	De	traditionele	lampionnen-
optocht	voor	de	kinderen	ging	op	deze	zaterdagavond	niet	door.	Maar	voor	
hen	is	er	vandaag,	woensdag	1	februari	om	15.00	uur	een	kindermiddag	in	
het	Dorpshuis.[MN]

Dan heb je opeens een echte uil op schoot. De andere Westbroekers kijken 
gespannen toe. 

Start Buddyproject  
De Bremhorst

Op woensdag 25 januari is voor de zesde keer het zogeheten 
‘Buddy-project’ ingegaan. Dit jaar worden er maar liefst 

22 leerlingen gekoppeld aan bewoners van woon- en 
zorgcentrum De Bremhorst te Bilthoven. 

De	 leerlingen	 van	 scholengemeenschap	De	Werkplaats	 zullen	 gedurende	
10	weken	elke	week	langskomen	om	hun	‘Buddy’	te	bezoeken.	Tijdens	het	
bezoek	worden	er	verschillende	activiteiten	gedaan,	naar	gelang	de	wensen	
van	de	bewoner;	stukje	wandelen,	samen	de	krant	lezen,	spelletjes	doen	of	
samen	een	voetbalwedstrijd	kijken.	
Project
Het	project	is	een	initiatief	van	De	Werkplaats	en	De	Bilthuysen.	Voor	de	
scholen	een	goede	en	nuttige	invulling	van	de	maatschappelijke	stage	die	
gedaan	moet	worden.	Voor	De	Bilthuysen	een	mogelijkheid	om	het	ont-
moeten	tussen	jong	en	oud	te	stimuleren,	bewoners	die	weinig	bezoek	krij-
gen	hebben	zo	iets	om	naar	uit	te	kijken.	Het	Buddy-project	is	de	afgelopen	
jaren	altijd	enorm	goed	ontvangen.	Niet	alleen	door	de	bewoners,	maar	ook	
door	de	leerlingen	zelf.	Er	wordt	nog	regelmatig	door	voormalige	leerlin-
gen	gekeken	naar	vrijwilligerswerk	en/of	vakantiewerk	binnen	De	Bilthuy-
sen.	Een	enkeling	is	zelfs	contact	blijven	houden	met	zijn	of	haar	Buddy	na	
het	afsluiten	van	het	project.	(Joke	Ruiter)
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Frank DiepstratenDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

De Bilt, onder de rook van de grote stad, maar 

toch helemaal buiten is een rijke gemeente 

in alle opzichten.

De stichting Ontwikkelingssamenwerking 

van De Bilt kijkt in de vriendschapsband met 

Gakpé in Benin bewust over de Europese  

grenzen. Op basis van gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid delen van die rijkdom met  

de ander, die daarmee de mogelijkheid krijgt 

te winnen aan zelfstandigheid en zelfrespect, 

is een taak voor ons allen.

900 jaar De Bilt is een uitgekiend moment 

om aan elkaar duidelijk te maken wat samen 

betekent: zes vlakken van de kristal die met 

elkaar ieder op eigen manier  schitteren. En 

die glans laten afstralen op anderen; veel 

mooier is het niet te maken.

En dat alles overdenken in het Leyense Bos, 

plaats om tot rust te komen en longen van 

onze omgeving om lucht te geven.



Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

06 - 53 14 67 33

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 19% btw retour.

Deens Design. 
Optimaal zitcomfort.
Stel zelf uw elementen
armen, pootjes, en
bekleding samen. 
Wij adviseren uw graag.                        sinds 1931

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

VEGETARISCH?

Wij kunnen u ook hiermee van dienst 

zijn. Is het voor op brood, voor bij 

de borrel, met het voorgerecht of 

hoofdgerecht? Wij kunnen u helpen 

met diverse mogelijkheden voor elk 

moment van de dag. Vraag ernaar en 

laat u uitgebreid informeren zodat u 

iedereen op elk “eetmoment” van de 

dag kunt laten meegenieten. 

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Wilde spinazie, pijnboompitten, ei, 

paprika en aardappels

WILDE SPINAZIESCHOTEL

 100 GRAM € 0,89

Heerlijk mals, smullen dus; ook lekker voor ragout;

KALKOENSTOOFLAPJES

 500 GRAM € 4,25

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. varkensfilet, 

kruidenolie en gebakken uitjes

ZWIEBELROSTBRATEN

 100 GRAM € 1,50

Met o.a. pure grof gemalen biefstuk,

met een uitje en bieslook

DUITSE BIEFSTUK 3 STUKS € 4,50

Voor in de oven; 180 min. op 150 °C 

gemarineerde kipfilet, tomaat & mozzarella

KIPSLEETJE CAPRESE

 100 GRAM € 1,35

Om kort te bakken of wat langer te laten sudderen

PROCUREURLAPJES

 100 GRAM € 1,05

Alleen warm maken, 

lekker voor de winterse temperaturen

TWEE LITER ERWTENSOEP

EN ÉÉN ROOKWORST

 SAMEN VOOR € 10,-

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 4 februari

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Cacaopoeder als beste getest door Kassa
De biologische cacaopoeder van Fair Trade Original is door het Tv-
programma Kassa als beste beoordeeld. 
“Echte chocola, in balans, niet te zoet”, oordeelde de jury. 
De cacaopoeder werd getest samen met 9 andere cacaopoeders en 
kant-en-klare mengsels uit de supermarkten.

Maandaanbieding februari
Op 14 februari is het weer 
Valentijnsdag. Alle artikelen 
met een hartje gaan met 

10% korting
de deur uit. 

Maandaanbieding februari
Noedels, kokosmelk 
en Sweet Chili saus, 
250ml, van € 1,59 

voor € 1,25

Ruimte voor nieuw assortiment
Met de opruiming hebben we weer ruimte geschapen om mooie nieuwe fairtrade 
artikelen in te kopen. Voor elke portemonnee en voor elke 
smaak. Deze maand zetten wij ons wereldse assortiment 
cadeauartikelen in een oer-Hollands spotlight. 

Kom eens bij ons langs!

Hollands Glorie
De Hollanders varen al sinds de 17e eeuw de wereld rond. Nog 
steeds halen wij artikelen van over de hele wereld. Tulpenvazen uit 
Thailand, gelukspoppetjes uit Brazilië. Je kookt tegenwoordig oma’s 
stoofpot in een tajine en je kruipt bij de kachel met je Thaise mok van 
onmiskenbaar Hollands design van Piet Hein Eek. Zo liggen er oer-
Hollandse producten in een wereldse uitvoering op de schappen van 
de Wereldwinkel. 

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Bestel nu de ingebonden 16e jaargang
van De Vierklank

Ja, ik wil graag de complete ingebonden jaargang van De Vierklank 2011 
bestellen:

Aantal:  ..............................................................................................................

Naam:  ...............................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................

Woonplaats:  ......................................................................................................

Telefoonnummer:  .............................................................................................

De kosten bedragen € 47,50 per exemplaar, deze voldoe ik contant bij het 
afhalen van het boek.

Knip deze bon uit en stuur hem naar De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461, 
3737 BE Groenekan, of lever hem in op één van de bekende inleveradressen of 
reserveer per mail, info@vierklank.nl.

11

12

Net als vorig jaar is de complete jaargang van
De Vierklank te bestellen. Alle Vierklanken die in 2011 

verschenen worden op fraaie wijze gebundeld in een hard 
omslag. Het aantal exemplaren dat gemaakt kan worden is 

beperkt en uitsluitend verkrijgbaar op inschrijving. Eind 
januari worden alle boeken gemaakt. Dus wees er snel bij, 

want eerlijk is eerlijk,wie het eerst komt.

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer
Peter de Koning
Cees Meijer 
Ageeth van den Oever
Ansèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker

Anne Versteyne
Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren Kunst

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

15 kaarten

voor € 5,95

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm)  

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 
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Maandenlang	 kijken	 de	 leden	 van	
muziekvereniging	VVBB	 al	 uit	 naar	
11	februari	2012.	Dan	is	het	tijd	voor	
het	jaarlijkse	hoogtepunt:	de	Muzika-
le	Winterfair.	Vorig	jaar	werd	de	eer-
ste	editie	gehouden	en	dat	bleek	een	
groot	 succes.	Nu	wil	 de	Brandweer-
harmonie	er	een	 jaarlijks	 feestje	van	
maken	in	Bilthoven.	De	VVBB	viert	
tevens	haar	85-jarig	bestaan	en	daar-
om	kunnen	bezoekers	wel	wat	extra’s	
verwachten	dit	 jaar.	Tussen	13.00	en	
18.00	uur	is	iedereen	welkom	om	gra-
tis	een	kijkje	te	komen	nemen	in	Het	
Nieuwe	Lyceum	aan	de	Jan	Steenlaan	
38	in	Bilthoven.

Activiteiten
Het	 belangrijkste	 onderdeel	 van	 de	
Winterfair	 is	 muziek.	 Verschillende	
takken	van	de	VVBB	zullen	een	mu-
ziekstuk	vertolken.	Het	 leerlingenor-
kest	 met	 15	 jonge	 muzikanten	 mag	
zich	laten	horen	en	natuurlijk	ook	de	
volledige	 harmonie	 en	 de	 drumband	
(samen	50	man)	zullen	optreden	voor	
het	toegestroomde	publiek.	Ook	is	er	
een	 gastoptreden	 van	 de	 Tornados,	
een	muziekgroep	uit	Zeist,	bestaande	
uit	 verstandelijk	 gehandicapte	 muzi-
kanten.	

Naast	luisteren	kunnen	bezoekers	ook	
zelf	 de	 handjes	 laten	 wapperen.	 Zo	
zijn	 er	 workshops	 waar	 je	 leert	 me-
zenbollen	 maken,	 winterlandschap-
pen	 schilderen	 en	 chutney	 en	 jam	
maken.	
Ook	 worden	 er	 demonstraties	 ge-
geven	 hoe	 je	 sieraden	 kunt	 maken,	
patchwork,	 quilten,	 reanimeren	 en	
nog	veel	meer.	

Vliegende vissen
Hoogtepunt	 voor	 de	 jongere	 be-
zoekers	 wordt	 ongetwijfeld	 de	 de-
monstratie	 over	 vliegende	 vissen.	
Afstandbestuurbare	haaien	en	clown-
vissen	 vliegen	 door	 het	 publiek	 tij-
dens	 de	 Winterfair.	 De	 zogenoemde	
Air	 Swimmers	 zijn	 de	 nieuwste	 hit	
op	 speelgoedgebied.	 De	 vissen	 zijn	
radiograisch	 bestuurbaar	 en	 zwem-
men	door	de	lucht	alsof	ze	zich	in	het	
water	voortbewegen.	

Ook	 krijgen	 kinderen	 de	 kans	 om	
kennis	te	maken	met	muziek.	Tijdens	
de	workshop	‘Muziek	maken	is	leuk’	
(om	14:00	uur	en	15:00	uur)	leren	ze	
op	een	speelse	manier	ritme,	melodie,	
harmonieën	en	akkoorden	ontdekken.	
Aan	het	 eind	van	de	workshop	kun-

nen	de	jonge	deelnemers	het	geleerde	
direct	 laten	 horen	 tijdens	 een	 optre-
den	met	het	leerlingenorkest.

Stands
Naast	 workshops,	 muziek	 en	 activi-
teiten	 zijn	 er	 ook	 veel	 ondernemers	
uit	de	omgeving	die	zich	presenteren	
via	een	stand	op	de	Winterfair.	Daar	
geven	 ze	 informatie	 en/of	 leuke	 ca-
deautjes	 weg	 aan	 belangstellende	
bezoekers.	Vorig	 jaar	 bleek	 de	Win-
terfair	ook	al	een	nuttig	platform	voor	
ondernemers	 uit	 de	 omgeving	 om	
zich	eens	op	een	andere	wijze	te	pre-
senteren.	 Voor	 de	 nodige	 versnape-
ringen	is	ook	gezorgd.	Zelf	gemaakte	
erwtensoep	 mag	 natuurlijk	 niet	 ont-
breken	op	de	Winterfair	en	ook	is	er	
wijnproeven	voor	de	liefhebbers.

VVBB klaar voor Muzikale Winterfair
Activiteiten en muziekprogramma bekend

door Raphael Klees

Op zaterdag 11 februari houdt de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) 
een Muzikale Winterfair, boordevol eigen muziek en leuke activiteiten voor jong en oud.

Er is dit jaar opnieuw van alles te beleven op de Muzikale Winterfair van de 
VVBB.

Voetverzorging	 is	 volgens	 Lydia,	 in	
tegenstelling	 tot	 wat	 veel	 mensen	
denken,	 geen	 overbodige	 luxe:	 ‘Er	
zijn	talloze	redenen	denkbaar	om	aan-
dacht	aan	de	voeten	 te	besteden.	Ter	
voorkoming	van	pijnlijke	problemen,	
voor	ontspanning	en	een	verzorgd	ui-
terlijk,	maar	bijvoorbeeld	ook	bij	veel	
sporten,	een	staand	beroep	of	een	me-
dische	 aandoening.	 De	 belangrijkste	
reden	om	aandacht	te	geven	aan	voet-
verzorging	is	een	goede	gezondheid’.

Zelfstandig
Na	ruim	1½	jaar	werkzaam	te	zijn	als	
pedicure	 in	 de	 George	 In	 der	 Maur	
Beterlopenwinkel	 begint	 Lydia	 nu	
per	 1	 februari	 voor	 zichzelf	 in	 de	
winkel	met	 pedicuren.	Zij	 zal	 in	 het	
begin	op	de	dinsdagen	en	donderda-
gen	 aanwezig	 zijn.	 Vanaf	 1	 februari	
is	 aan	 de	 (eerste)	 kennismaking	met	
een	pedicure	een	kennismakingsactie	
verbonden.	 Knip	 de	 kortingsbonnen	
uit	elders	in	deze	krant	en	lever	deze	
in	tijdens	de	actiemaanden.
Diabetisch,	 reuma	 of	 een	 medische	
voet?	Dan	komt	u	wellicht	in	aanmer-

king	voor	een	vergoeding	van	de	be-
handeling.	Neem	bij	de	1ste	afspraak	
een	verwijsbrief	van	uw	huisarts	mee.	
Kijk	 hiervoor	 uw	 polisvoorwaarden	
na.	Pedicure	Lydia	van	Vliet	is	gere-
gistreerd	in	het	kwaliteitsregisters	van	
pedicures.	

Voor	 vragen	 of	 het	 maken	 van	 een	
afspraak	 kan	 contact	 worden	 op-
genomen	 met	 de	 George	 In	 der	
Maur	 Beterlopenwinkel,	 tel.	 030	
2040612	 of	 met	 Lydia	 van	 Vliet	
06	 20909	 97,	 ook	 vindt	 u	 alles	 op		
www.lydiapedicure.nl	.	

Levenslange ‘onderdanen’
Voeten zijn levenslang trouwe onderdanen. Om ze in conditie te houden verdienen ze regelmatig
extra aandacht. Lydia van Vliet gaat als zelfstandig pedicure aan de slag in de Beterlopenwinkel

aan de Groenekanse Koningin Wilhelminaweg.

Is het moeilijk om naar de pedicure te gaan dan komt Lydia van Vliet ook aan 
huis.

Die wil ik ‘effe’ kwijt…
Gevonden iets zoekt eigenaar

Je	verliest	je	iets,	althans	iemand	neemt	jouw	iets	waarschijnlijk	mee	ter-
wijl	die	nou	nét	 even	níet	 staat	 afgesloten.	Dan	vindt	 iemand	anders	die	
iets.	In	het	Leijensebos,	op	vrijdagmiddag	23	december	(laatste	schooldag	
voor	de	Kerstvakantie)	rond	een	uur	of	vijf,	als	het	langzaam	donker	begint	
te	worden.	Die	iemand	geeft	dat	via	de	computer	keurig	door	aan	de	‘ge-
vonden	voorwerpen’	van	de	gemeente	de	Bilt.	Ook	hangt	zij	briefjes	op	bij	
vier	 supermarkten	 in	De	Bilt/Bilthoven,	met	een	duidelijke	omschrijving	
van	de	iets.	De	vindster	mailt	tevens	naar	de	twee	middelbare	scholen	in	
de	buurt	met	het	verzoek	om	op	hun	scholen	een	berichtje	op	het	prikbord	
te	hangen	over	deze	gevonden	iets.	En	er	gaat	zelfs	een	telefoontje	naar	de	
winkel	waar	de	iets	volgens	een	sticker	op	het	frame	blijkt	te	zijn	gekocht;	
als	daar	mensen	komen	die	een	andere	iets	nodig	hebben	omdat	de	iets	van	
hun	zoontje	is	gestolen,	even	vragen	om	welke	iets	het	gaat.
De	iets	staat	ondertussen	al	een	maand	lang	geduldig	in	de	berging	te	wach-
ten	op	de	eigenaar,	die	zijn	iets	vast	graag	terug	wil.	Het	is	een	jongensiets,	
dus	zijn	ouders	willen	ook	graag	dat	die	iets	wordt	teruggevonden.	Maar...	
taal	noch	teken	van	de	jonge	eigenaar	en/of	zijn	ouders.
Wat	moet	je	als	eerlijke	vinder	in	hemelsnaam	nog	meer	doen	om	de	iets	
bij	de	rechtmatige	eigenaar	terug	te	krijgen?	Deze	mevrouw	weet	het	niet.	
Laatste	redmiddel:	een	ingezonden	brief	in	de	krant	in	de	gemeente.	Zou	
dat	helpen?	Zo	ja,	mooi,	dan	heeft	deze	brief	geholpen.	Zo	nee,	dan	gaat	
de	iets	naar	de	buren,	die	een	zoontje	hebben	die	deze	iets	over	een	tijdje	
goed	zal	kunnen	gebruiken.
Het	gaat	om	een	soort	mountainbike,	merk	Kenosha	Montreal,	framekleu-
ren	 zijn	 rood	 en	 aubergine/paars,	 met	 snelbinders	 op	 bagagedrager,	 een	
voorlampje	gemonteerd	op	het	stuur,	ooit	gekocht	bij	Proiel	René	op	de	
Hessenweg.	Als	de	eigenaar	van	de	iets	de	bijbehorende	sleutelhanger	kan	
omschrijven,	dan	krijgt-ie	de	iets	zo	terug.	Even	bellen	met	030	2288136.

Ingrid van der Elst, Bilthoven

Nieuwe winkel in De Kwinkelier
Wethouder Arie-Jan Ditewig opende zaterdag 28 januari 

in De Kwinkelier de winkel van Telecombinatie Kwinkelier. 
Ter gelegenheid van de opening kregen de eerste honderd 

bezoekers een mobiele telefoon. 

Telecombinatie	is	sinds	1995	actief	in	de	telecombranche.	De	inkooporga-
nisatie	 bestaat	 uit	 een	 netwerk	 van	 163	 zelfstandige	 telecomspecialisten.	
Maurice	 van	Staveren	 is	 eigenaar	 van	 de	 nieuwe	vestiging	 in	Bilthoven.	
Hij	bezit	ook	zaken	in	Schoonhoven,	IJsselstein	en	Driebergen.	Milo	Lap-
pain	is	vestigingsmanager	in	Bilthoven.	Wethouder	Ditewig	is	blij	met	deze	
nieuwe	zaak	in	het	hart	van	Bilthoven.	‘Het	geeft	aan	dat	De	Kwinkelier	
in	 vernieuwing	 is	 en	dat	 het	 geen	 stilstaande	 zaak	 is.’	Hij	 vindt	 deze	 te-
lecomzaak	 in	het	 hart	 van	De	Kwinkelier	 voortreffelijk	 aansluiten	bij	 de	
eigen	tijd.	‘Jullie	gaan	samenwerken	met	de	ondernemersvereniging	van	De	
Kwinkelier’,	aldus	de	wethouder.	‘Wij	zijn	bezig	het	centrum	verder	in	te	
richten.	Op	7	februari	spreken	we	met	de	eigenaar	en	ontwikkelaar	van	De	
Kwinkelier	verder.’	[GG]	

Wethouder Ditewig opent met het doorknippen van een lint de nieuwe 
winkel. Links vestigingsmanager Milo Lappain.



Internet en E-mail
In deze cursus leert u surfen op Internet en het ontvangen 
en verzenden van e-mail. Het is een boeiende wereld van 
snelle communicatie en informatie. Niet moeilijk, wel 
interessant.  U dient wel een PC te hebben en deze goed 
kunnen bedienen met een besturingssysteem  
Windows XP 
Start: maandag middag 20 februari 2012
Kosten: € 50,00 inclusief cursusboek

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl

Gratis Huidscan

Wilt u weten hoe het is gesteld met de conditie van uw huid? Bij Apotheek Bilthoven kunt u op don-
derdag 16 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een gratis huidscan laten maken. Met een ultrasound 
echoapparaat, bekend uit de verloskundepraktijk, krijgt u een nauwkeurig beeld van de gezondheid 
van de diepere lagen van uw huid. De huidscanspecialiste kan u dan adviseren hoe u uw huid kunt 
verbeteren en beschermen.

Alweer voor de 4e keer organiseert de apotheek deze huidscandag in samenwerking met het merk Beauté 
Pacifique. Deense dermatologen ontwikkelden na wetenschappelijk onderzoek de nieuwe cosmeceutica 
van Beauté Pacifique.
De producten bevatten vitamine A, in een variant die goed in de huid kan worden opgenomen. In onder-
zoek is aangetoond dat de ouder wordende zonbeschadigde of geïrriteerde huid zich met deze producten 
kan herstellen. De middelen ondersteunen bovendien ook bij acne, rosacea, psoriasis en eczeem. Door de 
wetenschappelijke benadering waarmee dit cosmeceutisch product zich etaleert staat Apotheek Bilthoven 
achter de introductie van deze producten. In de filosofie van de apotheek vormt het merk Beauté Pacifique 
een verantwoorde aanvulling op de bestaande huidbeschermingsproducten van Vichy en Euverin, welke 
ook in de apotheek verkrijgbaar zijn.

Afspraak huidecho
Heeft u belangstelling om op donderdag 16 februari aanstaande een huidscan te laten maken, ga dan 
vrijblijvend naar de apotheek. Aangezien de ervaring heeft geleerd dat dit soort dagen druk wordt bezocht, 
is het verstandig van tevoren een tijd te reserveren via tel 030 2282950.

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 
onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 
kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 
GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045
Utrechtseweg 259  •  1213 TR HILVERSUM

Daihatsu Cuore
1.0 12V 3DR Kyoto

april 2005

127.523 km € 3.400

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Spar culinaire 
beenham
naturel of Amerikaans
per 500 gram

Paprikamix
zak 3 stuks

099

12,89

899
prijs per 
liter 1,24

5,99

399
prijs per
kilo 7,98

Dit weekend een stevige aanbieding

Frikandelbroodje 
of kroketbroodje

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (2 t/m 5 februari 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

3,98

199*
prijs per
liter vanaf
1,24

Heineken 
krat (24 x 30 cl)

Unox stevige soep 
alle smaken
blik 800 ml

1+1
 GRATIS

Bijvoorbeeld:
stevige 
erwtensoep
2 blikken

1,98 / 2,18

129

2
STUKS

Boerderij Fortzicht
Voordorpsedijk 35
3737 BL  Groenekan

 

 

2 en 3 februari

  

09.30-15.30 uur
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Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws met een 

hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. 

LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 
• Inclusief airco, verwarming en electra
• Volledig gestoffeerd
• Draadloze en 
 beveiligde ICT-voorzieningen
• Huurvoorwaarden lexibel en op maat
• Opzegtermijn 1 maand
• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

Ondernemersvereniging KOM en On-

dernemersvereniging Groenekan heb-

ben in het najaar van 2011 afgespro-

ken om de Groenekanse ondernemers 

te enthousiasmeren voor het lidmaat-

schap van de KOM. De ondernemers-

vereniging Groenekan heeft zich per 

1 januari 2012 opgeheven en het be-

stuur heeft haar leden op de mogelijk-

heid gewezen om zich bij de KOM aan 

te sluiten.

Cor Groenen was één van de twee be-

stuursleden van de ondernemersver-

eniging Groenekan die zich tot en met 

31 december 2011 heeft ingespannen 

voor de belangen van de Groene-

kanse ondernemers. Hij is er ook een 

warm voorstander van dat de in Groe-

nekan gevestigde ondernemingen 

zich aansluiten bij de KOM, waar Cor 

zelf namens zijn bedrijf Parel Promotie 

ook lid van is. De KOM ziet de in Groe-

nekan gevestigde ondernemingen 

graag komen.

VijfkOppig

Het bestuur van de KOM telt 5 perso-

nen met Maurits de Bruin als voorzit-

ter. Marco Mesu zorgt voor het secre-

tariaat en de penningen. Het vijftal 

wordt compleet gemaakt met de alge-

mene bestuursleden Sandy Gadellaa, 

Ronald de Jong en Niek Visscher. Met 

deze samenstelling beoogd het be-

stuur diverse expertises alsmede een 

goede geograische afspiegeling te 

verkrijgen. De ondernemingen van de 

bestuursleden zijn respectievelijk ge-

vestigd in Groenekan en Maartensdijk. 

DialOOg

De doelstelling van de KOM is het be-

hartigen van de gemeenschappelijke 

belangen van ondernemingen en be-

drijven en hun nevenvestigingen die 

zijn gevestigd in Groenekan, Holland-

sche Rading, Maartensdijk en West-

broek. Hiervoor spant de KOM zich 

in om met (semi)overheidsinstanties 

en relevante organisaties een goede 

relatie op te bouwen en te continue-

ren. Daar horen ook dialogen bij met 

die instanties inzake onderwerpen 

als vestigingseisen, verkeersproble-

matiek, infrastructuur, veiligheid en 

vergunningen. Organisaties waar de 

KOM contacten mee onderhoudt zijn 

bijvoorbeeld de gemeente De Bilt en 

de Kamer van Koophandel. De KOM is 

aangesloten bij de Biltsche Onderne-

mers Federatie (BOF) en werkt waar 

dit relevant is samen met met deze 

koepelvereniging. De BOF behartigt 

de belangen van de 14 Biltse onder-

nemersverenigingen en dus van de bij 

hen aangesloten leden.

BOrrel

Teneinde een goede sociale en zakelij-

ke cohesie tussen de leden onderling 

te bevorderen worden op regelmatige 

basis activiteiten georganiseerd en 

het nuttige met het aangename ver-

enigd. Dinsdagavond 7 februari wordt 

een borrel gehouden in de dorpsbis-

tro ‘Naast de Buren’ om alle Groene-

kanse ondernemers de mogelijkheid 

te bieden om met de KOM kennis te 

maken. Naast alle KOM leden zijnte-

vens alle Groenekanse ondernemers 

uitgenodigd die nog geen lid zijn. 

Omdat het voor Ted van de Ham ple-

zierig is om te weten hoeveel gasten 

hij kan verwachten, wordt het op prijs 

gesteld dat de ondernemers die van 

plan zijn om bij de borrel aanwezig 

te zijn dit op korte termijn middels 

een e-mail aan het KOM-secretariaat  

laten weten: secretariaat@kommaar-

tensdijk.nl. Aanvang borrel 19.00 uur.

kOM verwelkomt oud leden groenekan

Cor Groenen, Sandy Gadellaa en Maurits de Bruin zijn alle drie lid van de KOM en 

voorstander van het georganiseerde bedrijfsleven.

De laatste tijd wordt in de landelijke 

pers gesproken over een gebrek aan 

technici. Sommige verslaggevers sug-

gereren dat de Vmbo’s te weinig vak-

gericht denken. Naar mijn idee ligt het 

probleem veel dieper. Namelijk bij ons 

allemaal. Is er niet een maatschappe-

lijke onderwaardering voor de zoge-

naamd laagopgeleiden? 

Ik ben als fysiotherapeut hoogopge-

leid. Is dat een rechtvaardiging om 

mijzelf meer waard te voelen dan een 

timmerman? Houdt het begrip hoog-

opgeleid niet een waardeoordeel in 

voor hen die laagopgeleid zijn? De 

woordkeuze brengt dit immers met 

zich mee. We zouden van die bena-

ming af moeten. Ik zie het maar al te 

vaak aan ouders die trots zijn als hun 

kinderen het ‘goed’ doen. Ze zijn hoog-

opgeleid. Ik hoor veel minder vaak 

een ouder die trots is op zijn zoon, 

die timmerman is. En de kinderen van 

onze maatschappij voelen dat maar al 

te goed. Zij kiezen liever voor een the-

oretische leergang dan voor de tech-

niek. Het levert meer waardering en 

in het verlengde daarvan meer salaris 

op. In mijn werk zie ik soms kinderen 

die een technische opleiding volgen 

en zich verontschuldigen dat ze ‘maar’ 

Vmbo doen.  Verdient een timmerman 

of loodgieter die zijn werk goed doet 

niet evenveel waardering als een chi-

rurg die knap werk levert? Ik probeer 

die kinderen in ieder geval een beetje 

eigenwaarde mee te geven, door ze te 

wijzen op het belang van al dat hand-

werk dat gedaan moet worden. Je on-

derscheidt je door de kwaliteit die je 

daarin levert. Niet door de status die 

het nu eenmaal heeft. 

Ik prijs me gelukkig met een school 

als ons eigen Groenhorst College, 

waar kinderen de waardering voor het 

vakwerk wordt bijgebracht.  Het zijn 

de kinderen van dit soort scholen die 

later een belangrijke bijdrage leveren 

aan onze economie.

De wijze Plato waarschuwde de Grie-

ken al zo’n 2500 jaar geleden voor een 

ongepast ontzag voor juristen en me-

dici. Wij kunnen daar nog van leren, 

zonder afbreuk te doen aan het belang 

van deze beroepen. Respect staat de 

laatste jaren sterk in de belangstelling. 

Elkaar waarderen in welke hoedanig-

heid dan ook is een blijk van respect. 

Frans Poot

Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Waardering voor handwerk

Chirurg versus meubelmaker: Je onderscheidt je door de kwaliteit die je daarin le-

vert. Niet door de status die het nu eenmaal heeft.

Bijeenkomsten kvk

geT iNSpireD

Hoe kunt u als bedrijf internet 

nog efectiever inzetten voor uw 

marketing? En zo ja, wat is dan de 

beste strategie voor uw bedrijf? 

Een webshop, ilm, live chat? Ont-

dek de nieuwste ontwikkelingen, 

leer van de ervaring van anderen 

en vraag persoonlijk advies.

14 februari 2012

10.30 - 13.00 uur

Utrecht

toegang gratis

klaNTgeriCHT WerkeN

Hoe gaat u met klanten om en 

weet u wat er onder uw klanten 

leeft? Tijdens deze bijeenkomst 

komt een aantal belangrijke za-

ken aan de orde die u als onder-

nemer kunnen helpen bij het 

aangaan van een optimale klan-

trelatie. Want hoe meer tevrede-

nen de klanten, hoe beter het is!

27 februari 2012

19.00 - 22.00 uur

Utrecht

toegang niet gratis

SOCiale MeDia

Op Hyves zitten meer dan 5 mil-

joen Nederlanders, dagelijks wor-

den er 3.000.000 tweets geplaatst 

en You Tube verwerkt 36.000 vi-

deo’s per uur. Sociale netwerken 

zijn ‘booming’ en helpen onder-

nemers bij het innoveren van hun 

bedrijf. Steeds meer ondernemers 

zien er de waarde van in. Ze weten 

alleen niet goed hoe te beginnen.

29 maart 2012

19.00 - 22.00 uur

Utrecht

toegang niet gratis

kijk VOOr Meer iNfO Op WWW.kVk.Nl
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DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Voor al uw 
print- & drukwerk

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

Georganiseerd bedrijfsleven de Bilt
Business contact De Bilt/Bilthoven, 
secretaris@bcbdebilt.nl, www.bcbdebilt.nl 

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Bilthoven/De Kwinkelier
info@nijland.nl 

Winkeliersvereniging Planetenbaan, verhaar@whiskyshop.nl 

Ondernemersvereniging Hessenweg-Looydijk e.o., bas@slagerijvanloo.nl 

Bedrijvenpark Leyensehof, pwestrhe@xs4all.nl 

Stichting Bedrijventerrein De Bilt, pr@vanmarkusautoschade.nl 

Vereniging Bedrijven Berg en Bosch, avdveer@lievegoedzorggroep.nl 

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM)
secretariaat@kommaartensdijk.nl, www.kommaartensdijk.nl 

Middenstandsvereniging Maartensdijk, info@apotheekmaertensplein.nl

Het Oude Dorp, info@retro-recherche.nl 

Vereniging Biltse Autobedrijven, e.derooij@derooijauto.nl  

Winkelcentrum Het Kleine Dorp, sparmons@wanadoo.nl

ZZP-netwerk De zes kernen gemeente De Bilt, info@zzpdebilt.nl.

In de gemeente De Bilt maken maat-

schappelijke organisaties zich klaar 

voor de grootste landelijke vrijwilli-

gersactie van Nederland: NL DOET! Op 

16 en 17 maart komen groepen vrij-

willigers in actie voor de meest uiteen-

lopende klussen voor goede doelen en 

maatschappelijke organisaties. Orga-

nisaties die een klus willen aanbieden, 

krijgen van organisator Oranje Fonds 

500 euro voor het uitvoeren van de 

klus.

Vorig jaar zetten 175 Biltse vrijwilli-

gers hun tanden in de meest uiteen-

lopende klussen tijdens NL DOET. 

Klussen waar organisaties, soms door 

een tekort aan vrijwilligers, niet aan 

toekomen. Zo onderging het school-

plein van de Jan Ligthartschool een 

complete metamorfose, werden de 

tuinen van verschillende verzorgings-

tehuizen eens goed onder handen 

genomen en werd het speelterrein 

van honk- en softbalvereniging De 

Wombats klaar gemaakt voor gebruik. 

Al met al klussen waar kinderen, oude-

ren en sportliefhebbers nog dagelijks 

plezier van hebben. Vrijwilligers maak-

ten kennis met organisaties en bleven 

soms ook na NL DOET nog actief.

GOed GevOel

Dat een organisatie nog lang ple-

zier kan hebben van meedoen aan 

NL DOET ondervond ook Renske van 

Pomeren van het Leendert Mees-

huis in Bilthoven. Vorig jaar deed het 

antroposoische verpleeghuis mee 

aan NL DOET. Een groep jongeren 

knapte oude krukjes op en een groep 

vrijwilligers van woonstichting SSW 

zorgde voor een verwendag voor de 

bewoners. De woonstichting is voor 

het Leendert Meeshuis bezig met de 

bouw van een nieuwe locatie. Zo werd 

bedacht dat het mooi zou zijn als me-

dewerkers van SSW vrijwilligerswerk 

zouden komen doen bij het Leendert 

Meeshuis. Renske van Pomeren die 

de actie voor het Leendert Meeshuis 

opzette, kijkt er met een goed gevoel 

terug. ‘ De medewerkers van SSW heb-

ben op een bijzondere manier kennis 

gemaakt met de bewoners van het 

Leendert Meeshuis. Eén medewerker 

zorgde voor een beautydagje met een 

bewoonster, een ande speelde spel-

letjes en weer een ander zocht een 

rasechte FC Utrecht-fan op met wie 

hij de liefde voor de club deelde. De 

bewoners hebben een prachtige dag 

gehad en de medewerkers van SSW 

kregen echt een beeld bij het Leen-

dert Meeshuis. Je kunt het vergelijken 

met het bekijken van vakantiefoto’s of 

echt de zon op je gezicht voelen en de 

hapjes proeven. Dat is het verschil. En 

dat verschil kun je bereiken door mee 

te doen aan NL DOET.’ Renske van Po-

meren merkte dat deelname aan NL 

DOET voor goede publiciteit heeft 

gezorgd, er kwamen na het weekend 

positieve geluiden terug. En ze is er-

van overtuigd dat het heeft bijgedra-

gen aan persoonlijke betrokkenheid 

van SSW bij de nieuwe locatie van het 

Leendert Meeshuis. ‘ Als je de mensen 

voor wie je het doet persoonlijk kent, 

dan werkt dat anders dan wanneer je 

ze alleen van papier kent.’ 

tiPs vOOr OrGAnisAties

Aan organisaties die dit jaar een klus 

willen aanbieden adviseert Van Pome-

ren om de eigen medewerkers goed bij 

het project te betrekken. ‘ Je kunt als or-

ganisatie wel bedenken dat meedoen 

aan NL DOET goede PR oplevert, maar 

medewerkers moeten het uiteindelijk 

vaak uitvoeren. Je kunt aan hen bij-

voorbeeld vragen welke klussen zij be-

langrijk vinden.’  De medewerkers van 

het Leendert Meeshuis opperden de 

verwendag. ‘ En dat was zowel voor de 

vrijwilligers, voor de bewoners als voor 

de medewerkers een heel goed idee. Je 

trekt toch een heel blik maatschappij 

open, er komen ineens nieuwe men-

sen binnen met nieuwe verhalen. Er 

waaide die dag een heel andere wind 

en dat was voor iedereen heerlijk’ .

16 en 17 mAArt

NL DOET valt dit weekend op vrijdag 

16 en zaterdag 17 maart. Verschil-

lende Biltse organisaties hebben hun 

klus al voor vrijwilligers open gesteld 

op de website van NL DOET. Vrijwil-

ligers kunnen zich daar op hun beurt 

weer inschrijven op een klus die hen 

aanspreekt. Er zijn klussen voor ieder-

een; van jong tot oud, buiten of bin-

nen, praktisch of juist meer gericht op 

gezelligheid. Een greep uit de klus-

sen die op dit moment worden aan-

geboden: het maken van raamschil-

deringen voor een basisschool, het 

opknappen een meisjesclubhuis voor 

Scouting of het herstellen van een 

oude pruimen- en appelboomgaard. 

Vrijwilligers kunnen zich individueel 

aanmelden of met een groep vrien-

den, familie, buren of collega’s.

vriJwilliG in ACtie de Bilt

Organisaties die een klus willen aan-

bieden voor NL DOET kunnen voor 

advies en ondersteuning terecht bij 

Vrijwillig in Actie De Bilt. Deze orga-

nisatie kan u helpen bij het verzin-

nen van aansprekende klussen, bij 

de aanvraag van 500 euro van het 

Oranje Fonds en bij de voorbereidin-

gen voor 16 en 17 maart. Ook voor an-

dere vragen of advies kunt u terecht 

bij Vrijwillig in Actie De Bilt via info@

vrijwilliginactiedebilt.nl of tel. 030 744 

0595. Bedrijven die op zoek zijn naar 

een leuke klus of activiteit om uit te 

voeren met collega’s kunnen terecht 

bij Samen voor De Bilt, de expert op 

het gebied van maatschappelijk on-

dernemen in de gemeente De Bilt. U 

kunt Samen voor de Bilt bereiken via 

06 46064010 en info@samenvoorde-

bilt.nl Voor meer informatie kijkt u op 

www.nldoet.nl/debilt

Je kunt het vergelijken met het bekijken van vakantiefoto’s

de Bilt in de startblokken voor nl dOet!

Vraag 500 euro aan voor uw vrijwilligersklus!

Medewerkers van SSW en De Jong BV zorgen samen met leerlingen van de derde klas Havo van de Werkplaats o.a. voor een 

straatmozaïek bij Zorgcomplex De Reiger in Bilthoven.

Beveiliging

Huussen Elektro B.V.
PC Staalweg 90
Postbus 87
3720 AB Bilthoven

T: 030 - 220 0404
info@huussenelektro.nl 
www.huussenelektro.nl

Voor ongewenste situaties zoals inbraak 
en/of brand; daar kunt u zich voor 
verzekeren. Omdat dat niet altijd volstaat 
bieden wij installaties die voor u worden 
geïnstalleerd en onderhouden.

Bel voor een afspraak voor een 
offerte op maat: 030 - 220 0404.
Of bezoek onze website: www.huussenelektro.nl.

BeveiligingHuussen

Branddetectie Elektro Domotica

Energiek in Techniek

Totaalbeveiliging

80 jaar

Maak nu nog gebruik 

van de -6% regeling!
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Alle	 77	 leerlingen	 uit	 het	 derde	 jaar	
VMBO	-	theoretische	leerweg	kregen	
voor	 de	 verandering	 geen	 aardrijks-
kunde	 en	 biologie,	 maar	 workshops	
hoofddeksel	maken	 en	 theatraal	 kle-
dingstuk	 maken.	 Het	 was	 mode	 dag	
op	school	en	daarvoor	moest	alles	aan	
de	kant.	

De	workshops	werden	verzorgd	door	
gastdocenten	 Karel	 Bakker,	 Karin	
Kortenhorst	en	studenten	van	de	Ho-
geschool	 voor	 de	 Kunsten	 Utrecht	
(HKU).	
De	creaties	van	de	 leerlingen	bleken	
zeer	extravagant.	Van	een	soort	grijs	
schuimrubber	werden	er	allerlei	hoe-
den	gefabriceerd.	Witte	 stof	 overalls	
dienden	als	pak,	versierd	met	zilver-
folie.

Sinterklaas
Toen	de	leerlingen	hun	volledige	out-
it	aan	hadden,	leverde	dat	een	bonte	
verzameling	 aan	 astronauten,	 aliëns	
en	 andere	 vreemde	 ictieiguren	 op.	
Martin	 van	 Dijen	 (16)	 had	 wel	 een	
heel	 speciale	 invalshoek	 gevonden.	
Hij	ging	verkleed	als	Science	iction-
sinterklaas,	 met	 grijze	 mijter	 en	 zil-
veren	staf.	 ‘We	gaan	zo	over	de	cat-
walk	met	zijn	allen’,	vertelt	hij.	‘Maar	
daarna	neem	ik	het	pak	mee	naar	huis.	
Misschien	 kan	 ik	 hem	 nog	 wel	 een	
keer	gebruiken	tijdens	carnaval.’

Simone	Overeem	(15)	had	als	een	van	
de	weinigen	een	kleurrijk	tintje	gege-
ven	aan	haar	pak.	‘De	handen	vind	ik	
zelf	het	leukst’,	zegt	ze	over	de	roze	
en	 groene	 handafdrukken	 op	 haar	

witte	overall.	 ‘En	de	zilveren	details	
vind	ik	ook	mooi’,	vertelt	ze.	‘Wat	ik	
heb	geleerd?	Euh..	Knippen.’	Martin	
lacht:	 ‘Kon	 je	dat	nog	niet	dan?’	Si-
mone:	‘Ja,	natuurlijk	wel,	maar	dit	is	
anders.	Je	leert	met	andere	materialen	
werken	dan	normaal.’	

Catwalk
Ondanks	hun	mooie	creaties	zien	bei-
de	VMBO’ers	 niets	 in	 een	 toekomst	
als	modeontwerper	of	kunstenaar.	
‘Nee,	 ik	 ben	 niet	 creatief	 genoeg’,	
zegt	Simone.	‘Ik	kan	niet	zo	goed	te-
kenen.’	 In	 de	 toekomst	 ziet	 ze	 zich-
zelf	eerder	in	de	horeca	werken.	‘Dat	
zit	in	mijn	bloed.	Mijn	familie	is	ook	
actief	in	de	horeca	en	ik	werk	zelf	al	
bij	 de	 bakker.’	 Martin:	 ‘Ik	 wil	 later	
liever	iets	in	de	sport	doen.	Misschien	

dat	ik	gymleraar	word	of	in	de	sport-
school	ga	werken.’
Na	 de	 workshops	 werd	 de	 VMBO-
leerlingen	 ook	 geleerd	 hoe	 ze	 op	 de	
catwalk	 moesten	 lopen	 om	 hun	 out-
its	te	showen.	Om	14.00	uur	‘s	mid-

dags	volgde	een	heuse	modeshow	in	
de	aula	van	de	Oranje	Nassauschool.	
‘Dit	 is	 echt	 leuk	 om	 te	 doen.	 Weer	
eens	wat	anders’,	zegt	Simone.	‘Jam-
mer	dat	we	morgen	weer	gewoon	les	
hebben.’

Aliëns in de klas
Modedag Oranje Nassauschool

door Raphael Klees

Op de Oranje Nassauschool in Bilthoven liepen er afgelopen maandag wel hele rare types rond.  
Na een dag druk knutselen aan eigen outits werd er een modeshow gegeven door  

de derdejaars leerlingen. Het thema was Science Fiction.

Leerlingen van de Oranje Nassauschool, gehuld in zelfgemaakte Science 
Fiction-outits.

In	 het	 kader	 van	de	Nationale	Voor-
leesdagen	las	juf	Helle	van	de	Biltho-
vense	bibliotheek	op	25	januari	voor	
uit	het	Prentenboek	van	het	Jaar	2012:	
Mama	kwijt	van	Chris	Haughton.	De	
ochtend	was	bestemd	voor	peuters	en	
kleuters,	 die	 samen	 met	 een	 ouder,	
oma	of	andere	begeleiders	naar	de	ac-
tiviteit	kwamen.	Het	verhaal	ging	over	
een	uit	het	nest	gevallen	uiltje	dat	zijn	
moeder	zoekt.	Een	kikker	brengt	het	
naar	allerlei	dieren,	natuurlijk	 steeds	
het	verkeerde	dier,	totdat	aan	het	eind	
van	 het	 boekje	 het	 uiltje	 met	 zijn	
moeder	 wordt	 verenigd.	 Het	 verhaal	
werd	op	een	interactieve	manier	voor-
gelezen.	Kinderen	werden	aangemoe-
digd	te	reageren	en	mee	te	doen	met	
gebaren.	Zo	werd	het	voor	de	kinde-
ren	en	voor	de	volwassenen	een	feest:	
de	kinderen	genoten	van	het	verhaal-
tje	 en	 het	 meedoen,	 de	 volwassenen	
van	de	opmerkingen	en	toevoegingen	
aan	het	verhaal	van	de	kinderen.	Na	
aloop	kregen	alle	kinderen	een	koek-
je,	 waarna	 ze	 mochten	 knutselen.	
Bibliotheekmedewerkster	 Annette	
Smeets	lichtte	toe:	‘Ze	gaan	een	uiltje	
beplakken.	Dat	hangen	we	na	aloop	
op,	want	het	 is	dan	nog	kletsnat	van	
de	 peuterlijm.	 Begin	 januari	 kunnen	
de	 ouders	met	 hun	 kinderen	 het	 uil-

tje	komen	halen.’	Er	zijn	al	kinderen	
uit	groep	1	van	diverse	basisscholen	
en	 peuterspeelzalen	 langs	 geweest,	
zoals	 peuterspeelzaal	 De	 Groentjes	
uit	Groenekan.	 ‘Dat	was	 heel	 gezel-
lig’,	 herinnert	 Smeets	 zich.	 ‘Er	 ko-
men	nu	nog	een	stuk	of	vier	groepen.	
Vandaag	zijn	er	ook	kinderen	bij	van	
een	kinderdagverblijf.	Die	zijn	met	de	
bakiets	gekomen.’	De	bibliotheek	or-
ganiseert	deze	peuterbezoeken	als	on-
derdeel	van	de	activiteiten	tijdens	de	

Nationale	 Voorleesdagen	 2012.	 Het	
doel	van	deze	dagen	is	het	voorlezen	
aan	kinderen	die	zelf	nog	niet	kunnen	
lezen	te	bevorderen.	

De	 bibliotheek	 werkt	 actief	 samen	
met	 het	 consultatiebureau,	 peuter-
speelzalen	 en	 kinderdagverblijven	
om	de	taalontwikkeling	van	kinderen	
van	nul	tot	vier	jaar	te	stimuleren.	Zie	
voor	 meer	 informatie	 www.biblio-
theekdebilt.nl.

Naar verhaaltje luisteren en  
knutselen in de bibliotheek

door Lilian van Dijk

Nadat de ruim dertig peuters en kleuters naar het verhaaltje over het uit 
het nest gevallen uiltje hadden aangehoord, mochten ze met assistentie van 
ouders, oma’s, of andere begeleiders een uiltje versieren.

Groep acht scholieren en 
ouders enthousiast over 

lijn- en basketbaltoernooi 
Op 24, 25, 26 en 27 januari 2012 organiseerde de gemeentelijke 

commissie voor de lichamelijke opvoeding in schoolverband 
het lijn- en basketbaltoernooi voor de leerlingen uit groep 8 

van basisscholen in de gemeente De Bilt. Op 24 januari streden 
de Rudolf Steinerschool, de Martin Luther Kingschool, de 
Montessorischool en de Groen van Prinstererschool tegen 

elkaar in het HF Witte Centrum in De Bilt. 

De	ingeschreven	teams	speelden	elk	drie	basketbal-	en	drie	lijnbalwedstrij-
den.	De	elfjarige	Megan	zit	om	half	twaalf	naast	haar	moeder	Barbara	op	de	
tribune	de	verrichtingen	van	haar	school	te	volgen,	De	Martin	Luther	King-
school	uit	Maartensdijk.	‘We	moesten	vanmorgen	al	om	acht	uur	op	school	
zijn.	Om	negen	uur	waren	we	bij	de	sporthal.’	Lijnbal	heeft	ze	nog	nooit	
eerder	gespeeld.	‘Ik	ben	dus	het	beste	in	basketbal,	want	dat	doen	we	wel	
eens	op	school.’	De	leerlingen	hebben	net	pauze	gehad.	‘Je	moest	zelf	eten	
en	drinken	meenemen.	Nu	zit	 ik	even	te	wachten	tot	mijn	team	weer	aan	
de	beurt	is.’	Hoe	haar	school	ervoor	staat?	‘Het	is	de	eerste	keer	dat	we	aan	
zoiets	meedoen,	maar	volgens	mij	doen	we	het	best	goed.	Ik	vind	het	leuk.’	

Vaders
Behalve	juffrouw	Marion,	haar	leerkracht,	en	haar	moeder	zijn	er	ook	wat	
vaders	mee	deze	dag.	Ook	met	de	Rudolf	Steinerschool	is	een	vader	mee-
gekomen;	Jelle,	met	een	dochter,	Ida	genaamd,	in	groep	acht.	‘Deze	com-
petitie	vind	ik	een	leuk	idee’,	zegt	hij	enthousiast.	Een	halve	dag	hiervoor	
vrijmaken	is	voor	hem	geen	probleem,	verzekert	hij.	‘Maar	ik	moet	straks	
wel	een	kleuter	halen.’	Op	de	Rudolf	Steinerschool	doen	leerlingen	veel	aan	
sport,	meldt	hij.	‘Ze	krijgen	ook	euritmie,	dat	is	dansen	op	live	pianomu-
ziek.’	Ida’s	klasgenootjes	June	en	Myrthe	vertellen	dat	ze	bij	hen	op	school	
ook	binnen	skeeleren	en	dat	ze	vaak	slagbal	doen	op	het	grasveld	tegenover	
de	school.	Ida	meldt	verontwaardigd	dat	de	scheidsrechter	niet	goed	geke-
ken	heeft	en	haar	ploeg	daardoor	te	weinig	punten	heeft	gekregen.	‘Je	krijgt	
in	het	 leven	nu	 eenmaal	met	 tegenslagen	 te	maken’,	 reageert	 vader	 Jelle	
stoïcijns.	[LvD]

Vier dagen lang werd er fanatiek gesport door de groep 8 leerlingen uit de 
diverse Biltse kernen.

Inktvissen op Groenhorst
Klas 2b van het Groenhorstcollege in 
Maartensdijk heeft  afgelopen week 
een Biologiepracticum inktvis gehad. 
De inktvissen kwamen ingevroren van 
de vishandel. 

Met laboratoriumjassen en gekleurde 
handschoenen aan werd er begonnen 
met het snijden. In het begin was het 
voor de leerlingen dit best eng, maar 
wel interessant. 

(Samantha Danenberg)



Oud Marechaussee, dhr. M. 

Mobach, schreef het boek van 

zijn leven. Voor ons maakte hij 

daarover een presentatie op de 

computer. Dinsdagmiddag, 7 

februari, willen wij u uitnodigen 

om naar hem te luisteren. West-

broek Ontmoet u graag weer van 

14.30u – 16.30u. Zolang de ver-

bouwing van Het Dorpshuis voortduurt, houden wij onze bijeenkomsten 

in het Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, achter de Hervormde kerk van 

Westbroek. 

De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u wél 

wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via fam. Wijnen, 

tel: 0346-281481. Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van 

harte welkom.

Ledenvergadering 

Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg

Op woensdag 15 februari vindt de eerste ledenvergadering van de 

Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg van 2012 plaats. Er zijn een 

groot aantal ontwikkelingen te melden, waar we alle leden en bewoners 

van Tuindorp Brandenburg van harte over bijpraten. 

Programma

1.  Welkomstwoord door voorzitter

2.  Stand van zaken contourennota en zwembadplannen

3.  Masterplan de Leijen / ondertunneling spoor en toekomstige 

verkeersstromen door de wijk

4.  Plannen talingpark 

5.  Actualiteiten park brandenburg 

6.  Financien

7.  Rondvraag 

8.  Borrel 

Wanneer u naar de ledenvergadering komt wordt u bijgepraat over alle 

actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de wijk.

Hiernaast biedt onze bijeenkomst u de mogelijkheid (als u nog niet bin-

nen bent geweest) om het schitterende resultaat te zien van de recente 

verbouwing van Cafe van Miltenburg (Oude Brandenburgerweg 32). 

Graag tot ziens op woensdag 15 februari (20:30 - 22:00) in Cafe van 

Miltenburg!

Hartelijke groet,

Het bestuur van de Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg

Contact: Martijn Hessels

E. belangengroeptuindorp@gmail.com

T. (030) 785 59 32

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maatschap Fysiotherapie “De Bilt” breidt uit

De maatschap Fysiotherapie “De Bilt” telde tot en met 2011 vier fysiotherapeuten die 

verenigd waren in de maatschap: Rob van der Kam, Maarten van Maris, Joop Minkels 

en Frans Poot. Sinds januari 2012 is de 28-jarige fysiotherapeut Ruth de Vries toege-

treden tot de maatschap. ‘Ik werk hier al vijf jaar’, vertelt het nieuwe maatschaplid. ‘Ik 

ben gevraagd door de vier andere leden, omdat ze vonden dat er vers bloed bij moest. 

Voor mij is het een prachtige kans. Ik vind het heel leuk om me met de bedrijfsvoering 

bezig te houden.’ 

Maatschaplid Joop Minkels vult aan: ‘De ander vier maatschapleden zijn tussen de 54 en de 

62. Voor de continuïteit van de praktijk is het belangrijk om jongere mensen in de maatschap 

op te nemen. Voor sommigen van ons is de pensioenleeftijd al in zicht.’ Dat Ruth de Vries is 

aangetrokken, heeft veel voordelen, aldus Minkels. ‘Ruth kent de praktijk van binnen en van 

buiten. We hebben haar erbij gevraagd omdat de praktijk dan gelijkwaardiger is. Zij krijgt nu 

ook zeggenschap in zaken als de aanschaf van nieuwe apparatuur en materialen en het 

verkrijgen van erkenning bij verzekeringsmaatschappijen.’ Ze zal in de nabije toekomst dus 

wel meer jonge maatschapleden om zich heen krijgen, denkt Ruth de Vries. ‘Bij ons werken 

nu nog drie fysiotherapeuten in loondienst: Angelique Nooteboom, Eline de Rooy en Femke 

Driehuis. Of zij op termijn ook in de maatschap willen, is een individuele kwestie. De een 

werkt liever in loondienst, de ander wil juist graag toetreden tot de maatschap. ‘

Op de Kerklaan 87 in De Bilt is al sinds 1965 een praktijk voor fysiotherapie gevestigd, vanaf 

1988 onder de naam de naam Fysiotherapie “De Bilt”. Het team bestaat uit acht fysiothera-

peuten en twee assistenten. Sinds 2006 is voor een fysiotherapeutische behandeling geen 

verwijzing meer nodig van een arts. Nieuwe patiënten kunnen zich dus gewoon aanmelden, 

maar of ze verzekerd zijn voor een behandeling hangt af van de polisvoorwaarden van hun 

verzekering. De acht fysiotherapeuten van Fysiotherapie “De Bilt” bestrijken gezamenlijk alle 

specialisaties binnen de fysiotherapie, te weten fysiotherapie, manuele therapie, oedeemthe-

rapie/lymfedrainage, bekkenbodemtherapie, haptonomie, fysiotherapie bij diabetes, sportfy-

siotherapie en geriatrie. Zij consulteren elkaar veelvuldig om, gebruikmakend van elkaars 

kennis, de meest adequate behandeling voor de patiënten te kunnen waarborgen. Ook on-

derhouden ze goede contacten met de plaatselijke huisartsen en overleggen intensief met 

hen over hun patiënten. Zo houden de huisartsen van het Gezondheidscentrum De Bilt en 

de fysiotherapeuten van Fysiotherapie “De Bilt” naast het reguliere overleg een gezamenlijk 

spreekuur in het Gezondheidscentrum. [LvD]

Het complete team van Fysiotherapie “De Bilt” poseert, met links vooraan Ruth de Vries,  

die dit jaar is toegetreden tot de maatschap.

Ondernemen 
met perspectief!
Wij waren uitgehobbeld van 

opdracht naar opdracht voor een 
steeds lager tarief.

Nu zoeken wij een paar mensen 
die willen leren hoe je een passief 

inkomen kunt opbouwen in de snelst 
groeiende markt van de komende 
decennia: de wellnessindustrie. 
Parttime of fulltime zelfstandig 
ondernemen in teamverband, 

inancieel onafhankelijk worden. 

Belangstelling? 
Bel voor een intake Miranda van 
der Hoek, 06-21214842 
of Marcel Slijpen 06-41758343.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Prijs voor Femtastic

Op 22 januari werd in Vught de 12e editie gehouden van de danswedstrijd Shell 
We Dance en vier teams van Dansstudio Femtastic uit De Bilt hebben hier aan 
meegedaan. Er was veel  concurrentie in verschillende dansstijlen. Dance Pack 
- het jongste team van deze studio - bestaande uit 7 jongens en meiden in de 
leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar, deed voor het eerst mee aan deze wedstrijd. Zij 
haalden een zeer goed resultaat door direct een derde plek te bemachtigen.
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NOVA	 1	 kreeg	 seizoen	 2009/2010	
een	nieuwe	trainer:	Jan	van	Leerdam.	
Trots	was	de	club	dat	het	hun	gelukt	
was	om	een	-grootheid-	op	korfbalge-
bied	binnen	 te	halen.	Een	 jong	 team	
moest	 hij	 klaarstomen	 om	 promotie	
mogelijk	te	maken.	
Seizoen	2010/2011	was	nog	niet	be-
gonnen	toen	het	bericht	kwam	dat	hij	
niet	in	staat	was	om	te	trainen.	Gelijk	
werden	 ouwe	 getrouwen	 benaderd,	
om	 het	 trainen	 en	 coachen	 tijdelijk	
over	te	nemen.	Nico	van	Kouterik	en	
Menno	Hoep	zorgden	voor	de	bege-
leiding,	zetten	de	speelstijl	uit,	coach-
ten	het	team	tijdens	de	wedstrijden	en	
bekeken	 video’s	 van	 tegenstanders.	
Maarten	van	Brenk	en	Jaco	Schippers	
namen	 de	 training	 op	 zich.	 Jan	 van	
Leerdam	overleed	januari	2011.	Zes-
tien	 achtereenvolgende	 wedstrijden	
werden	daarna	gewonnen.	Tweemaal	
kampioen	 en	 tweemaal	 gepromo-
veerd	in	één	seizoen.

Trots en vereerd
De	 speelsters	 en	 spelers	 zijn	 het	 er-
over	eens.	’We	zijn	trots	op	onze	pres-
tatie	en	voelen	ons	vereerd	met	deze	
nominatie.	 We	 zijn	 maar	 een	 kleine	

vereniging	 maar	 ons	 team	 heeft	 wel	
een	heel	bijzondere	prestatie	geleverd	
onder	 moeilijke	 omstandigheden.	
Eerst	kwam	Jan	nog	kijken,	maar	we	
zagen	 hem	 elke	 keer	 achteruit	 gaan.	
Even	 waren	 we	 blij	 dat	 alles	 voor-
bij	 leek	 te	 zijn,	 des	 te	 harder	 kwam	
de	 klap	 toen	 bleek	 dat	 hij	 niet	meer	
beter	 zou	 worden.	 Er	 is	 heel	 wat	 af	
gehuild	 in	 de	 kleedkamer.	 Maar	 we	
kregen	wel	een	drive	om	te	presteren.	
Het	 enige	wat	we	 voor	 hem	konden	
doen	 was	 winnen	 en	 dat	 hebben	 we	
gedaan.	We	 zijn	 een	 hecht	 team	 ge-
worden’,	 vertelt	 Tjitske	 Bleijenberg.	
Vincent	Baas	vult	aan:	‘Onze	presta-
tie	was	goed	maar	veel	NOVA	leden	
hebben	zich	hiervoor	ingezet.	We	zijn	
maar	 een	 kleine	 vereniging	 en	 heb-
ben	 niet	 heel	 veel	 middelen.	 Nadat	
onze	 trainer	 stopte	 hebben	 we	 het	
als	 club	 opgepakt:	 onze	 prestatie	 is	
een	 clubprestatie.	 Er	 zijn	 bijna	 geen	
buitenstaanders	aan	 te	pas	gekomen.	
Dat	vinden	we	mooi	aan	NOVA.	Als	
het	 nodig	 is	 zet	 iedereen	 zijn	 beste	
beentje	 voor’.	 Ze	 vertellen	 met	 een	
lach	dat	Nico	van	Kouterik	de	Heintje	
Davids	binnen	NOVA	is,	ze	zijn	trots	
op	hem.

Bijzonder jaar
Nico	van	Kouterik	nam	de	klus	graag	
op	 zich.	 ‘Wij	gingen	er	 in	 eerste	 in-
stantie	van	uit	dat	het	voor	een	peri-
ode	 van	 drie	 maanden	 zou	 zijn.	 Het	
werd	 een	 seizoen.	 Een	 speciaal	 sei-
zoen	waar	iedereen	het	beste	en	meer	
van	 zichzelf	 liet	 zien.	 Ikzelf	 had	 al	
wel	20	jaar	trainingen	verzorgd	maar	
dat	seizoen	heb	ik	zelfs	voorafgaand	
aan	 wedstrijden	 video’s	 van	 tegen-
standers	bekeken.	We	hadden	er	veel	
voor	 over	 om	 goed	 te	 presteren.	 En	
het	is	ons	gelukt.	Het	is	een	goed	team	
dat	elkaar	ook	op	een	andere	manier	
heeft	leren	kennen.	Ze	zijn	er	sterker	
door	 geworden’.	 Dit	 seizoen	 heeft	
het	 team	een	nieuwe	 trainer:	Maikel	
Bouthoorn.	Helaas	 is	 het	 team	 inge-
deeld	 in	 een	 heel	 zware	 poel.	 Drie	
teams	 komen	 bijvoorbeeld	 al	 uit	 de	
eerste	 klasse.	 De	 wedstrijden	 verlie-
pen	op	zich	goed	maar	 telkens	werd	
er	 toch	met	kleine	verschillen	verlo-
ren.	 De	 returns	 komen	 er	 nu	 aan	 en	
wellicht	 valt	 het	 kwartje	 dan	wel	 de	
goede	kant	op.	Het	team	heeft	er	wel	
vertrouwen	 in.	 Samen	 met	 de	 inval-
lers	uit	het	tweede	team	gaan	ze	naar	
het	Biltse	sportgala.

Nominatie NOVA: Bijzondere 
bekroning op een speciaal seizoen

door Marijke Drieenhuizen

Nog nooit eerder werd een team van korfbalvereniging NOVA genomineerd als sportploeg  
van het jaar. NOVA is een familieclub en telt 260 leden, ruim 150 daarvan korfballen daadwerkelijk, 

de rest is lid en vaak enthousiast supporter. Seizoen 2010/2011 is het eerste team zowel  
in de zaal als op het veld gepromoveerd naar de 2de klasse. Een bijzondere presatie mede  

gezien het feit dat trainer/coach Jan van Leerdam halverwege het seizoen overleed.

Hockeydames Voordaan 
promoveerden in 2011

door Ido Dijkstra

De hockeydames van Voordaan realiseerden in 2011 
promotie, na in de hele competitie slechts een keer te hebben 
verloren, naar het op één-na-hoogste niveau in Nederland: 

de overgangsklasse. Voor die bijzondere prestatie is het team 
genomineerd voor de titel Bilts sportploeg van het jaar.

In	een	ver	verleden	–	in	jaren	’60	–	speelden	de	Voordaan-dames	al	eens	op	
hoog	niveau.	In	2011	promoveerde	de	ploeg	onder	leiding	van	Lotte	Smets	
naar	de	overgangsklasse.	De	ploeg	 liep	bij	de	herindeling	 in	 twee	poules	
zelfs	maar	net	een	plaats	in	de	hoogste	groep	mis.	Een	grote	succesfactor	
is	de	teamgeest	en	de	humor.	Ter	illustratie:	de	dames	maakten	overigens	
zelf	na	hun	kampioenschap	een	buitengewoon	ludiek	lijstje	met	eisen	om	
in	het	eerste	vrouwenteam	te	spelen.	Een	greep	uit	het	 lijstje:	 ‘Het	 juiste	
moment	 aanvoelen	 waarop	 je	 met	 de	 gehele	 groep	 gaat	 staren	 naar	 één	
persoon,	met	als	gevolg	dat	deze	een	zeer	ongemakkelijk	‘Big	Brother	 is	
watching	you’-gevoel	aanneemt.’	En	wat	te	denken	van	‘Een	uitzonderlijk	
talent	voor	schwalbes	–	de	voorkeur	gaat	uit	naar	tengere	meisjes	die	mooie	
salto’s	kunnen	maken.’	En	om	op	sportief	gebied	nog	eens	iets	te	noemen:	
‘De	mentaliteit	‘pijn	is	psychisch’	begrijpen	en	uitoefenen’	en	om	de	oor-
spronkelijk	lange	lijst	af	te	sluiten:	‘Last,	but	not	least:	enig	hockeytalent,	
aangevuld	met	passende	hockeypassie,	is	op	de	plaats.’

D1 van Voordaan dingt mee naar de titel Sportploeg 2011.

Het	 jonge	 team7	van	 de	 badminton-
afdeling	van	SV	Irene	was	tot	de	een	
na	 laatste	 wedstrijd	 ongeslagen	 ge-
bleven.	Met	veel	overmacht	wisten	ze	
week	na	week	te	winnen.
Met	het	kampioenschap	in	het	vizier	
werden	 ze	 vorige	 week	 onverwacht	
verslagen	 met	 0-8	 door	 de	 nummer	
3	in	de	poule.	Hierdoor	was	de	voor-
sprong	 op	 de	 nummer	 2	 geslonken	
tot	 3	 punten.	 In	 de	 laatste	 wedstrijd	
moesten	 ze	 punten	 halen	 om	 toch	
kampioen	te	worden.	Tegen	een	zeer	
sportief	 spelend	 Apollo	 uit	 IJssels-
tein	 werden	 de	 benodigde	 3	 punten	
behaald.	Irene	was	met	12	gewonnen	

wedstrijden	 een	 welverdiende	 win-
naar.	Eind	februari	zullen	ze	het	in	de	
Regiowedstrijden	opnemen	tegen	alle	

kampioenen	uit	de	4e	klasse	in	de	re-
gio	Midden	Nederland.

(Bertien van de Kerk)

Irene7 kampioen 4e Klasse

V.l.n.r. Renee de Rooij, Jeroen Witteveen, Nienke Slaper en Sebastian van den Brink.

DOS	opende	zeer	goed.	Het	1e	aan-
valsvak	 bracht	 DOS	 binnen	 enkele	
minuten	 op	 een	 2	 -0	 voorsprong.	 In	
het	begin	van	de	eerste	helft	 liet	het	
team	zien	duidelijk	sterker	te	zijn	dan	
de	 gasten	 en	 liep	 met	 fraaie	 acties	
gemakkelijk	 uit	 naar	 een	 6-2	 voor-
sprong.	VZOD	 trachtte	 toen	met	 fy-
siek	 spel	 de	 ploeg	 tegen	 te	 houden,	
hetgeen	 niet	 echt	 als	 een	 verrassing	
kwam.	Helaas	greep	de	scheidsrechter	
amper	in	en	werd	het	een	rommelige	
wedstrijd.	DOS	was	even	uit	het	veld	
geslagen,	 maar	 kon	 de	 vier	 punten	
voorsprong	tot	aan	de	rust	behouden.
Direct	na	de	rust	bouwde	DOS	de	8-4	

ruststand	uit	naar	10-4	en	toen	dacht	
het	publiek	dat	de	wedstrijd	was	ge-
speeld.	Misschien	dachten	de	spelers	
dat	ook	wel	een	beetje,	want	er	werd	
iets	minder	druk	gegeven	op	de	spe-
lers	van	VZOD.	Aanvallend	werd	er	
ook	wat	slordiger	gespeeld	en	bleven	
de	 doelpunten	 uit.	 De	 tegenstander	
kon	te	gemakkelijk	terugkomen	naar	
10-9.	Gelukkig	was	DOS	weer	op	tijd	
bij	 de	 les,	 al	 lukte	 het	 niet	meer	 het	
niveau	 van	 de	 eerste	 helft	 te	 halen.	
Jeroen	Groot	bracht	DOS	op	11-9	en	
hierna	 werd	 er	 om	 en	 om	 gescoord.	
Het	 lukte	VZOD	niet	 om	op	 gelijke	
hoogte	te	komen,	maar	DOS	kon	ook		

niet	meer	een	gaatje	slaan.
Wat	 DOS	 eerder	 in	 deze	 competi-
tie	 niet	 gelukte,	 lukte	 zaterdag	 wel.	
De	 voorsprong	 van	 13-12	 werd	 de	
laatste	minuten	niet	meer	uit	handen	
gegeven.	De	wedstrijd	werd	vakkun-
dig	 uitgespeeld.	 Gelet	 op	 het	 totale	
wedstrijdbeeld	was	het	zeker	een	ver-
diende	 overwinning,	 al	 maakten	 de	
Westbroekers	 het	 zichzelf	 onnodig	
moeilijk.Door	de	winst	staat	DOS	nu	
alleen	op	de	2e	plek.	Volgende	week	
speelt	 DOS	 een	 belangrijke	 uitwed-
strijd	 tegen	 DKV	 in	 IJmuiden,	 de	
nummer	3	van	de	 ranglijst.	De	wed-
strijd	begint	om	18.15	uur

Winst voor DOS in thuisduel
De uitwedstrijd tegen VZOD in het Aalsmeerse Kudelstaart werd door de Westbroekse korfballers 

van DOS in de laatste minuut verloren. Nu waren de rollen omgedraaid. In een sfeervolle  
sporthal De Vierstee behield DOS in de laatste minuten een minieme voorsprong wel vast  

en won verdiend deze belangrijke wedstrijd.

Avondprogramma Bilts Sportgala 
Aanstaande vrijdag staat het H.F. Wittecentrum geheel in het 
teken van het Bilts Sportgale met dit jaar veel Biltse inbreng.

De	Biltse	zanger/danser	Bastiaan	Sparnaay	zal	met	de	band	Farrago	enkele	
nummers	zingen.	Er	is	voor	hem	overigens	nog	een	rol	weggelegd:	zijn	zus	
Kirsten,	het	Biltse	Sporttalent	van	2011,	is	door	verblijf	in	het	buitenland	
niet	in	staat	deze	prijs	uit	te	reiken.	Bastiaan	zal	haar	plaats	innemen	en	de	
prijs	aan	Nerida	Drewes,	Bas	de	Jong	of	Luc	Reij	uitreiken.	Ook	een	andere	
winnaar	 uit	 2011,	 die	 in	 principe	de	 trofee	overhandigt	 aan	de	volgende	
winnaar,	kan	er	niet	bij	zijn.	Het	is	SCHC-hockeyster	Soledad	García.	
Steven	Schoon	zal	namens	de	sportploeg	van	2010,	FC	De	Bilt,	de	prijs	uit-
reiken.	Bij	de	Sportman	is	de	winnaar	van	vorig	jaar	Johan	de	Gier	sowieso	
aanwezig,	want	hij	is	ook	dit	keer	genomineerd.	De	Gier	heeft	het	overi-
gens	zo	druk	met	trainingen	(geven)	en	wedstrijden,	dat	de	verkiezing	van	
Sportman	van	het	jaar	dit	keer	niet	als	laatste,	maar	als	voorlaatste	wordt	
gepresenteerd	zodat	hij	als	één	van	de	drie	genomineerden	er	in	ieder	geval	
bij	aanwezig	kan	zijn.	De	andere	twee	zijn	Harry	Sikkema	en	Koen	Brink.	
Bij	de	vrouwen	zal	alleen	voetbalster	Nadia	van	Beerschoten	erbij	zijn:	Eva	
Voortman	en	Carlien	Dirkse	van	den	Heuvel	verblijven	beiden	voor	hun	
sport	in	het	buitenland.

Mystery
Net	als	in	voorgaande	jaren	zal	een	‘mystery	guest’	uit	de	Biltse	sportwe-
reld	in	het	zonnetje	worden	gezet	door	wethouder	Herman	Mittendorff	en	
is	er	een	sportdemonstratie,	dit	keer	met	tafeltennis.	Het	gala	wordt	verder	
opgesierd	door	een	serie	Sportbloopers	op	het	grote	beeldscherm.	Al	het	
beeldmateriaal	 wordt	 geleverd	 door	 fotograaf	 Henk	 Willemsen,	 geassis-
teerd	door	zijn	zoon	Maurice.	Licht	en	geluid	is	weer	in	de	kundige	handen	
van	Wouter	van	der	Horst.
Voor	werkgroepleden	Nico	de	Groot	en	Iet	Wennekes	is	dit	de	laatste	keer	
dat	ze	als	organisatoren	aanwezig	zijn;	tevens	wordt	afscheid	genomen	van	
jurylid	 Marjan	 Bosma;	 zij	 wordt	 voor	 de	 kern	 Hollandsche	 Rading	 ver-
vangen	door	Kirsten	Szameitat,	die	een	lange	geschiedenis	als	onder	meer	
bestuurster	 bij	 hockeyclub	SCHC	heeft	 en	momenteel	 bestuurslid	 is	 van	
de	TV	Hollandsche	Rading.	Al	het	drukwerk,	van	avondprogramma	tot	ju-
ryrapporten	is	in	lokale	handen	en	werd	verzorgd	door	Parel	Promotie	uit	
Groenekan.



Te koop aangeboden
Fietsstoeltje achter, merk 
GMG. Kleur zwart met witte 
Nijntjes. Voor leeftijd t/m 6 
jaar. € 12,50. Tel. 035-6851442

Autostoeltje. kleur lichtgrijs/
antraciet. Merk: Ellermeyer 
junior. Voor kids van 4 t/m 12 
jaar. € 15,-. Tel. 035-6851442

Elektr. naaimachine (in prima 
staat) merk: Bernina, in koffer. 
€ 50,-. Tel. svp na 18.00 uur 
06-19691119 
Rode kunststof slee. € 7,50. 
Tel. svp na 18.00 uur 
0619691119

Kleuren tv scherp beeld. Tegen 
elk aannemelijk bod. Tel. 
0346-212532

Atag gasfornuis met grill 
en braadspit. € 49,-. Tel. 
06-50453740

Vrieskast Electrolux 3 ster-
ren 4 laden. € 45,-. Tel. 
06-50453740

Nieuwe UGGS, meegenomen 
uit Australië, maar helaas 
te klein. Glad leer, nieuw 
model, mt 37/38. € 150,-. Tel. 
06-28799025

Rieten grasmand met deksel 
46x46x46 i.z.g.st. € 15,-. Tel. 
0346-214065

Twee fauteuils donkerblauw 
leer in zeer goede staat. € 50,-. 
Tel, 0346-213576

Bloemen en planten maand-
blad 2 jaargangen, 2009 + 
2010 per jaargang € 3,-. Tel. 
0346-212492

Thomas de trein spoorrails 
(blauw). Leuk voor kinderen 
van 1 tot 6 jaar. € 15,-. Tel.     
0346-214322 svp na 19.30

Tk Bestron mini droger met 
twee standen en tijdklok. 
Opvangbox + afvoer pijp 
voor buiten. € 35,-. Tel. 0346-
214084

Thomas de trein treinen, 
wagonnetjes, tunnels etc. 
Voor kinderen van 1 tot 6 jaar. 
€ 15,-. Tel. 0346-214322  svp 
na 19.30

Tk goed uitziende modern. 
Beige kinderledikantje  afm. 
60x120 cm met matras. € 30,-. 
Tel. 0346-214084

Glucose meter met toebehoren 
nooit gebruikt. € 7,50,-. Tel 
0346-214065

Witte kunstschaatsen, maat 42, 
€ 10,-. Tel. 06-10602365

Grohe Eurosmart, Nieuwe was-
tafelkraan. Kl. Chroomprijs 
€ 37,50,-. Tel. 0346-214701

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
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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*

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

€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 
radio, platenspeler en cassette-
deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Fietsen/brommers
Solide  jongensfietsje v.a. ong. 
3 jaar. € 12,50. Bellen svp na 
18.00 uur 06-19691119

Personeel gevraagd
Z o r g c e n t r u m 
Complexcare zoekt 

ziekenverzorgende (IG). Zie 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Ervaren
SCHOONMAAKHULP 3 uur 
per week in Bilthoven. Tel. 
030-2288918 na 20.00 uur

Personeel aangeboden
Zoekt u nog een oppas voor 
uw kinderen? Ik zou het leuk 
vinden als u mij belt of een 
sms stuurt. Tel 06-30018008

Diversen
Voor een goed model kom je 
naar BETTY'S CORNER! Elke 
woensdag en vrijdag +avond 
in Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

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

Kom voor een New Vintage 
kapsel naar BETTY’S 
CORNER! Retro style kapsels 
passend bij de nieuwe kleding-
lijn dit voorjaar. Super!! Zorg 
voor uw haar! Bel voor een 
afspraak. Tel. 06-33722022 

Nieuw! gevestigd in 
Maartensdijk: Cindy's hair-
look! Voor al uw haarwen-
sen!  Iedereen is welkom. Voor 
inlichtingen en/of afspraak 
maken bel. Tel. 0346-211721

GEVONDEN (huis)sleutel in 
de Kievitlaan in Maartensdijk. 
Af te halen bij gevonden 
voorwerpen gemeentehuis 
Bilthoven.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% in een dag 
klaar. Levering alle merken NIEUWE -en gebruikte fietsen

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985 
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. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u uw tuin in goede conditie brengen? Wij helpen u graag.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 of 
kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Liefde 
is...voor Valentijnsdag door en door verwend worden. Een com-
plete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een mooi 
verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf! Spoorlaan 
66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Maartensdijk, te koop hoekwoning Nachtegaallaan 15, 
Maartensdijk met cv. Aparte gar. op achtergelegen binnen-
terrein (nr 7). Ind. won.: op de begane grond entree, toilet, 
woonkamer, half open keuken, kantoorruimte, wasruimte, 
berging en fietsenberging, in achtertuin een blokhut.1e et: hal, 
grote en 2 kleinere slaapkamers, ruime badkamer, vaste trap 
naar 2e et., voorzolder en slaapkamer met dakkapel.Woning 
is voor 95% voorzien van kunststofkozijnen en voordeur, alles 
met dubbelglas.Garage met elektrische deur met afstands-
bediening.Energiecertificaat 2010 aanwezig.Profiteer van de 
verlaagde overdrachtsbelasting, de faciliteiten van de Nationale 
Hypotheekgarantie en de verruimde financieringsbeoordeling 
bij een tweede inkomen. Bel voor nadere informatie, bezich-
tigingafspraak en/of uitgebreidere omschrijving 06-28877677.

Cursussen
Zie pag. 12 voor de SWO cursussen!

Voorlezen op de Van Dijckschool
In het kader van de nationale voorleesdagen, die als doel hebben 

het voorlezen te bevorderen voor kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen, kwamen er twee BN-ers voorlezen op de van 

Dijckschool in Bilthoven. 

Maandag 23 januari las Loretta Schrijver (bekend van o.a. Kofietijd) voor aan 
de kinderen van de buitenschoolse opvang (KMN Kid&Co). Woensdag 25 janu-
ari las de Heer Fred Oster (bekend als televisiepresentator van zaterdagavond-
shows bij de AVRO) voor aan de kleutergroepen. Hij stelde zich voor als ‘Opa’ 
omdat hij zelf ook kleinkinderen in de leeftijd van de kleuters heeft en hij ver-
telde dat zijn dochter ook op de van Dijckschool heeft gezeten.

(Yvonne Pennings)

Eerst las Fred van Oster het prentenboek ‘Een rare dag’ voor. Daarna volgende 
een gezellig gesprek over de inhoud van het boek, de platen en de grapjes enz. 

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

Belastingaangifte 2011
Vanaf dinsdag 14 februari tot 1 april a.s. kunt u bij VV-
SO-WVT de belastingaangifte 2011 weer laten invul-
len op elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur, van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. 

De kosten zijn voor leden 5 euro en niet leden betalen 
10 euro per aangifte. Men kan zich nu al aanmelden 
bij het secretariaat van VVSO-WVT aan de Talinglaan 
10 te Bilthoven of telefonisch onder nummer 030 
2284973.

Op het secretariaat is ook een formulier aanwezig 
waarop staat welke bescheiden meegenomen dienen 
te worden. Iedereen heeft nu een geldige Digid nodig 
om de aangifte te versturen. Voor het aanvragen van 
een Digid-code kan zo spoedig mogelijk een aparte af-
spraak worden gemaakt. 

U zoekt - U vindt
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Heren	 1	 van	 BZC	 Brandenburg		
bestond	 in	 het	 competitieseizoen	
2010-2011	 uit	 Leon	 Burger,	 Dennis	
van	 Scharenburg,	Arnold	Witteveen,	
Ralph	Jansen,	Jorrit	Yperlaan,	Sander	
Verhoef,	 Dave	 Ligthart,	Wilbert	 van	
de	Beek,	Dennis	 Smit,	 Jeroen	Nieu-
wenhuyze,	 Pim	 Visscher,	Adam	 Fo-
dor,	Philip	van	de	Poel	en	Ivar	Win-
kel.	 De	 drie	 laatstgenoemde	 zitten	
dit	 seizoen	 niet	meer	 in	Heren	 1.	 In	
hun	plaats	zijn	Xaver	Post	en	Márton	
Barna	 gekomen.	 Leon	 Burger:	 ‘De	
samenstelling	van	het	team	verandert	
per	competitieseizoen.	Soms	stromen	
aan	het	begin	van	het	seizoen	mensen	
van	Heren	2	door	naar	Heren	1.’	Be-
geleiders	zijn	Herman	van	Tongerloo	
en	Tjeerd	Schaafsma.	Voor	een	wed-
strijd	 wordt	 een	 team	 samengesteld	
uit	zes	veldspelers	en	een	keeper.	De	
wedstrijd	 telt	 vier	 periodes,	 die	 acht	
zuivere	 minuten	 duren.	 Dit	 betekent	
dat	 de	 tijdmeting	 wordt	 stilgelegd	
tussen	het	begaan	van	een	overtreding	
(op	 het	 luitsignaal	 van	 een	 van	 de	

twee	 scheidsrechters)	 en	 het	 nemen	
van	 de	 daaropvolgende	 vrije	 worp.	
De	scheidsrechters	staan	aan	de	lange	
zijde	 van	 het	 speelveld,	 buiten	 het	
water.	‘Een	goede	scheidsrechter	kan	
aan	 de	 beweging	 van	 een	 speler	 en	
de	reactie	van	de	tegenspeler	zien	of	
er	 een	 overtreding	 is	 begaan’,	meldt	
Burger.	‘De	beste	scheidsrechters	zijn	
degenen	die	zelf	ook	 lang	waterpolo	
hebben	 gespeeld.’	 In	 tegenstelling	
tot	bij	voetbal	wordt	er	niet	geprotes-
teerd	tegen	een	beslissing.	‘Als	je	wat	
zegt,	word	je	eruit	geschopt.	Gek	dat	
bij	 voetbal	 wel	 veel	 discussie	 wordt	
getolereerd,’	vindt	Berger.	Als	de	 te-
genpartij	 de	 bal	 uit	 het	 water	 gooit,	
grijpt	de	coach-trainer	van	het	andere	
team	 direct	 in.	 ‘Die	 heeft	 altijd	 een	
extra	bal	bij	zich	en	gooit	hem	meteen	
naar	 de	 keeper,	 zodat	 zijn	 team	 snel	
kan	 proberen	 te	 scoren.’	 Langs	 het	
bad	staan	pionnen	om	afstanden	aan	
te	geven.	Wie	binnen	twee	meter	van	
het	doel	de	bal	aangespeeld	krijgt,	is	
buitenspel.	 De	 bal	 wordt	 dan	 over-

handigd	aan	de	 tegenstander.	 ‘In	dat	
geval	gaat	het	wat	rustiger	 toe’,	ver-
telt	Berger.	‘Als	keeper	probeer	je	tijd	
te	rekken	tot	iedereen	op	een	gunstige	
positie	ligt.’	Bij	een	wedstrijd	geldt	de	
30-seconden	regel.	Die	houdt	in	dat	er	
binnen	30	seconden	een	schot	op	het	
doel	 moet	 zijn	 geweest,	 anders	 gaat	
de	bal	naar	de	tegenpartij.	‘Als	keeper	
heb	 je	altijd	veel	 te	doen’,	verzekert	
Burger.	

Trainen 
Een	wedstrijd	duurt	ongeveer	een	uur,	
omdat	 het	 spel	 bij	 elke	 overtreding	
wordt	 stilgelegd.	 Burger:	 ‘Daarom	
is	waterpolo	een	heel	dynamische	en	
intensieve	sport.	Je	moet	hard	trainen	
om	 in	 conditie	 en	 op	 niveau	 te	 blij-
ven.’	 De	 wedstrijdteams	 van	 BZC	
Brandenburg	trainen	drie	avonden	per	
week	 anderhalf	 uur	 en	 spelen	 in	 het	
competitieseizoen	 een	 wedstrijd	 per	
week	door	het	hele	land.	‘Omdat	wij	
geen	 geld	 krijgen	 van	 de	 landelijke	
bond,	proberen	we	naast	een	baan,	of	

een	studie	en	soms	ook	al	een	gezin	
zoveel	mogelijk	te	trainen	en	we	zijn	
afhankelijk	van	vrijwilligers.’	

Op	 waterpologebied	 stelt	 Nederland	
internationaal	weinig	voor,	geeft	Bur-
ger	 toe.	 ‘In	 sommige	Oost-Europese	
landen	is	het	een	professionele	sport.	
Je	 kunt	 er	 dus	 geld	 mee	 verdienen.	
En	 in	 Spanje,	 Italië	 en	 Griekenland	
kunnen	 ze	 negen	 maanden	 per	 jaar	
in	een	buitenbad	 trainen.	Dat	 is	veel	
aantrekkelijker	dan	in	een	warm	bad	
in	de	chloordampen	trainen,	zoals	bij	
ons.	Ons	seizoen	loopt	van	september	

tot	april.	In	de	zomer	liggen	we	stil.’	
BZC	Brandenburg	Heren	1	staat	nog	
niet	hoog	 in	de	Nederlandse	compe-
titie.	 ‘Dat	 hadden	 we	 wel	 verwacht.	
Andere	 clubs	 trekken	 veel	 mensen	
van	 buiten	 aan.	Wij	 hebben	 veel	 ta-
lentvolle	jeugdspelers	die	we	de	kans	
willen	gunnen	om	 in	de	hoofdklasse	
te	 spelen.	 Dat	 is	 onze	 keuze.’	 Kin-
deren	mogen	na	het	behalen	van	het	
B-diploma	 met	 waterpolo	 beginnen.	
‘Onze	mini’s	zijn	onder	de	elf’,	aldus	
Berger.	 ‘Bij	ons	 leren	ze	borstcrawl,	
stil	 liggen	in	het	water	-	dat	noemen	
we	ietsen	benen	-	en	de	bal	schieten.’	

Heren 1 van BZC Brandenburg 
maakt kans op Biltse Sportprijs 2011

door Lilian van Dijk

BZC Brandenburg Heren 1 (waterpolo) promoveerde het afgelopen seizoen na drie jaar eerste 
klasse te hebben gespeeld terug naar de hoofdklasse, en is tevens de drijvende kracht achter vele 

evenementen, zoals oud papier ophalen, bij de Bilthovense waterpoloclub. De Vierklank dook met 
captain/keeper Leon Burger in de ins en out van deze sport en zijn team.

Waterpolospelers dragen een cap met oorbeschermers om de oren te 
beschermen tegen grote druk van buiten als een bal hard tegen de oren wordt 
gegooid. Keeper Leon Burger is herkenbaar aan zijn rode cap.

Direct	na	de	start	wist	Unitas	als	eer-
ste	te	scoren	maar	TZ	maakte	onmid-
dellijk	 gelijk.	 Na	 zes	 minuten	 werd	
Tim	Meijers	bij	TZ	vervangen	na	een	
knieblessure	door	Wouter	van	Brenk.	

In	 deze	 fase	 van	 de	 wedstrijd	 ver-
kende	 Unitas	 hoe	 ver	 het	 mocht	
gaan	 van	 het	 arbitrale	 duo	 en	 zocht	
de	grens	op.	Met	grote	inzet	en	door	
voortdurende	 kleine	 maar	 talrijke	
niet	 bestrafte	 overtredingen	 bereikte	
Unitas	 het	 doel:	 Tweemaal	 Zes	 niet	
aan	 korfballen	 te	 laten	 toekomen	 en	
dat	 lukte	prima.	Tot	3-3	kon	TZ	bij-
blijven.	Daarna	liep	Unitas	langzaam	
maar	zeker	uit.	TZ	bleef	voortdurend	
ageren	tegen	de	arbiter	en	maakte	uit	
frustratie	 veel	 opzichtiger	 en	 min-
der	 professionele	 overtredingen.	 Dat	
werd	 direct	 bestraft	 met	 veel	 vrije	
ballen	 en	 strafworpen	 voor	 Unitas.	

TZ	wist	hier	weinig	tegenover	te	stel-
len,	miste	schepte	en	kon	de	aanval-
len	door	onzuiver	schieten	niet	afron-
den.	 De	 ruststand	 werd	 bereikt	 met	
een	achterstand	van	10-6.

In	de	tweede	helft	startte	TZ	met	Lu-
cinda	 van	 Beerschoten	 in	 de	 plaats	
van	Daphne	Bos.	Veel	misverstanden,	
gebrek	aan	motivatie	en	inzet	maakte	
dat	 Unitas	 verder	 uit	 kon	 lopen.	 Bij	
een	 achterstand	 van	 17-12	miste	TZ	
nog	 twee	 strafworpen	 en	 dat	 leidde	
de	 laatste	 fase	 van	 de	 wedstrijd	 in.	
Uiteindelijk	 kreeg	 TZ	 een	 enkele	
keer	een	vrije	worp	of	strafworp	mee	
na	 onduidelijke	 vlagsignalen	 van	 de	
grensrechter	en	pas	na	reactie	van	het	
TZ	publiek.	De	wedstrijd	was	echter	
gespeeld.	 Door	 voordurend	 de	 bal	
niet	terug	te	geven	en	het	lichaam	niet	
vrij	 te	laten	ontstond	in	deze	fase	de	

nodige	irritatie	aan	TZ-	zijde.	Unitas	
kreeg,	 niet	 gehinderd	 door	 TZ,	 alle	
ruimte	 om	 verder	 uit	 te	 lopen	 naar	
een	 eindstand	van	22-12.	Door	 deze	
eerste	echt	grote	nederlaag	is	de	voor-
sprong	van	TZ	op	Unitas	terug	gelo-
pen	 tot	 één	 punt	 en	 is	 het	 doelsaldo	
verslechterd.	Komende	thuiswedstrij-
den	tegen	enkele	sterke	tegenstanders	
krijgt	TZ	de	kans	deze	offday	goed	te	
maken	en	alsnog	de	nodige	punten	te	
vergaren	 die	 voor	 handhaving	 nodig	
zijn.

Ook	 het	 tweede	 team	 deelde	 in	 de	
malaise.	 Uit	 tegen	 Fiks,	 één	 van	 de	
onderste	 ploegen,	 werd	 met	 15-13	
verloren	 na	 een	 voorsprong	 met	 de	
rust	van	11-5	voor	TZ.	Door	deze	ne-
derlaag	staat	TZ	vier	punten	achter	op	
de	 koploper	 en	 is	 kans	 op	 promotie	
nagenoeg	verkeken.	

Smadelijke nederlaag voor Tweemaal Zes
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag tegen Unitas een belangrijke wedstrijd om de  

onderste plaatsen in de hoofdklasse. Bij winst kon TZ zich nagenoeg veilig stellen.  
Bij verlies zou Unitas de aansluiting vinden met TZ. Verwacht werd dat Unitas met grote inzet  

er alles aan zou doen om van TZ te winnen. De eerste wedstrijd tussen beide teams 
werd door Tweemaal Zes overtuigend met gewonnen met 23-16.

De	dames	en	heren	zaalhockeyteams	
van	 Voordaan	 zijn	 als	 vijfde	 geëin-
digd	 in	de	 reguliere	zaalhockeycom-
petitie	Topklasse.	Beide	teams	spelen	
aanstaand	 weekend	 degradatiewed-
strijden	 tegen	 de	 nummer	 8	 van	 de	
eindstand.	De	winnaar	weet	zich	ver-
zekerd	van	een	plaats	in	de	Topklasse	
volgend	 jaar	 en	 de	 verliezer	 speelt	
een	degradatiewedstrijd.
De	 heren	 van	 Voordaan	 kenden	 een	
matige	start	dit	jaar.	Er	werd	verloren	

van	Schaerweijde,	Laren	en	SCHC	en	
gewonnen	 van	 Gooische.	Afgelopen	
weekend	 kon	 met	 twee	 maal	 winst	
nog	 op	 doelsaldo	 de	 vierde	 plaats	
worden	bereikt.	Een	gelijkspel	 tegen	
de	 Utrechtse	 Studenten	 gooide	 ech-
ter	 roet	 in	het	 eten	waarna	de	vijfde	
plaats	resteerde.

De	dames	van	Voordaan	verloren	vier	
van	 de	 eerste	 vijf	 wedstrijden	 maar	
winst	 later	 tegen	Almere	 en	 Houten	

leverde	 alsnog	 een	 vijfde	 plaats	 op.	
Assistent	coach	Martijn	Muller:	“We	
hadden	duidelijk	moeite	dit	 jaar	met	
goed	 zaalhockey	 te	 spelen	 de	 eerste	
wedstrijden.	 Het	 is	 toch	 een	 ander	
spelletje.	De	laatste	wedstrijden	ging	
het	beter	lopen.	Verder	heb	ik	genoten	
van	 onze	 tweede	 keepster	 Wies	 van	
Aalst.	Zij	bleek	een	zeer	goede	zaal-
keepster	te	zijn.	
Komend	weekend	gaan	we	ons	zeker	
veilig	spelen!”.

Voordaan teams als vijfde geëindigd 
in de zaal

Voordaan speler Pieter Woudenberg in actie tegen Schaerweijde. (foto Guido 
van der Burg)

SVM blijft in de race  
voor periodetitel

Even winnen bij de Posthoorn zo gemakkelijk is dat niet 
tegen deze stugge en soms te fel op de man spelende gastheren 

in Amersfoort. De Posthoorn zocht in de eerste minuten de 
aanval en creëerde enkele kleine kansjes. De Maartensdijkse 

verdediging weet al een aantal wedstrijden de nul vast 
te houden. Dit komt mede door aanvoerder Kevin van 

Dronkelaar, die de verdediging goed leidt.

De	Posthoorn	moest	goed	op	blijven	 letten	op	de	 snelle	gevaarlijk	SVM	
counters.	Zo	had	topscoorder	Mike	de	Kok	de	0-1	op	de	pantoffels	(goede	
assist	van	Roy	Wijman),maar	de	Posthoorn-goalie	redde	bekwaam.	SVM	
kreeg	beter	vat	op	het	spel	van	de	gastheren.	Kansen	kwamen	er:	Erik	Rö-
ling	was	net	iets	te	laat	voor	de	0-1;	goede	schoten	van	de	SVM	middenvel-
ders.	Toch	moest	de	SVM	verdediging	heel	alert	blijven	voor	de	aanvallen	
van	de	Posthoorn.Keeper	Richard	de	Groot	keepte	goed.

Druk
SVM	startte	de	tweede	helft	in	dezelfde	opstelling	en	voerde	langzaam	maar	
zeker	de	druk	op.	Met	deze	mentaliteit	en	de	snelle	counters	goed	opgezet	
door	de	middenvelders	Roy	Wijman,	Jeroen	Geurtsen,	Bas	van	Dijk	en	Ri-
cardo	van	de	Goede	kwamen	de	kansen	ook.	Steeds	stond	de	Posthoorn-
goalie	de	0-1	in	de	weg!	Door	de	ruimte	op	de	vleugels	goed	te	benutten	
kreeg	Roy	Wijman	de	mogelijkheid	om	voor	de	zoveelste	keer	goed	door	de	
breken	en	Mike	de	Kok	rondde	succesvol	af	(0-1).	

Wens
De	SVM	supporters	dachten	met	de	tekst	‘Doe	een	wens’,	die	op	het	shirt	
van	de	Posthoornspelers	staat,	dat	de	0-2	wel	snel	zou	vallen.	Kansen	voor	
SVM;	jazeker,	maar	scoren	helaas	niet.	Hierdoor	bleef	het	 tot	en	met	het	
laatste	 luitsignaal	 van	 de	 scheidsrechter	 spannend.	 SVM	 verdient	 een	
compliment	voor	de	 teamspirit,	het	 sterke	collectief	en	de	 technische	ba-
gage.	Kelvin	van	den	Bunt	en	de	weer	herstelde	Tom	Jansen	vielen	goed	in.	
Aanvoerder	Kevin	van	Dronkelaar	liep	nog	tegen	een	gele	kaart	aan	liep,	
waardoor	hij	de	volgende	wedstrijd	geschorst	is.	Door	de	gunstige	uitslagen	
staat	SVM	bovenaan	de	2e	periode.	De	volgende	 (thuis-)wedstrijd	 is	a.s.	
zaterdag:	SVM	tegen	Cobu	Boys	om	15.00	uur.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Boerderij van het Jaar 2012
Dit jaar wordt voor de 22ste keer de onderscheiding  

Boerderij van het Jaar uitgereikt. Boerderij van het Jaar  
is een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht (BSU)  

en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), die zich samen  
sterk maken voor boerderij, erf en landschap.

De	jury	beoordeelt	de	inzendingen	op	architectuurhistorische,	bouwhistori-
sche	en	landbouwhistorische	criteria.	De	boerderij	dient	in	een	goede	staat	
van	onderhoud	te	verkeren.	Zowel	de	inrichting	van	het	erf	als	de	inpassing	
van	boerderij	en	erf	in	het	landschap	worden	meegewogen	in	haar	oordeel.	

Buitenplaats
2012	 is	 het	 jaar	 van	 de	 Buitenplaats.	 Daarom	 wordt	 dit	 jaar	 bijzondere	
aandacht	besteed	aan	boerderijen	die	onderdeel	zijn	van	of	ooit	onderdeel	
hebben	uitgemaakt	van	een	landgoed,	buitenplaats	of	religieuze	orde.	En-
kele	boerderijen	die	de	onderscheiding	de	afgelopen	jaren	al	hebben	mogen	
ontvangen	zijn:	Hofstede	De	Hoge	Ham	te	Vleuten	(2011),	Boerderij	De	
Groote	Lage	Weide	te	Woudenberg	(2010),	Boerderij	en	tabaksschuur	Ro-
destein	te	Amerongen	(2009).	

Hoe werkt het
Op	www.boerderijvanhetjaar.nl	kunt	u	uw	eigen	boerderij	of	de	boerderij	
van	iemand	anders	aanmelden.	De	aanmeldingen	worden	door	een	vakjury	
bekeken	en	beoordeeld.	De	jury	schrijft	een	uitgebreid	juryrapport	en	de	
winnaar	wordt	bekend	gemaakt	op	31	mei	 tijdens	een	feestelijke	bijeen-
komst	op	Landgoed	Oostbroek	in	De	Bilt.	Er	zullen	mooie	prijzen	beschik-
baar	zijn.	De	Boerderijen	Stichting	Utrecht	en	Landschap	Erfgoed	Utrecht	
streven	naar	het	behoud	van	de	karakteristieke	verschijningsvorm	van	de	
Utrechtse	 boerderijen	 en	 hun	 erven.	 Boerderijbewoners	 kunnen	 terecht	
voor	adviezen	over	verbouwing,	restauratie,	subsidiemogelijkheden	of	de	
inrichting	van	erf	en	tuin.	Ook	staat	er	veel	informatie	voor	boerderijbezit-
ters	op	de	website	www.ervenvanutrecht.nl	

Aanmelden
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.boerderijvanhetjaar.nl.	
Op	deze	website	kunt	u	zich	tevens	
aanmelden,	 de	 sluitingsdatum	 voor	
aanmeldingen	is	eind	maart.	
Ook	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	
René	Langedijk,	030	220	55	34	of	
info@landschaperfgoedutrecht.nl.

Johan	 Slootweg	 (SGP)	 stelt	 een	
aantal	 wijzigingen	 voor.	 Het	 artikel	
waarin	staat	dat	het	niet	is	toegestaan	
lopend	 met	 een	 iets	 over	 de	 markt	
te	gaan	wil	hij	schrappen.	Een	rond-
gang	over	de	markt	leerde	hem	dat	dit	
niet	als	een	probleem	wordt	ervaren.	
Slootweg	dient	ook	een	amendement	
in	op	het	artikel	over	de	opruimings-
plicht	 van	 hondenuitwerpselen.	 De	
SGP	 stelt	 voor	 de	 opruimingsplicht	
niet	 te	 laten	 gelden	 voor	 bermen	 en	
slootkanten.	 Het	 amendement	 waar-
mee	Slootweg	landelijk	in	het	nieuws	
kwam	 betreft	 de	 uitwerpselen	 van	
paarden.	 Daarvoor	 wil	 de	 SGP	 ook	
een	opruimingsplicht.

Excesartikelen
In	 een	 toelichting	 zegt	 burgemeester	

Gerritsen:	 ‘We	hebben	 een	APV	om	
overlast	 en	 ergernis	 tegen	 te	 gaan.	
Niet	als	boeman,	maar	om	een	instru-
mentarium	beschikbaar	te	hebben	op	
het	 moment	 dat	 overlast	 maatschap-
pelijk	onaanvaardbaar	wordt.’	

De	 voorgestelde	 amendementen	
noemt	hij	excesartikelen,	waar	 je	al-
leen	 op	 handhaaft	 als	 je	 met	 elkaar	
vindt	 dat	 je	 er	 iets	 mee	 moet	 doen.	
‘Het	artikel	om	niet	met	de	iets	aan	
de	hand	over	de	markt	te	lopen	is	niet	
bedoeld	om	overtreders	 te	 beboeten.	
We	proberen	te	reguleren	zodat	er	een	
ordelijke	markt	kan	zijn.	Als	de	raad	
besluit	dit	artikel	te	schrappen,	kan	ik	
later	niet	meer	optreden	tegen	exces-
sen.	 Het	 gaat	 over	 elk	 marktevene-
ment.’	

Fiets
Na	deze	toelichting	zegt	Slootweg	er	
geen	 moeite	 mee	 te	 hebben	 het	 eer-
ste	 gedeelte	 van	 het	 artikel	 dat	 gaat	
over	het	verbod	om	met	de	iets	aan	
de	hand	op	de	wekelijkse	warenmarkt	
op	 de	 Planetenbaan	 te	 vertoeven	 te	
schrappen	 en	 het	 tweede	 gedeelte	 te	
handhaven.	
Daarin	staat	dat	B	en	W	een	 terrein,	
waaronder	 een	 markt,	 kunnen	 aan-
wijzen	 als	 plaats	 waar	 een	 iets	 aan	
de	 hand	 niet	 is	 toegestaan.	 De	 raad	
stemt	unaniem	in	met	dit	wijzigings-
voorstel.	

De	 amendementen	 over	 de	 oprui-
mingsplicht	 van	 honden-	 en	 paar-
denuitwerpselen	worden	ontraden	en	
door	de	raad	verworpen.

Geen opruimingsplicht voor 
paardenvijgen in APV

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 26 januari de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) vast. Er werden drie amendementen ingediend waarvan er één gewijzigd werd overgenomen. 

Johan Slootweg krijgt voor de opruimingsplicht van paardenvijgen geen steun 
van de raad.

Naast	 Karel	 waren	 er	 nog	 zeven	 re-
pareerders	vrijwillig	aan	het	werk	 in	
buurthuis	WVT	te	Bilthoven.	Zij	hiel-
pen	de	deelnemers	vakkundig	bij	het	
repareren	 van	 hun	 ietsen,	 lampen,	
kleding,	 strijkbouten,	 kofiezetap-
paraten,	 speelgoed,	 broodroosters,	
stereo-installaties	en	nog	veel	meer.		

Pick-up
De	 leukste	 reparatie	van	de	dag	was	
misschien	wel	een	oude	pick-up,	die	
gerepareerd	bleek	 te	kunnen	worden	
met	een	elastiek.	
En	 het	 gelukkigst	 was	 de	 mevrouw	
met	 een	 heel	 duur	 espressoapparaat,	
dat	 er	 kort	 na	 het	 verlopen	 van	 de	
garantie	mee	op	was	gehouden.	Ook	
dit	was	een	 langdurige	 reparatie,	die	
uiteindelijk	 resulteerde	 in	 heerlijke	
kofie!	

(Soie Bakker)

Veel Succesvolle Reparaties tijdens 
derde Repaircafé in de WVT

 
Er lukte veel, tijdens het Repaircafé afgelopen zaterdag. De dag begon met het repareren van een 

elektrische speelgoedhijskraan. Het was zeker een uur werk voor reparatiedeskundige Karel Hebly, 
maar toen ‘deed hij het weer’ en vertrok de jonge eigenaar glunderend naar huis.

Reparatiedeskundige Karel Hebly met de gerepareerde speelgoedhijskraan en 
de blije jonge eigenaar.

Stichting	 Het	 Utrechts	 Landschap	
organiseert	op	zondag	5	februari	een	
rondleiding	 over	 Landgoed	 Houd-
ringe.	

De	wandeling	start	om	14.00	uur	bij	
het	bezoekerspaviljoen	op	Landgoed	
Beerschoten,	 de	 Holle	 Bilt	 6	 in	 De	

Bilt.	 De	 wandeling	 start	 vanuit	 Pa-
viljoen	 Beerschoten,	 gelegen	 aan	
de	Holle	Bilt	6	 te	De	Bilt.	De	Holle	
Bilt	is	gelegen	aan	de	achterkant	van	
Hotel	 De	 Biltsche	 Hoek.	 Vertrektijd	
14.00	 uur.	 Vooraf	 aanmelden	 is	 niet	
nodig	en	deelname	is	gratis.
Houdringe	 bestaat	 voornamelijk	 uit	

bos	en	open	grasland.	Er	staan	dikke	
eiken	 en	 beuken	 met	 een	 doorsnede	
van	meer	dan	een	meter.	Deze	bomen	
zijn	ruim	225	haar	oud.	Huize	Houd-
ringe	 is	 in	 1779	 gebouwd.	 Rondom	
het	huis	is	de	tuin	deels	in	de	Engelse	
landschapstijl	 en	 deels	 in	 de	 Franse	
barokstijl	aangelegd.

Rondleiding over Houdringe

Huisgemaakte 

gehaktbal

nu € 1,50

Gehaktstaaf  

€ 1,50
------------------------------------------

Varkenshaasblokjes  
met champignonroomsaus, 
frietjes en rauwkost € 7,25

------------------------------------------
Bakje friet met mayonaise 

en huisgemaakte  
balgehakt nu € 3,95  

MET GRATIS BLIKJE FRIS!
------------------------------------------

Eet ook eens onze super 
lekkere kapsalon!

------------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.30 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur
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Al 25 jaar lekker eten

Al 25 jaar lekker eten
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
1-2

Gegrilde entrecôte
met kruidenboter

of
Snoekbaarsilet

met saus van gamba`s

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
2-2

Vrij.
3-2

Woe.
8-2

Irish stew
(lams stoofschotel)

of
Gebakken kibbeling

met kruidenmayonaise

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
9-2

Vrij.
10-2

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Iedere eerste vrijdag van de maand
vanaf 21.30 uur borrelen bij Naast de buren!


