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

Ouderenraad
Aan het begin van de vergadering 
licht de Ouderenraad De Bilt (OR) 
haar standpunt ten aanzien van het 
evaluatierapport MENS toe. De OR 
adviseert, bij voortzetting van het 
project, concrete eisen te stellen ten 

aanzien van de bedrijfsvoering én 
de te bereiken resultaten, met een 
nulmeting als toetsingskader. Verder 
benadrukt men de centrale gedachte, 
dat bij zorgvraag en participatievraag 
niet het verstrekken van een voorzie-
ning uitgangspunt is, maar het oplos-
sen van individuele problemen. 

Onderzoek rekenkamer
Het SP-raadslid Mineur maakt mel-
ding van het feit dat zij lid is van 
de rekenkamercommissie en dat 
die commissie op verzoek van de 
raad onderzoek doet naar het project 
MENS. Dat rapport verschijnt eind 
april en het lijkt de SP daarom ver-

standig de uitkomsten van dat onder-
zoek te betrekken bij de besluitvor-
ming. CDA, D66, BB, SGP en CU 
zijn het daarmee eens. VVD en GL/
PvdA menen dat de raad zijn eigen 
agenda bepaalt. 

Wethouder
Wethouder Herman Mittendorff 
maakte in zijn antwoord melding 
van nóg een onderzoek. Een aantal 
universiteiten gaat, in opdracht een 
groot onderzoek uitvoeren naar de 
tien pilotprojecten, waarvan MENS 
er één is. In De Bilt-West wordt 
dit onderzoek uitgevoerd onder 400 
ouderen (waarvan 200 ouder dan 70). 
De eerste resultaten worden nog voor 
de zomer verwacht, het eindrapport 
staat gepland voor het eind van het 
jaar. Dit onderzoek naar de effecten 

van MENS zou wellicht het gemis 
van een nulmeting enigszins kunnen 
compenseren. Over die nulmeting is 
in het verleden inderdaad wel gespro-
ken maar zo’n onderzoek is door het 
college nooit toegezegd. Mocht het 
SEV-onderzoek niet bruikbaar zijn 
dan, zo zegde de wethouder toe, zal 
de gemeente zelf zo’n onderzoek 
laten uitvoeren. Hij zegde toe de 
verhouding overhead t.o.v. handen 
aan het bed van project MENS uit 
te laten zoeken. De wethouder vindt 
de suggestie van de Ouderenraad 
om samenwerking in het project te 

bevorderen door een gezamenlijk 
basisintakeformulier te implemente-
ren interessant en hij zal dit verder 
onderzoeken. De keuze is nu niet 
wel/niet MENS - MENS is onont-
koombaar - maar de keuzes gaan 
veel meer over snelheid, mate en dif-
ferentiatie van uitrol. Het probleem 
in De Bilt is nu vooral om ook de 
welzijnsinstellingen voldoende bij te 
trekken. De wethouder verheelt niet 
dat een besluit om in te stemmen 
met voorbereiding nú noodzakelijk 
is om diverse contracten niet te laten 
verlopen. 
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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

T: 0346 - 21 08 42 

M: 06 - 16 39 15 06 

E: info@marcocolle.nl 

bedrijfsadministraties

bedrijfsadministratiesbedrijfsadministraties

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

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

www.stalprinsenburg.nl

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

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

www.parelpromotie.nl

Bent u al eens op onze nieuwe site geweest?
Kijk voor het portfolio op

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Commissie Burger en Bestuur 
bespreekt MENS

door Frank Klok

De commissie Burger en Bestuur besprak de evaluatie van het project MENS. Het college stelt de 
gemeenteraad voor om, in vervolg op de uitkomsten van het evaluatierapport, MENS uit te rollen over de 

gehele gemeente. Daarvoor vraagt men nu eerst groen licht voor de voorbereidingen. Met de daadwerkelijke 
uitrol wil men wachten tot de welzijnsinstellingen daarvoor voldoende zijn toegerust. 

De commissie Burger en Bestuur.

Joep van der Linden licht het advies 
van de Ouderenraad toe.

Wethouder Mittendorff antwoordt de 
fracties.

‘Bescherm de Biltse Duinen’
Campagne heeft € 75.000 bereikt

Het Utrechts Landschap is zeer verheugd dat het benodigde bedrag 
van 75.000 euro voor de aankoop van de Biltse Duinen is ingezameld. 

Beschermers van Het Utrechts Landschap, omwonenden en vele 
anderen hebben hun grote betrokkenheid getoond bij de bescherming 

van dit natuurgebied. 

De aankoop van de 7,5 hectare natuurgebied de Biltse Duinen kan dankzij 
het succes van de campagne gaan plaatsvinden. De overdracht van eigen-
dom van de huidige eigenaar, ASR Verzekeringen, via gemeente De Bilt 
naar Het Utrechts Landschap zal eind deze maand plaatsvinden. Dan zal 
ook de definitieve opbrengst van de campagne bekend worden gemaakt. 

Het natuurgebied zal symbolisch worden overgedragen aan de kinderen van 
de Sint Theresiaschool, de Van Everdingenschool, de Van Dijckschool en 
de Julianaschool, omdat het natuurgebied ook voor toekomstige generaties 
blijvend is beschermd.

De campagne is gesteund door Provincie Utrecht, gemeente De Bilt en de 
stichting ‘Mens en zijn natuur’, die elk garant staan voor de bijdrage van 
één euro voor elke euro die Het Utrechts Landschap heeft ingezameld. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

20/2 • 9.00u - Ds. J.B. ten Hove, Katwijk 
aan Zee

20/2 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Pr. Gem. Julianakerk
20/2 • 10.30u - Prof. dr. V. Brümmer, 

Bilthoven

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/2 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

20/2 • 10.00u - Dhr. Jan Leeflang, 
Dordrecht

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/2 • 10.00 en 11.30u - Pastor F. Zwarts

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

20/2 • 9.30 - Ds. R. ter Beek (Schakel)
20/2 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
20/2 • 10.00u - 

Kand. L. Aangeenbrug, Woerden
20/2 • 19.00u - 

Ds. A.F. Troost, Wijk bij Heusden

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/2 • 10.00u - Drs. J. Bouma, Bilthoven

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/2 • 10.00u - Ds. P. Warners, Utrecht

R.K. St. Michaelkerk
20/2 • 10.00u - Eucharistieviering
20/2 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
20/2 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/2 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
20/2 • 10.00u - 

Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche
20/2 • 18.30u - Ds. J.A.C. Olie, Zuilichem

Herst. Herv. Kerk
20/2 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/2 • 11.00 uur - 
Mevr. Alice van Halsema, Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/2 • 10.00u - 
Ds. G.J. van den Top, Vorchten

20/2 • 18.30u - 
Ds. G. Wassinkmaat, Gameren

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

20/2 • 9.30u - 
Mevr. Alice van Halsema, Soest

St. Maartenskerk
19/2 • 19.00u - 

Woord- en Communieviering
20/2 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/2 • 10.00u - Hr. A. van Hilten, Uithoorn
20/2 • 10.00u - Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

PKN - Herv. Kerk
20/2 • 10.00u - Ds. J.J. Tigchelaar, Putten

20/2 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

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

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Geboren
5 februari 2011

Sam
Zoon van Marcel Kingma 

& Kim van Binsbergen
Prins Bernhardlaan 71

Maartensdijk

Geboren
7 februari 2011

Stijn
Zoon van 

Rudie en Mathanja van Oostrum
Kerkdijk 57
Westbroek

Opbrengst Collecte 
De Nationale collecte Hersenstich-
ting vond dit jaar plaats van 31 
januari t/m 5 februari in De Bilt.13 
enthousiaste collectanten gingen op 
pad om voor 4 miljoen mensen met 
een hersenaandoening geld in te 
zamelen. De opbrengst was 1856,60 
euro. Het geld wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaan-
doening. Namens de Hersenstich-
ting allen hartelijk bedankt! 

Fair Trade in de Wereldwinkel
De Bilt opteert om 'Fair-trade-gemeente' te worden. En dat past precies in het 
straatje van de Wereldwinkel. Ook in Maartensdijk en Hollandsche Rading. 
Mogelijk een extra reden om eens een kijkje te nemen bij de welvoorziene 
verkooptafels. 

De vrijwilligsters zijn u graag van dienst met een uitgebreid assortiment 
food-artikelen. Het aanbod flonkerende sieraden en unieke cadeauartikelen 
is onlangs aangevuld met halskettingen in vrolijke lentetinten en aardewerk-
figuurtjes. U bent aanstaande zaterdag welkom tussen 10.00 en 16.00 uur in 
de hal van Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk.

Lezing over Dharma
Stichting Bodhisattva organiseert 
dit seizoen de lezingencyclus: 
Bouwstenen van de boeddhisti-
sche filosofie. De tweede lezing 
is op zondag 20 februari 2011 om 
11.00 uur met als onderwerp: ‘De 
Dharma’ door Peter Schuh in Huize 
het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilt-
hoven. De toegang is gratis. Een 
donatie voor wees- en kansarme 
kinderen in Cambodja en in Oost 
Tibet is welkom. De bibliotheek is 
aanwezig.

EHBO-cursus 
te Bilthoven

De EHBO vereniging Bilthoven start 
op 21 februari 2011 een nieuwe cursus 
EHBO met hartreanimatie en bediener 
AED (Automatische Externe Defibril-
lator). Aanmelden hiervoor kan per 
e-mail henny.pijper@hetnet.nl of tele-
fonisch 06 51473881 en op de eerste 
lesavond die om 19.45 uur begint in 
de Kees Boekehal te Bilthoven.

Duurzaamheid dicht bij huis
Sommige mensen voelen de behoefte om geen onbetaalde rekeningen door 
te schuiven naar komende generaties, anderen willen het begrip goed rent-
meesterschap een concrete invulling in hun leven geven. Beide categorieën 
zouden hun leven duurzamer willen inrichten. Transition Towns (TT) is een 
beweging die daar behulpzaam bij is. 

TT De Bilt organiseert op dinsdag 22 februari om 19.30 uur een voorlich-
tingsbijeenkomst waarin enerzijds die bijzondere aanpak uit de doeken 
wordt gedaan en anderzijds gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten om 
samen in de eigen omgeving concreet aan de slag te gaan.

De avond wordt gehouden in Sojos aan de Dorpsweg 51 te Maartensdijk 
en is vrij toegankelijk. Plaats: St. Animo locatie Sojos Dorpsweg 51 3738 
CB Maartensdijk Meer informatie: e-mail ttdebilt@gmail.com, telefoon 
030-2205946 of kijk op debilt.transitiontowns.nl.

MEEbus in Maartensdijk
De MEEbus staat, woensdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur op  het 
Winkelcentrum in Maartensdijk. Iedereen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de MEE bus terecht voor informatie en advies. Een 
gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in de 
buurt. U kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije 
tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

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

Schrijfcafé bestaat twee jaar
Op dinsdag 8 maart 2011 bestaat het Schrijfcafé voor Vrouwen twee jaar. 
Op die dag is ook de Internationale Vrouwendag. Het Schrijfcafé gaat dit 
vieren met een schrijfmiddag over het thema ‘Innerlijk Pelgrimeren: Schrij-
vend op weg naar je hart’. 
Het jubileum-schrijfcafé is op dinsdag 8 maart 2011 in Hotel de Biltsche 
Hoek, De Holle Bilt 1 te De Bilt. De inloop is om 13.15 uur en er wordt 
geschreven van 13.30 tot 16.30 uur. Aanmelden: Marieke Verhoef-Temme, 
e-mail: marieke@mijnschrijfatelier.nl, tel. 030 2250535 voor 25 februari 
a.s. Zie ook www.mijnschrijfatelier.nl

Bijeenkomst PvdA over Zorgbeleid
Woensdag 23 februari houdt de PvdA een ochtendbijeenkomst waar de plan-
nen van de PvdA m.b.t. tot de Zorgsector ter discussie staan. Pauline Meurs, 
dorpsgenote en lid/kandidaat lid van de 1e Kamer zal de plannen toelichten 
en met de aanwezigen in discussie gaan.

De bijeenkomst is van 10.00 - 12.00 uur in het H.F. Witte Dorpshuis.
Belangstellenden, ook van buiten de PvdA, zijn van harte welkom. Vanaf 
9.45 wordt er een kop koffie geschonken.Voor meer informatie Cees van Rest 
06-53810430

Kamerkoor De Bilt concerteert
Op 1 maart a.s. geeft Kamerkoor De Bilt een concert in d’Amandelboom, 
Noord-Houdringelaan 82 te Bilthoven Dit is een leuke generale repetitie 
voor het concert op 12 maart 2011 in de Sionskerk te Zeist. 

Op het programma staat onder meer ‘From the Bavarian Highlands’, een 
compositie uit 1894 van Edward Elgar, geschreven voor gemengd koor en 
piano. In d’Amandelboom is de aanvang om 19.30 in de Grote Zaal. In 
Zeist is het concert op 12 maart om 16.30 in de Sionskerk.

Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de 
Immanuelkerk in De Bilt. Meer informatie over het koor: www.kamer-
koordebilt.nl

Hoera, 

Anita 
van de Primera 

wordt 40 jaar!
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In	 de	 klokkentoren	 van	 de	 Michaël-
kerk	 is	 ruimte	 voor	 vier	 klokken	 en	
die	 mogelijkheid	 zal	 dan	 ook	 benut	
worden.	 De	 vijfde	 klok	 krijgt	 een	
andere	functie.	Met	de	integratie	van	
de	 luidklokken	 zal	 ook	 het	 samen-
gaan	van	de	Michaël-	en	Laurenspa-
rochie	worden	gesymboliseerd.	Maar	
eerst	worden	de	klokken	gerenoveerd	
bij	de	Koninklijke	Eijsbouts	in	Asten.

Hulp
Met	 behulp	 van	 een	 kraan	 en	 een	
hoogwerker	 bleek	 het	 achteraf	 een	
vrij	eenvoudige	klus	te	zijn.	Technici	
van	de	klokkengieterij	demonteerden	
het	ophangmechanisme	van	de	klok-
ken,	 die	 daarna	 één	 voor	 één	 door	
de	 kraan	 op	 de	 grond	 werden	 gezet.	
Voor	 ze	 echter	 op	 de	 vrachtwagen	
werden	geplaatst	werd	eerst	de	klepel	

gedemonteerd.	Het	was	te	zien	dat	de	
mannen	van	Eijsbouts	dat	meer	had-
den	gedaan.	Hoog	 in	de	 lucht	deden	
ze	 geroutineerd	 hun	 werk.	 Koster/
beheerder	Wim	Elsing	 legde	de	hele	
operatie	 vast	 voor	 de	 website	 van	
de	 kerk.	 Nadat	 ook	 de	 drie	 klok-
ken	 uit	 de	 Laurenskerk,	 die	 tijdelijk	
geparkeerd	waren	op	het	erf	achter	de	
Michaëlkerk,	 waren	 geladen	 was	 de	
operatie	rond	half	twaalf	beëindigd.

In revisie
Bij	 de	 klokkengieterij	 Eijsbouts	
worden	 de	 klokken	 gerenoveerd	 en	

voorzien	 van	 nieuwe	 ophangingme-
chanismen.	 De	 luidmotoren	 en	 het	
z.g.	 tandwielenpakket	 van	 de	 luid-
installatie	 worden	 ook	 vernieuwd.	
Van	de	‘Michaëlklokken’	komt	alleen	
de	 bovenste	 klok	 (de	 Michaëlklok,	
354	 kg	 zwaar)	 terug	 in	 de	 toren.	
Deze	 klok	 dient	 als	 slagwerk	 voor	
het	uurwerk	en	is	te	horen	op	de	hele	
en	 halve	 uren.	 Tevens	 wordt	 deze	
klok	 gebruikt	 bij	 uitvaarten.	 Onder	
de	Michaëlklok	vinden	straks	de	drie	
klokken	 uit	 de	 voormalige	 Laurens-
kerk	een	plek.	Ze	kunnen,	 zo	vertelt	
Wim	Elsing,	straks	niet	alle	vier	tege-
lijk	worden	geluid	want	de	klankkleu-
ren	komen	niet	overeen.	

Terugkomst
De	 middelste	 klok	 van	 de	 Michaël-
kerk	 komt	 dus	 niet	 meer	 terug.	 De	
onderste	(en	kleinste)	klok	komt	wel	

terug	 en	 zal	 dan	 worden	 geplaatst	
op	 het	 kerkhof.	 Bij	 het	 z.g.	 baar-
huisje	 zal	 een	 klokkenstoel	 worden	
gebouwd	 en	 daar	 zal	 de	 klok	 dienst	
doen	tijdens	de	plechtigheden	op	het	
kerkhof.	 In	 de	 week	 voor	 palmzon-
dag	 zullen	 de	 klokken	 terugkeren	
en	 worden	 gemonteerd.	 Met	 Pasen	
zullen	 ze	 dan	 feestelijk	 in	 gebruik	
worden	genomen.	Tot	die	tijd	zal	het	
dus	stil	zijn	rond	de	Michaëlkerk.	Tot	
grote	 vreugde	 van	 één	 omwonende	
die	 tijdens	 de	 werkzaamheden	 op	
niet	 mis	 te	 verstane	 wijze	 duidelijk	
maakte	dat,	wat	hem	betreft,	de	klok-
ken	helemaal	niet	meer	terug	hoeven	
te	komen	omdat	hij	het	klokgelui	als	
zeer	irritant	beschouwt.	
Met	 dank	 aan	 Wim	 Elsing	 voor	 de	
technische	 informatie.	 Zie	 ook	 de	
foto’s	 op	 www.katholiekekerkdebilt.
nl.

Klokken van Michaël- en Laurenskerk op reis
door Martijn Nekkers

Donderdag 10 februari zijn de luidklokken van de RK Michaëlkerk in De Bilt door medewerkers 
van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts naar beneden getakeld. Ze zijn daarna naar Asten vervoerd, 

samen met de drie klokken uit de al eerder gesloten Laurenskerk. 
Het is de bedoeling dat deze klokken op één na straks weer terug komen. 

De eerste klok wordt neergelaten.

Koster/beheerder Wim Elsing met een zojuist neergelaten klok.

Voorzitter	Huib	Mekel	vertelt,	dat	het	
al	jaren	(een	goed)	gebruik	is,	dat	na	
de	jaarvergadering	van	de	vereniging	
een	 gastspreker	 een	 lezing	 verzorgd	
over	een	onderwerp	dat	uiteraard	affi-
niteit	 heeft	 met	 ‘de	 missie’	 van	 de	
moestuinvereniging.	Dit	jaar	is	geko-
zen	 voor	 een	 lezing	 over	 Bijbelse	
Planten.	 Het	 doel	 van	 de	 lezing	 is	
om	 het	 dagelijkse	 leven	 uit	 Bijbelse	
tijden	weer	‘tot	leven	te	roepen’.	Over	
veel	 planten	 en	 landbouwgebruiken	
waarover	 in	 de	 Bijbel	 gesproken	
wordt,	 geeft	 de	 lezing	 allerlei	 leuke	
achtergrondinformatie.	Voor	 tuinlief-
hebbers	 zitten	er	 allerlei	 tips	 in	over	
hoe	 deze	 planten	 zelf	 te	 kweken.	
Uiteraard	is	het	ook	voor	niet-Bijbel-

kenners	mogelijk	de	lezing	te	volgen.	
Mekel:	‘Er	bestaat	een	aantal	boeken	
over	het	plantenrijk	van	de	Bijbel,	een	
aspect,	waar	menigeen	nog	nooit	 bij	
stilgestaan	 heeft!	 In	 ieder	 hoofdstuk	
van	de	Bijbel	staat	wel	een	verwijzing	
naar	 voedsel,	 timmerhout,	 vruchten,	
tuinen,	 landbouw	 etc.	 en	 er	 worden	
meer	dan	honderd	plantensoorten	met	
naam	en	toenaam	genoemd.	Best	een	
interessant	onderwerp,	om	eens	nader	
te	belichten’.

Toegang
Ook	 niet	 leden	 zijn	 van	 harte	 wel-
kom	 bij	 de	 lezing	 door	 Hortulanus	
Gerard	van	Buiten.	Een	hortulanus	is	
belast	 met	 het	 technisch	 beheer	 van	

een	botanische	 tuin	 ;	 in	 dit	 geval	 de	
Botanische	 Tuinen	 van	 de	 Universi-
teit	Utrecht.	De	 jaarvergadering	start	
om	19.30	uur	in	het	parochiehuis	De	
Mantel	van	de	Sint	Maartenskerk	aan	
de	 Nachtegaallaan	 40	 te	 Maartens-
dijk.	Na	de	vergadering	start	de	lezing	
rond	 21.00	 uur	 en	 zal	 ongeveer	 een	
uur	duren.	De	toegang	is	gratis.	

Moestuinvereniging	 Tuinmaar	 heeft	
nog	enkele	tuinen	te	huur;	van	50	tot	
100	m2.	Inlichtingen	bij	Huib	Mekel,	
tel.	0346	21221.

Bijbelse planten bij Tuinmaar
door Henk van de Bunt

Wat hebben de Hemelsleutel, Jan op de Preekstoel en de Kardinaalsmuts gemeen? 
Tijdens een lezing na afloop van de Jaarvergadering van Moestuinvereniging Tuinmaar 

op woensdag 23 februari a.s. wordt gesproken over bijbelse planten.

Gerard van Buiten bij een Laurierboom in het vak Bijbelse Planten op de 
Hortus Botanicus in Utrecht. 

Deze steen met inscriptie ligt bij het 
kruidenvak. Exodes 12: 8 ‘Rooster 
het vlees en eet het nog diezelfde 
nacht, met ongedesemd brood en bit-
tere kruiden’.

De klokken uit de Laurenskerk op het erf achter de Michaëlkerk.



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

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

2x 100
gram 3.49

100
gram 2.19

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Houthakkersspek

Entrecote 
Boerenham

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

TWEE OUD-HOLLANDSE SALADES

Oud-Hollandse 
Kipsalade 
Boerenpummel-
salade

100
gram 1.95

200
gram 1.99

LUXE 
CRANBERRYMIX

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

100
gram 1.75 500

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)

per
stuk 3.99

Hachee-
pannenkoeken

KÁNT EN KLAAR!

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

1 Kg. 9.98

1 Kg. 9.98Hacheevlees 

Riblappen

Runder verse worst

Varkens verse worst

Gehaktspeciaaltjes

6 halen / 5 betalen

Oma’s 

gehaktbrood

bakje 350
gram 3.15

Hacheeburgers
VLUG KLAAR…

100
gram 1.-

Oud-Hollandse week!

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

Bloedsinaasappels
voor de hand en pers  

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

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse

Pluksla
Zak 150 gram

Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99

Roerbakgroente
Superieur _______  400 GRAM1,69

Hete Bliksem
____________________________ PER PORTIE  4,95

0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 21 FEBRUARI, DINSDAG 22 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 23 FEBRUARI

• Moussaka
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Kip Kerrie

met groenterijst _______ 100 GRAM 0,99

• Nasi of bami

met babi pangang _____ 100 GRAM 0,99

Malse kropsla
________________________________ NU 0,59

Prei
Héél kilo

0,99

Superstunt !

Sperziebonen
__________________________ 500 GRAM 0,75

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

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

5 voor  

1,98
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advertentie

Karien Verhagen (59) is in Vught 
geboren en studeerde musicologie en 
wiskunde aan de Utrechtse univer-
siteit. Zij woont al jaren in Nieuwe-
gein, is ZZP-er en werkt als automa-
tiseringsdeskundige. Waakzaamheid 
tegen onrecht en ongelijkheid is haar 
drijfveer. Ze werd lid van de PvdA in 
de tijd van Nieuw Links en Tien over 
Rood. Dat sprak haar erg aan, maar 
ze kreeg het niet van huis uit mee. ‘Er 
is sindsdien veel veranderd, maar ik 
vind nog steeds dat je alert moet zijn 
en met nieuwe ideeën en initiatieven 
moet komen. Dat was ook de reden 
waarom ik me kandidaat stelde voor 
Provinciale Staten. 

Waakzaamheid 
‘De provincie staat onder druk en 
daarom is waakzaamheid geboden.’ 
In de tachtiger jaren was Karien Ver-
hagen een periode gemeenteraadslid 
in Nieuwegein. In de raad richtte zij 
zich voornamelijk op cultuur, zorg en 
welzijn. 
Daarnaast was zij ook steeds bezig 
met muziek. Ze speelde in bigbands 
en begeleidde jarenlang een cabaret-
groep waarvoor zij de muziek schreef. 
Dit bracht haar in alle plaatsen van de 
provincie en zeker ook in De Bilt. Zij 
is nu nog pianiste van De Persmus-
kieten. Verhagen ziet een duidelijk 
verband tussen politiek bedrijven en 

muziek maken. Voor beide is passie 
en creativiteit nodig.

Kerntaken
‘Bij de kerntaken van de provincie 
mag sociaal beleid in een integrale 
ontwikkelingsvisie op de regio niet 
ontbreken. De provincie heeft hier 
geen uitvoerende, maar wel een sig-
nalerende en stimulerende taak. Dat 
geeft een meerwaarde waar de PvdA 
in overleg met de gemeenten een rol 
bij wil spelen.’ De PvdA-fractie in 
Provinciale Staten heeft de jeugdzorg 
goed in kaart gebracht. Overdracht 
van de jeugdzorg naar gemeenten wil 
de partij heel zorgvuldig tot stand 

laten komen. Verhagen vindt dat de 
provincie daarbij een actieve rol moet 
spelen. Het doel de jeugdzorg goed 
regelen staat daarbij voorop. Het mid-
del en het wie het uitvoert is daar 
een afgeleide van. ‘Het gemeentelijk 
apparaat moet het aankunnen. We 
gaan voor een beter resultaat voor 
hetzelfde geld.’ 

Bezuinigingen
De PvdA-fractie vindt dat de regering 
onverstandige bezuinigingen door 
wil voeren. ‘Wij gaan voor eerlijke 
verstandige besluiten. Een van de 
mooiste initiatieven van de PvdA in 
de provincie noemt Karien Verha-
gen het binnenstedelijk bouwen. ‘Het 
is een speerpunt in onze campagne. 
Daarmee komen er meer mensen in 
de binnensteden wonen. Daarmee 
sparen we natuur en het kwetsbare 
buitengebied. Verder zorgt het voor 
een prettiger verblijfsklimaat. Het 
is ’s avonds minder somber en het 
voelt veiliger.’ De PvdA wil dat voor 
industriegebieden met veel leegstand 
een herbestemming wordt gezocht. 
Verhagen maakt zich ook zorgen. 

‘We zouden het vreselijk vinden als 
de ecologische hoofdstructuur waarin 
zoveel is geïnvesteerd in het stof zou 
moeten bijten. Dan heb je de put voor 
de helft gedempt. Het werk blijft 
onvoltooid, dat is een desinvestering 
van jewelste.’ De PvdA heeft nu acht 
zetels en is geen collegepartij, maar 
wil dat na de verkiezingen graag 
worden. Er is een lijstverbinding met 
GroenLinks.

Campagne
De campagne van de PvdA begon 
zaterdag 5 februari met een kick-off 
in Utrecht. Kandidaten en vrijwil-
ligers deelden flyers en rozen uit en 
op de Neude werd het binnenstedelijk 
wonen vorm gegeven met het bouwen 
van een flat van kartonnen dozen. 

De komende weken organiseren afde-
lingen overal bijeenkomsten en trekt 
er een verkiezingskaravaan met pro-
minenten door de provincie. Op 23 
februari spreekt het Bilthovense Eer-
ste Kamerlid Pauline Meurs om 10.00 
uur in het H.F. Wittecentrum in De 
Bilt over het thema Zorg. 

PvdA ziet signalerende en 
stimulerende taak voor provincie

door Guus Geebel

‘Wil je mensen aanspreken dan moet je als politieke partij creatief zijn en snel nieuwe ideeën oppikken. Niet 
angstig of te pragmatisch zijn, maar voorop durven lopen’, zegt Karien Verhagen. Op de lijst van de PvdA 

voor Provinciale Staten staat zij op nummer 25. Zij is van mening dat haar partij de taken waar de provincie 
voor staat het beste kan uitvoeren.

Karien Verhagen laag op de lijst, maar hoge idealen.

Het akkoord van Utrecht is op 7 
februari besproken, in de laatste pro-
vinciale Statenvergadering vóór de 
verkiezingen van 2 maart. Een kwart 
van de plannen voor het netwerk 
van natuurgebieden in Nederland (de 
Ecologische Hoofdstructuur of EHS) 
wordt zonder slag of stoot opgege-
ven, de helft wordt opengesteld voor 
landbouw, en het overgebleven kwart 
zou wel doorgang moeten vinden. 
Maar zelfs bij dat laatste kwart wor-
den geen garanties geven. De natuur-
organisaties gaan er verder bij staats-
secretaris Bleker voor pleiten om de 
normen voor de uitstoot van stikstof 
en ammoniak te verlagen, om zo meer 
landbouw mogelijk te maken. 

Anne-Marie Mineur, lijsttrekker 
voor de SP in Provinciale Staten van 

Utrecht, spreekt van een vlucht naar 
voren, en zou de ambities veel liever 
tot inzet maken van de verkiezingen. 
‘De natuur is van ons allemaal, die 
laten we ons niet ontnemen.’
Mineur heeft wel begrip voor de las-
tige positie waarin de natuurorganisa-
ties zich bevinden. ‘Uiteraard zijn ze 
zich rot geschrokken door de uitspra-
ken van staatssecretaris Bleker dat 
alle plannen om natuur aan te kopen 
van tafel moeten, en dat Staatsbos-
beheer zelfs grote stukken natuur zal 
moeten gaan verkopen. Wij zijn daar 
ook ontsteld over, en we verzetten 
ons daar hevig tegen. Maar de verkie-
zingen komen eraan. Als CDA, VVD 
en PVV in de komende verkiezingen 
geen meerderheid halen in de Eerste 
Kamer, dan staat dit kabinet met zijn 
brute plannen op straat. Als we nu 

dit akkoord tekenen, hebben we een 
kwart van de natuur al weggegeven.’ 
De SP vindt de Ecologische Hoofd-
structuur van groot belang voor de 
stand van de natuur in de provincie 
Utrecht. 
Utrecht is een geliefde vestigings-
plaats voor mensen en bedrijven, en 
als gevolg daarvan staat de natuur 
onder druk. In 2010 kreeg de provin-
cie een rode kaart voor biodiversiteit 
en luchtkwaliteit. Door nu de ambi-
ties voor de aankoop van natuur, en 
het aanleggen van verbindingen op 
te geven, en te pleiten voor soepeler 
regels voor stikstof en ammoniak, zal 
die kaart alleen maar roder worden. 
De SP pleit ervoor om in elk geval 
de gevolgen van het Akkoord te laten 
onderzoeken door een onafhankelijk 
onderzoeksinstituut.

SP verzet zich tegen ‘Akkoord van Utrecht’
De SP in Provinciale Staten van Utrecht verzet zich tegen het zogeheten ‘Akkoord van Utrecht’ dat 

gedeputeerde Krol heeft gesloten met acht organisaties op het gebied van landbouw en natuurbescherming 
. De SP vindt dat de natuurorganisaties de strijd om de natuur veel te snel opgeven, en is niet tevreden met 
de ambities die in het akkoord worden vastgelegd. De SP wil de grootscheepse bezuinigingen op de natuur 

tegenhouden door te voorkomen dat de rechtse coalitie een meerderheid behaalt in de Eerste Kamer.

Kandidaat-Statenleden en lokale en 
landelijke partijprominenten van de 
ChristenUnie trekken de provincie 
in om mensen te ontmoeten. Een 
klassieke Amerikaanse schoolbus is 
daarbij het opvallende vervoermid-
del. Lijsttrekker Carla Dik heeft er zin 
in: ‘Ik zie er naar uit om met mensen 
te spreken over onze speerpunten’.

In de regio
Op zaterdag 19 februari start de derde 
tourdag in een serie van vier. Deze 
gaat langs Soest, Maartensdijk, De 
Bilt, Zeist en Driebergen. Bilts frac-
tievoorzitter Maartensdijker Nico 
Jansen vertelt: ‘In Maartensdijk zal 
de bus om 11.30 uur op het Maertens-
plein arriveren. Daarna rond 12.15 
uur zal het gezelschap naar de Biltse 
Hessenweg vertrekken. Iedere zater-

dag in februari doet de campagne-
bus vier verschillende plaatsen aan. 
Op deze wijze komt vrijwel iedere 
gemeente aan bod’.
 
Genoeg
Rondom de bus is er genoeg te 
doen: Kandidaat-Statenleden gaan in 

gesprek met het publiek, delen flyers 
uit en stappen misschien wel op een 
zeepkist. 
Een steltloper deelt ballonnen uit 
en bij een professionele camera kan 
iedereen zijn of haar eigen verkie-
zingsspotje opnemen. Hierbij zijn 
prijzen te winnen!

Verkiezingsdebat bij COSBO
Op 2 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ter voor-
bereiding daarop is er op woensdag 23 februari 2011 gelegenheid om een 
verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten bij te wonen. Dit debat zal 
plaats vinden in de Koperzaal van Verzorgingshuis De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3 te Bilthoven. De zaal is om 14.00 uur geopend en koffie of thee 
staan klaar. Het debat begint om 14.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het COSBO: de drie samen-
werkende ouderenbonden (ANBO, PCOB en Unie KBO) in De Bilt. De 
zaal wordt beschikbaar gesteld door Stichting De Bilthuysen. Leden en 
niet-leden zijn welkom. Er zijn geen entreekosten aan verbonden.

Onder leiding van Fred Verbakel zullen de (aspirant-) statenleden met 
elkaar discussiëren over de hen voorgelegde vraagstukken en thema’s.

ChristenUnie kriskras op campagnetour 
door Henk van de Bunt

Woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. In de provincie Utrecht is de ChristenUnie 
daarom op campagnetour. Het motto is ‘Uit overtuiging. ChristenUnie’. 

Zaterdag jl. ging Nico Jansen alvast in Breukelen oefenen.

Lijst 8
www.hetbestevoorUtrecht.nl 

Wij gaan voor het beste, 
voor U en Utrecht!

Wim van Wikselaar
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Mariëtte	Pennarts	woont	in	het	fraaie	
IJsselstadje	Montfoort,	waar	ze	1964	
ook	 is	 geboren.	 Ze	 heeft	 als	 ach-
tergrond	 marketing	 en	 communica-
tie	 en	 werkte	 als	 zodanig	 bij	 enkele	
grote	 bedrijven.	 ‘Maar	 een	 baan	 in	
Amsterdam	 en	 moeder	 zijn	 van	 vier	
jonge	 kinderen	 is	 niet	 zo	 goed	 te	
combineren.	Ik	ben	dus	met	die	baan	
gestopt	 en	 heb	 me	 meer	 op	 de	 poli-
tiek	gericht.	Daar	kan	ik	ook	veel	van	
mijn	 marketing-	 en	 communicatie-
vaardigheden	kwijt.’	Pennarts	werd	in	
2002	raadslid	en	fractievoorzitter	van	
de	 combinatie	PvdA	en	GroenLinks.	
‘Dat	deed	ik	vijf	jaar.	Het	beviel	mij	
heel	 goed,	 maar	 ik	 kreeg	 toch	 wat	
meer	 behoefte	 aan	 langetermijnpoli-
tiek.	In	2007	stelde	ik	me		kandidaat	
voor	Provinciale	Staten	en	kwam	op	
plaats	twee.’	

Activiteiten
‘Het	statenwerk	combineer	ik	met	het	
lidmaatschap	van	de	Rekenkamer	van	
de	gemeente	Baarn.	Daarvoor	ben	ik	
gekozen	om	inbreng	te	leveren	vanuit	
mijn	 vroegere	 raadslidmaatschap.	 Ik	
vind	het	fijn	om	op	deze	manier	nog	
bij	 een	 gemeente	 	 betrokken	 te	 zijn,	
want	 de	 echte	 lokale	 politiek	 mis	 ik	
als	 Statenlid	 wel	 een	 beetje.	 Overi-
gens	verschilt	 de	 sfeer	 in	Baarn	met	
die	 in	 Montfoort	 en	 zijn	 er	 andere	
prioriteiten.’	 Pennarts	 zit	 daarnaast	
als	 GroenLinkser	 in	 de	 Nederlandse	
delegatie	 van	 de	 Europese	 Groene	
Partij,	een	beweging	waarin	meer	dan	
40	 Europese	 groene	 partijen	 verte-
genwoordigd	zijn.	‘Ook	ben	ik	lid	van	
de	ledenraad	van	de	Rabobank,	omat	
ik	het	belangrijk	vind	om	als	Groen-
Linkser	 ook	 gevoed	 te	 worden	 door	

contacten	met	ondernemers	en	agrari-
ers.’	Mariëtte	Pennarts	heeft	de	ambi-
tie	 om	 ooit	 wat	 verder	 te	 komen	 in	
de	politiek,	bijvoorbeeld	als	gedepu-
teerde.	‘Het	zou	heel	mooi	zijn	als	we	
een	keer	zouden	kunnen	besturen.’	De	
slogan	 van	 de	 partij	 is:	 GroenLinks	
zin	 in	 de	 toekomst.	 De	 speerpunten	
zijn	 ruimte,	 duurzaamheid,	 kracht,	
samenleving	 en	 transparant	 bestuur.	
‘Ruimte	 vind	 ik	 een	 heel	 belangrijk	
punt.	Hoe	wordt	de	ruimte	ingedeeld	
en	hoe	gaat	het	met	de	natuur,	want	er	
zijn	overheidsmaatregelen	die	bedrei-
gend	zijn.’

Kerntaken
‘Waar	 de	 provincie	 zich	 terugtrekt	
op	 de	 kerntaken,	 krijgen	 gemeenten	
meer	 gedecentraliseerde	 taken.	 Daar	
zijn	 echter	 ook	 taken	 bij	 die	 een	
gemeentelijk	 apparaat	 niet	 aankan.	
GroenLinks	 is	 daar	 niet	 blij	 mee.	
Wij	 kunnen	 ermee	 leven	 dat	 partici-
patie	 en	 integratie	 naar	 de	 gemeente	
gaan,	 maar	 met	 de	 jeugdzorg	 ligt	
dat	 anders.	 De	 gemeenten	 zeggen,	
laat	 maar	 komen,	 maar	 dat	 vind	 ik	
een	erg	overmoedige	instelling.	Grote	
gemeenten	als	Amersfoort	en	Utrecht	
kunnen	 het	 waarschijnlijk	 wel	 aan,	
maar	de	provincie	telt	ook	veel	kleine	
gemeenten.	In	gemeenten	zijn	Centra	
voor	 Jeugd	 en	 Gezin	 ingevoerd,	 die	
vooral	 bezig	 zijn	 met	 preventie.	Wij	
juichen	het	toe	als	lokaal	met	preven-
tieve	 maatregelen	 voorkomen	 wordt	
dat	 een	 kind	 in	 een	 later	 stadium	
in	de	 jeugdzorg	 terechtkomt.	Bureau	

Jeugdzorg	bij	de	gemeente	veronder-
stelt	dat	een	gemeente	over	de	nodige	
kennis	beschikt	en	een	netwerk	heeft	
om	 kinderen	 goed	 te	 plaatsen.	 Dat	
vind	 ik	 niet	 efficiënt	 en	 daar	 ben	 ik	
geen	 voorstander	 van.	 De	 provincie	
doet	dit	nog	maar	een	jaar	of	vijf.	De	
controle	op	de	maatregelen	was	heel	
intensief.	Als	je	dat	in	gemeenten	gaat	
organiseren,	 leidt	 dat	 in	 veel	 geval-
len	 tot	een	 regionale	aanpak	en	 is	er	
niemand	 meer	 die	 het	 controleert..	
Sommige	 zaken	 mag	 je	 best	 bij	 het	
middenbestuur	 laten	 liggen.	 Ik	 vind	
de	 jeugdzorg	 daar	 één	 van.	 Groot-
schalige	 decentralisatie	 van	 taken	
heeft	 impact	 op	 de	 bestuurskracht	
van	gemeenten.	Vaak	wordt	genoemd	
dat	 	gemeenten	dan	minstens	50.000	
inwoners	moeten	hebben.	D66	is	daar	
bijvoorbeeld	 een	 voorstander	 van.	
Dat	 leidt	 tot	 een	 herschikking	 van	
gemeenten	die	zijn	weerga	niet	kent.	
Voor	GroenLinks	 is	 het	duidelijk.	 Je	
moet	voorzichtig	zijn	met	decentrali-
seren	 naar	 gemeenten	 die	 niet	 opge-
wassen	zijn	tegen	hun	taak.’

Ruimte
‘Vooral	 waar	 het	 om	 ruimtelijke	
thema’s	 gaat	 maakt	 GroenLinks	 het	
verschil	 in	de	Staten.	We	hebben	net	
het	Akkoord	 van	 Utrecht	 besproken.	
Daarin	wordt	 voorgesteld	dat	 er	 nog	
maar	 25	 procent	 natuur	 gerealiseerd	
wordt.	De	rest	staat	onder	druk.	Daar	
geven	 we	 onze	 steun	 niet	 aan,	 want	

we	 willen	 niet	 dat	 dit	 de	 uitkomst	
gaat	 worden	 van	 bestuurlijk	 over-
leg.	 Als	 het	 gaat	 over	 golfterreinen	
of	 megastallen	 moeten	 we	 de	 koers	
helder	hebben,	dat	dragen	we	uit.’	De	
partij	 zet	 zich	 in	 voor	 een	 helder	 en	
sober	financieel	beleid	en	maakt	zich	
hard	 voor	 cultuur	 en	 amateurkunst.	
GroenLinks	 heeft	 als	 oppositiepartij	
ook	 resultaten	 geboekt.	 ‘We	 hebben	
bijvoorbeeld	provinciaal	beleid	tegen	
lichthinder	 afgedwongen.’	 De	 partij	
ondersteunt	 een	 onderzoek	 naar	 een	
fusie	van	Noord-Holland,	Utrecht	en	
Flevoland	 om	 slagvaardiger	 te	 zijn.	
‘Veel	problemen	van	deze	provincies	
gaan	 over	 een	 gebied	 dat	 groter	 is	
dan	de	provincie.’	Zij	noemt	mobili-
teit,	het	Groene	Hart,	woningopgaven	
en	 bedrijventerreinen.	 De	 grootste	
teleurstelling	 noemt	 Mariëtte	 Pen-
narts	 de	 aankoop	 van	 het	 nieuwe	
provinciehuis.	‘Het	is	te	snel	besloten	
en	met	een	te	kleine	meerderheid.	Wij	
waren	tegen	de	aankoop’	

GroenLinks	heeft	een	 lijstverbinding	
met	 de	 PvdA.	 In	 de	 campagne	 pro-
beert	de	partij	met	lokale	teams	over-
al	 folders	 te	 verspreiden	 en	 op	 alle	
borden	 posters	 te	 plakken.	 De	 partij	
is	 verder	 zichtbaar	 op	 straat	 en	 bij	
debatten.	De	laatste	twee	weekenden	
voor	de	verkiezingen	gaat	er	een	tour	
met	busjes	door	de	provincie,	waarbij	
zoveel	 mogelijk	 gemeenten	 worden	
aangedaan.	

GroenLinks houdt rug recht bij 
ruimtelijke thema’s

door Guus Geebel

‘Ik vind politiek een prachtig vak want het heeft altijd weer een uitdaging in zich. Het gaat iedere keer over 
nieuwe onderwerpen en je kunt je er niet met een jantje-van-leiden vanaf maken.  Altijd weer opnieuw in 

de materie vastbijten. Zorgen dat je standpunt helder is en dat je mensen overtuigt’, zegt GroenLinks-lijst-
trekker Mariëtte Pennarts. Enthousiast vertelt de snelsprekende Pennarts over de positie van haar partij in 

Provinciale Staten.

GroenLinks was tegen de aankoop van het Fortis-gebouw voor een nieuw 
provinciehuis. 

Mariëtte Pennarts lijsttrekker van GroenLinks.

Om	de	buurtauto’s	te	kunnen	gebrui-
ken,	 moet	 je	 eerst	 lid	 worden	 van	
Wheels4all.	Dat	kan	snel	via	de	web-
site.	Er	is	al	een	abonnement	van	2,50	
euro	 per	 maand.	 Daarnaast	 betaal	 je	
2,50	euro	per	uur	en	circa	20	cent	per	
kilometer.	Daar	zit	de	benzine	al	bij.	

Een	 buurtauto	 is	 goedkoper	 dan	
een	 eigen	 auto	 als	 je	 minder	 rijdt	
dan	 12.000	 kilometer	 per	 jaar.	 Naar	
afschrijving,	 onderhoud,	 reparaties,	
verzekeringen	en	wegenbelasting	heb	
je	geen	omkijken.	Je	koopt	geen	auto,	
maar	kilometers.	En	hebt	dus	wel	de	
lusten,	maar	niet	de	vaste	lasten.

Zo op weg
Wheels4all	 coördinator	 Peter	 Leer-
makers	weet	uit	ervaring	dat	mensen	
plotseling	 lid	 willen	 worden	 als	 ze	
eigenlijk	al	in	een	auto	hadden	willen	
zitten:	 ‘Ik	 ben	 blij	 dat	 je	 alles	 nu	 in	
een	 paar	 minuten	 kunt	 regelen.	 Als	

mensen	 het	 mij	 vragen,	 kan	 ik	 ze	
meteen	 op	 weg	 helpen’.	 In	 De	 Bilt	
en	 Bilthoven	 staan	 buurtauto’s	 van	
Wheels4all	 ‘Mensen	 moeten	 het	 me	
laten	 weten	 als	 ze	 ook	 een	 buurt-

auto	voor	hun	deur	willen.	Ik	kan	me	
nog	 herinneren	 dat	 de	 mensen	 van	
Wheels4all	een	splinternieuwe	wagen	
voor	mijn	deur	kwamen	zetten.	Dat	is	
toch	fantastisch?’

Met OV-chipkaart meteen op weg in 
buurtauto Wheels4all

Dankzij de OV-chipkaart kunnen mensen, die lid worden van Wheels4all nu meteen op weg met 
een deelauto in hun buurt. Ze hoeven niet eerst formulieren op te sturen of dagen te wachten tot 

de postbode hun pasje bezorgt. Wheels4all is de enige aanbieder van deelauto’s waarmee je binnen 
een uur kunt wegrijden. Je wordt lid via de website, reserveert een auto, opent die met je OV-chipkaart 

en kunt meteen op weg. Zo werkt dat sinds deze week. In de praktijk bedenken veel mensen 
pas op het laatste moment dat ze een auto willen gebruiken. 

Prins Bernhardlaan 
tijdelijk afgesloten 

Rond	15	februari	a.s.	starten	de	gemeente	De	Bilt	en	ProRail	met	de	aanleg	
van	een	persing	onder	het	spoor	door	 tussen	Bakker2Wielers	en	de	Prins	
Bernhardlaan	te	Bilthoven.	Om	ruimte	te	creëren	voor	de	werkzaamheden,	
wordt	de	Prins	Bernhardlaan	tijdelijk	afgesloten	voor	autoverkeer	vanaf	de	
kant	van	het	Emmaplein.	De	woningen	aan	de	Prins	Bernhardlaan	blijven	
vanaf	de	Julianalaan	gewoon	bereikbaar	voor	auto’s.	Ook	fietsers	worden	
omgeleid	via	de	Julianalaan.	Voetgangers	kunnen	er	wel	door.	

Om	 kabels,	 leidingen	 en	 het	 riool	 het	 spoor	 te	 laten	 kruisen	 moet	 een	
zogenaamde	‘persing’	gemaakt	worden.	Dit	is	een	boring	onder	het	spoor	
door.	Zowel	op	het	plein	voor	Bakker2Wielers	als	aan	de	zijde	van	de	Prins	
Bernhardlaan	 moet	 hiervoor	 een	 bouwkuip	 worden	 ingegraven.	 De	 aan-
nemer	werkt	in	principe	tussen	6.00	en	17.00	uur.	Omdat	er	gewerkt	wordt	
met	aggregaten,	kan	er	sprake	zijn	van	enige	geluidshinder.	Het	werk	neemt	
maximaal	zes	weken	in	beslag.

Bereikbaarheid
Bewoners	 van	 de	 Julianaflat	 en	 gebruikers	 van	 de	 bijbehorende	 garage-
boxen	 kunnen	 via	 een	 aangepaste	 route	 wel	 gebruik	 blijven	 maken	 van	
de	Prins	Bernhardlaan.	Op	het	trottoir	en	de	groenstrook	worden	rijplaten	
aangebracht	die	inrijdend	verkeer	mogelijk	maken.	
Het	plein	voor	de	fietsenstalling	en	de	fietsenwinkel	van	Bakker2Wielers	
wordt	grotendeels	ingericht	als	werkterrein.	De	winkel	en	de	stalling	blij-
ven	gewoon	bereikbaar.	Fietsers	kunnen	aan	beide	kanten	van	het	spoor	het	
werk	passeren.	

In deze gemeente staan er auto’s in de Bosuil-, de Walnoot-,de Prins Hendrik- 
en de Orionlaan. Peter Leermakers is de Wheels4all coördinator in Gemeente 
De Bilt. Voor vragen over of belangstelling voor de buurtauto’s: tel. 030 
2250628 of 06 54295143.



rossum

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van L'Oréal: 

Youth Code intensief serum

werkt verjongend (antirimpel)

NU
dag-, nachtcrème en serum 

met 5 Euro korting

Trouwen?
De nieuwe collecTies TrouwkaarTen 

zijn binnen (o.a. Mercard en intercard)!

kom snel langs om te ze te bekijken!

snelle levering

•
eigen ontwerp mogelijk

•
Grote standaardcollectie

•
Gratis boeken mee naar huis

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

tevens grote collectie geboortekaarten

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.

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

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

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

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

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

Voor onderweg:

10 witte bollen

€ 2,50
  

Gevulde koeken

4 + 1 gratis!
service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte 

voor jezelf. 

of het nu gaat om drukwerk, 

directmail of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op 

het gebied van communicatie en 

Pr maak dan gebruik van onze 

ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Geurige freesia's

 bos  3,95
Geurige hyacinten 

 bos  3,95
Geurige hyacint in pot

 2 voor  5,-
Narcissen 2 bossen   6,-
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In	 1990	 riep	 de	 Algemene	 Verga-
dering	 van	 de	 Verenigde	 Naties	 1	
oktober	uit	tot	internationale	dag	van	
de	 ouderen.	 Op	 deze	 manier	 werd	
gevolg	 gegeven	 aan	 initiatieven	 van	
de	VN	zoals	het	 internationale	actie-
plan	van	Wenen	over	Vergrijzing.	Met	
het	instellen	van	deze	dag	wil	de	VN	
aandacht	geven	aan	het	fenomeen	van	
de	 vergrijzing	 van	 de	 wereldbevol-
king.	De	doelstelling	die	zij	voor	deze	
dag	bepaalden	waren	het	verspreiden	
van	positieve	beelden	rondom	de	ver-
grijzing,	 het	 wereldwijd	 trachten	 te	
verbeteren	van	het	beleid	omtrent	de	
leefomstandigheden	 van	 ouderen	 en	
het	erkennen	van	hun	bijdrage	aan	de	
maatschappij.	

Meerdere excursies
Veertien	jaar	geleden	werd	er	in	Maar-
tensdijk	de	eerste	Dag	van	de	Oude-
ren	 gehouden.	 Vanaf	 de	 gemeente-
lijke	 samenvoeging	 in	 2001	 wordt	
de	 dag	 gemeentebreed	 aangeboden.	
Sinds	 2008	 wordt	 er	 gekozen	 voor	
verschillende	excursies	van	een	dag-
deel.	 ‘Voor	 veel	 ouderen	 die	 graag	
mee	 wilden	 was	 een	 hele	 dag	 uit	
te	 inspannend.	 Dat	 heeft	 ons	 doen	
besluiten	 om	 voortaan	 alleen	 nog	
maar	 excursies	 te	 organiseren	 van	
een	 enkel	 dagdeel’,	 verduidelijkt	An	
Stijlaard.	 Vanaf	 het	 begin	 heeft	 zij	
zich	 bezig	 gehouden	 met	 de	 organi-
satie	 van	 activiteiten	 gerelateerd	 aan	
deze	dag.	‘We	halen	mensen	hiermee	
niet	 uit	 hun	 isolement	 maar	 bieden	
ze	wel	een	verzetje.	We	krijgen	veel	
positieve	 reacties’,	 vult	 Jo	 Buiten-
huis	aan.	An	Stijlaard	is	met	haar	75	
jaar	 het	 ‘jonkie’	 binnen	 het	 bestuur,	
de	 rest	 is	 tussen	 de	 80	 en	 87	 jaar.	
De	 dames	 noemen	 in	 willekeurige	
volgorde	leuke	uitjes	op	uit	het	verle-
den:	het	streekmuseum	Vredegoed	in	
Tienhoven,	 Landgoed	 Beerschoten,	
een	optreden	van	Willeke	Alberti,	het	
Gemeentehuis	 in	 Bilthoven,	 Zorg-
boerderij	 Nieuw	 Bureveld,	 het	 Van	
der	Valk	restaurant	waar	een	kijkje	in	
de	keuken	werd	gegeven	en	natuurlijk	

het	bezoek	aan	de	het	gebouw	van	de	
Eerste	kamer	en	de	Staten	Generaal.	

Actief
Een	 gesprek	 met	 beide	 dames	 laat	
zien	hoe	actief	beiden	zijn.	Jo	Buiten-
huis	organiseert	naast	deze	excursies	
ook	 nog	 de	 muziekavonden	 van	 de	
SWO	 in	 Dijckstate	 in	 Maartensdijk,	
is	 bestuurslid	 van	 het	 Steunfonds	
SWOM	en	bezoek	als	afgevaardigde	
van	 de	 SDO	 de	 vergaderingen	 van	
MENS.	 An	 Stijlaard	 doet	 naast	 dit	
werk	 voor	 de	 SDO	 ook	 nog	 veel	
als	bestuurslid	en	organisator	van	de	
woensdagmiddag	Soos,	een	activiteit	
onder	de	paraplu	van	de	SWO,		voor	
senioren	 in	 de	 recreatiezaal	 van	 de	
Ontmoetingskerk	 in	 Maartensdijk.	
Daarnaast	 bezoekt	 ook	 zij	 als	 afge-
vaardigde,	van	de	SWO	soos,	de	ver-
gaderingen	van	MENS	(een	acroniem	
waarbij	 de	 afzonderlijke	 letters	 de	
woorden	 Meedoen,	 Ervaren,	 Nieuw	

en	Samen	vormen).		Beiden	zijn	zeer	
actief	 maar	 willen	 wel	 het	 een	 en	
ander	afbouwen.	‘Het	lukt	echter	niet	
om	 bijvoorbeeld	 een	 vervanger	 te	
vinden	voor	het	bestuur	van	de	Soos,	
daarom	doe	ik	het	nog	maximaal	één	
jaar’,	besluit	An	Stijlaard.

Voor alle 55 plussers
Vorig	 jaar	 hebben	 428	 ouderen	 uit	
de	 gemeente	 deelgenomen	 aan	 één	
van	 de	 excursies.	 Ook	 voor	 dit	 jaar	
staat	 er	 al	 veel	 op	 het	 programma:	
o.a.	 op	 18	 april	 wordt	 omroep	 Max	
bezocht	 en	 op	 11	 mei	 het	 K.N.M.I.	
Mensen	 die	 vragen	 hierover	 hebben	
of	 geïnteresseerd	 zijn	 kunnen	 zich	
schriftelijk	 aanmelden	bij	 Jo	Buiten-
huis,	 Merellaan	 33,	 3738	 EC	 Maar-
tensdijk.	 Verder	 is	 zij	 bereikbaar	 op	
telefoonnummer	0346-21	23	90	of	via	
de	mail:	jbbuitenhuis@zonnet.nl	.	An	
Stijlaard	 is	 bereikbaar	 op	 telefoon-
nummer	0346-21	47	49.	

Stichting Dag van de Ouderen 
in gemeente De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Het bestuur van de Stichting Dag van de Ouderen (SDO) in de gemeente De Bilt wordt gevormd 
door 10 personen. Jo Buitenhuis (81 jaar) en An Stijlaard (75 jaar), beiden wonend in Maartensdijk, 

maken hier deel van uit. Zij zetten zich als bestuursleden al jaren in om gezellige excursies te organiseren 
voor mensen van 55 jaar en ouder. 

An Stijlaard (links) en Jo Buitenhuis organiseren al vele jaren excursies voor 
senioren.

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

Klassiek kamermuziekconcert 
Op	zondag	27	februari	2011,	om	15.30	uur	vindt	in	Schutsmantel,	Grego-
riuslaan	 35	 te	 Bilthoven	 een	 klassiek	 kamermuziekconcert	 plaats,	 dat	 in	
nauwe	samenwerking	met	Stichting	Muziek	In	Huis	wordt	georganiseerd.	
Het	ensemble	Bermuda	Riettrio,	bestaande	uit	Renée	Knigge	-	fagot,	Bart	
de	Kater	-	klarinet	en	Paloma	de	Beer	-	hobo,	zal	een	gevarieerd	klassiek	
programma	brengen.	Het	programma	duurt	één	uur,	zonder	pauze.
Stichting	 Muziek	 In	 Huis	 (SMIH)	 verzorgt	 sinds	 1999	 klassieke	 kamer-
muziekconcerten	op	de	podia	van	zorgcentra	met	ambitieuze,	veelal	jonge	
professionele	kamermusici	die	ook	op	de	reguliere	concertpodia	actief	zijn.	
Een	 honderdtal	 streng	 geselecteerde	 musici	 gaan	 jaarlijks	 op	 pad	 om	 de	
SMIH	concerten	te	verzorgen.	In	2010	telde	de	stichting	zo’n	30.000	luiste-
raars	op	haar	concerten.	Een	grote	groep	luisteraars	zou	zonder	de	stichting	
niet	meer	naar	concerten	kunnen	gaan.	Voor	informatie:	tel.	030	2286911.

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

Start seizoen Reisclub 55+
Als	 openingsdagtocht	 van	 2011	 staat	 er	 voor	 zaterdag	 26	 februari	 een	
prachtige	bestemming	op	de	agenda:	voor	het	eerst	in	haar	bestaan	gaat	de	
Reisclub	55+op	bezoek	bij	het	prachtige	voorjaarsbloemenfestival	‘Holland	
Flowersfestival’	in	Middenmeer	(Noord	Holland).	Kenners	zeggen	dat	dit	
net	zoiets	is	als	De	Keukenhof,	maar	dan	overdekt.	De	bus	is	volgeboekt:	
informeer	 naar	 een	 mogelijke	 afvaller.	 Het	 vertrek	 is	 bij	 Dijckstate	 om	
10.00	uur.	Inlichtingen:	tel.0346	212288	of	e-mail	broekhu2@xs4all.nl.	Zie	
voor	het	jaarprogramma	op	www.reisclub55plus.nl.

Ze	moesten	er	wel	ver	voor	reizen
maar	vielen	toch	mooi	in	de	prijzen
en	met	rijstvogelgoud
hoef	je	welbeschouwd
jezelf	niet	meer	te	bewijzen

Guus Geebel Limerick
Klaverjassen bij SVM

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

Samen	 buitenspelen	 is	 gezonder	
Onderzoek	 van	 TNO	 wees	 onlangs	
uit	 dat	 speelruimte	 voor	 schoolkin-
deren	 in	 een	 woonwijk	 belangrijk	 is	
voor	het	behalen	van	de	Nederlandse	
Norm	Gezond	Bewegen.	Of	er	in	een	
wijk	veel	buiten	wordt	gespeeld	hangt	
niet	alleen	af	van	het	aantal	vierkante	
meters	 speelruimte,	maar	 vooral	 van	
de	 goede	 en	 veilige	 verbindingen	
naar	deze	plekken,	de	afstand	 tussen	
de	 plekken	 en	 de	 snelheid	 waarmee	
verkeer	door	een	wijk	gaat.	
Jantje	 Beton	 zet	 zich	 in	 voor	 vrije,	
veilige	 en	 avontuurlijke	 speelruimte	
voor	 kinderen	 in	 hun	 eigen	 buurt.	
Directeur	 Rob	 van	 Gaal:	 ‘Kinderen	

hebben	 volop	 ruimte	 nodig	 om	 vei-
lig	 en	 vrij	 te	 kunnen	 buitenspelen.	
Soms	zijn	er	letterlijk	meer	vierkante	
meters	 speelruimte	 nodig,	 op	 andere	
plekken	 moet	 de	 inrichting	 verbete-
ren	 of	 het	 besef	 bij	 buurtbewoners	
doordringen	om	kinderen	de	ruimte	te	
geven.	Het	gaat	dus	om	meer	ruimte	
voor	kinderen	om	te	spelen,	zowel	in	
letterlijke	als	figuurlijke	zin’.	

Collecteopbrengst voor lokale 
jeugdclub 
Van	7	t/m	12	maart	collecteert	Peuter-
speelzaal	 ‘De	 Stampertjes’	 in	 West-
broek.	 De	 helft	 van	 de	 opbrengst	
mag	 de	 collecterende	 organisatie	

zelf	 houden	 voor	 buitenspeelprojec-
ten.	 De	 andere	 helft	 gaat	 naar	 lan-
delijke	 projecten	 van	 Jantje	 Beton.	
Door	middel	van	spotjes	op	de	radio	
en	 driehoeksborden	 op	 verschillende	
plaatsen	 wordt	 aandacht	 gevraagd	
voor	de	collecte.	

Geef ruimte, laat ons spelen! 
Komende week start de Jantje Beton collecte in deze regio. Thema van de collecte is ruimte voor 

buitenspelen. Een urgent thema zo blijkt ook uit het onlangs verschenen onderzoek van TNO. 

SWO-Activiteiten
Excel 2007
Excel	is	een	veel	gebruikt	en	uitstekend	hulpmiddel	voor	reken-	en	admi-
nistratief	werk.	Voor	het	volgen	van	deze	cursus	dient	u	in	het	bezit	te	zijn	
van	 een	 computer	 en	 is	 basiscomputerkennis	 vereist.	 Deze	 cursus	 van	 7	
lessen	begint	op	woensdag	23	februari	2011	om	10:00	uur	en	kost	70	euro	
(incl.	cursusboek).	

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.	
Moeilijk	 is	 het	 niet	 als	 u	 eenmaal	 weet	 hoe	 het	 werkt.	 Voor	 het	 volgen	
van	deze	cursus	dient	u	een	PC	 te	hebben	die	op	 internet	 is	aangesloten,	
basiscomputerkennis	 te	hebben	en	enige	vaardigheid	 in	het	bedienen	van	
de	PC	en	de	muis	is	vereist.	Voor	computers	met	het	besturingssysteem	met	
Windows	Vista	en	Windows	7	start	deze	cursus	van	4	lessen	op	donderdag	
3	maart	om	10.00	uur.	De	cursus	kost	40	euro	(inclusief	cursusboek).

Deze	 computercursussen	 worden	 gegeven	 in	 het	 computerleslokaal	 van	
de	SWO	in	Dijckstate	te	Maartensdijk.	Voor	informatie	en	aanmeldingen:	
SWO-centrum	Maertensplein	96	Maartensdijk,	tel:	0346	214161.



Tuincursussen 
Pieter de Koning, specialist in het ontwerpen en aan-

leggen van bijzondere tuinen, helpt uw tuinseizoen op 

weg met de tuincursussen:

• Tuinontwerpen 

• Tuinonderhoud

• Plantenkennis

• Mediterrane & subtropische tuinen

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komen alle belangrijke ontwerpaspecten 

aan de orde en gaat u zelf aan de slag 

om een ontwerp te maken. De cursus 

wordt gegeven op 4 maandagavonden: 

28 februari en 7, 14 en 21 maart en 

kost € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 

vele aspecten van het tuinwerk aan de 

orde. De cursus is binnen, maar met 

veel ruimte voor uw vragen kunnen we 

3 afwisselende avonden beleven, namelijk 

op de dinsdagavonden 1, 8 en 15 maart. 

De kosten zijn € 90,-.

 

De plantencursus geeft veel informatie 

over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 

ook de minpunten komen aan de orde, 

misverstanden worden verhelderd en uw 

vragen beantwoord. De plantencursus 

kunt u volgen op de 3 dinsdagavonden 

22 en 29 maart en 5 april. Kosten € 90,-.

Nieuw is de cursus Mediterrane & 

subtropische tuinen. Voor iedereen die 

een zuidelijke sfeer in de tuin wil creëren. 

Uiteraard is er veel aandacht voor de 

beplanting, maar ook microklimaat, 

materialen en het ontwerp komen 

uitgebreid aan de orde. Deze cursus heeft 

minder een workshopkarakter dan de 

cursus tuinontwerpen en wordt gegeven 

op 3 maandagavonden: 28 maart en 4 en 

11 april. De kosten zijn € 110,-.

Alle cursussen zijn incl. koffi e/thee en 

cursusboek. Belangstelling of inschrijven? 

Bel ons of kijk op de site.

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

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

Zoals: Nieuwbouw
 Verbouw 
 Renovatie

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

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

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `08, 140.000 KM, ZWART, ABS, 
CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, REGENS, RAD/CD, CRUISE C, PARKEERS,  .................  €. 14.950,-

PEUGEOT & VOLVO
1007 1.4 AUT SPORT, `05, 28.000 KM, BLAUW MET.ER, CV, SB, AIRCO, RAD/CD, LMV,  ....  €. 8.450,-
206 1.4 5DRS, `00, 170.000 KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD,  ........................  €. 3.750,-
206 CC 2.0 16V, `03, 61.000 KM, GRIS ICELAND, RAD/CD, ER, CV, SB, LMV, 
BOORDCOMP, AIRBAGS, WINDREK, ALARM, ESP,  ......................................................  €. 8.250,-
207 1.4 16V COOL `N BLUE 5DRS, `08, 61.000 KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, 
CRUISE C, RAD/CD, ESP, SB,  .......................................................................................  €. 9.950,-
307 BREAK 1.6 HDIF, `06, 98.000 KM, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, 
CLIMATE C, RAD/CD, BOORDCOMP,  ............................................................................  €. 11.950,-
307 2.0CC, `04, 80.000 KM, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, CLIMATE C, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, MLV, PARKEERHULP, REGENS,  ....................................................  €. 12.950,-
308 X-LINE 1.4 VTI, `08, 63.000 KM,  GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE T/M 2011  ....................................................  €. 12.950,-
407 SW 1.6 16V HDIF, `05, ZILV GRIJS MET, 97.000 KM, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH, CLIMATE C, REGENS,  .......................................................................  €. 12.950,-
607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000 KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB,  ................................  €. 12.950,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C4 1.6 HDIF, `06, 160.000 KM, D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, 
CV, SB, PARKEERS, RAD/CD, TREKH,  ..........................................................................  €. 7.950,-
CITROËN XSARA BREAK 1.4, `04, 136.000 KM, ZILV GRIJS , AIRCO, ER, CV, SB,  ......  €. 4.750,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, `05, 76.000 KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, 
SB, CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS,  .....................................................  €. 12.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000 KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
AD/CD, ABS,  ..................................................................................................................  €. 5.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000 KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH, MLV,  ...................................................................................................  €. 4.500,-
RENAULT CLIO 1.4 16V 5DRS, `00, 133.000 KM, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, 
LMV, RAD/CD, SB,  .........................................................................................................  €. 3.450,-
CHRYSLER  PT CRUISER, 2.2 CRD`03, GRIJS MET, 184.000 KM, ER, CV, SB, 
AIRCO, ABS, RAD/CD, TREKH,  GRIJS KENT,  ..............................................................  €. 5.950,-
FORD COUGAR 2.0 16V, `99, ROOD, ER, CV, SB, LMV, SPORT UITLAATPOT,  ............  €. 3.500,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 406 2.0 HDI, `00, BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,LMV,TREKH,  ...................  €. 2.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK

Oude Loswal 21,   Hilversum,   tel. (035) 6214335
Industrieweg 34,   Maartensdijk,   tel. (0346) 214540

its sport

Its sport
Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00
3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

Salsa, gogodance, Zumba, steps, kickboksen, 
kick en fun, body shape, fatburning, Fitness, 
Fysiofi tness, streetdance, bodybuilding,
personal training

familie abonnementen € 26,00 p/m All-in
studentenabonnementen € 18,00 p/m All-in

NIEUW  NIEUW  NIEUW
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Iban	en	Eline	van	der	Linden	zijn	de	
enthousiaste	 oprichters	 van	 Holistic	
Health	 Care.	 Iban	 neemt	 vooral	 de	
massages	voor	zijn	rekening	en	Eline	
heeft	 haar	 vaardigheden	 als	 massa-
getherapeut	 uitgebreid	 met	 het	 ver-
zorgen	van	de	huid.	In	2004	hebben	
Elin	 en	 Iban	 het	 diploma	 sportmas-
sage	 behaald.	 Maar	 daarmee	 waren	
ze	 niet	 tevreden.	 Iban:	 ‘Ik	 wilde	
meer	 dan	 alleen	 maar	 sportmassage	
en	 dus	 besloten	 we	 het	 roer	 om	 te	
gooien’.	Vier	jaar	later	waren	beiden	
geschoold	 als	 paramedisch	 natuur-
geneeskundig	 therapeut	 met	 massa-
getherapie	 als	 specialisatie.	 In	 de	
praktijk	betekent	het	dat	er	veel	ver-
schillende	behandelvormen	mogelijk	
zijn:	 bindweefselmassage,	 ontspan-
ningsmassage,	 gewone	 sportmas-
sage,	 reflexologie(voetenmassage),	
acupressuur(drukpuntmassage)	 en	
ayurvedische	massage.	

Mens
In	 hun	 manier	 van	 werken	 kijken	
Iban	en	Eline	naar	de	hele	mens,	naar	

zowel	 het	 lichaam	 als	 het	 mentaal	
functioneren:	 ‘Soms	 komt	 iemand	
met	 rugklachten	 en	 vraag	 je	 naar	
de	 achtergrond.	 Afhankelijk	 van	 de	
klacht	 en	 de	 aanleiding	 kiezen	 we	
een	behandeling.	Het	komt	ook	voor	
dat	een	klant	alleen	maar	gemasseerd	
wil	worden	 en	 dat	we	 aan	 de	 spier-
spanning	 voelen	 dat	 er	 toch	 meer	
stress	 is’.	 Deze	 manier	 van	 kijken	
naar	 de	 hele	 mens	 en	 zijn	 omge-
ving	is	ontstaan	door	het	samenbren-
gen	 van	 verschillende	 therapieën	 en	
denkwijzen	 uit	 de	 oude	 Chinese	 en	
Indiase	natuurgeneeskunde	te	combi-
neren	met	de	westerse	geneeswijze.

Kijken met de handen
Eline	van	der	Linden	heeft	vorig	jaar	
de	 opleiding	 tot	 schoonheidsspeci-
aliste	 afgerond.	 De	 combinatie	 van	
massagetherapie	 en	 schoonheidsbe-
handelingen	 bleek	 succesvol	 in	 de	
verschillende	 hotels	 waar	 Eline	 en	
Iban	hun	werkzaamheden	uitvoeren.	
In	 Holistic	 Health	 Care	 in	 De	 Bilt	
is	 die	 combinatie	 ook	 mogelijk:	 er	

is	 een	 ruimte	 waar	 schoonheidsbe-
handelingen	 plaatsvinden,	 maar	 die	
ook	 gebruikt	 kan	 worden	 als	 mas-
sageruimte	 en	 er	 is	 een	 kamer	waar	
alleen	 een	 massagetafel	 staat.	 In	 de	
praktijk,	die	 Iban	en	Eline	zelf	heb-
ben	opgebouwd	en	ingericht,	worden	
behandelingen	 gegeven	 maar	 het	 is	
ook	mogelijk	om	aan	huis	behandeld	
te	worden.	De	therapeutische	behan-
delingen	 worden	 door	 zorgverzeke-
raars	 vergoed	 omdat	 Eline	 en	 Iban	
staan	 geregistreerd	 en	 werken	 met	
een	 AGB-zorgverleners	 code.	 Een	
behandeling	 hoeft	 niet	 altijd	 thera-
peutisch	te	zijn:	
‘Mensen	komen	met	spanningsklach-
ten,	 stress,	 werkdruk,	 maar	 ook	 als	
ze	 vermoeid	 zijn	 en	 gewoon	 lekker	
willen	 ontspannen.	 Ook	 preventief	
kan	er	behandeld	worden	of	bij	sport-
blessures’.	Voor	 Iban	 betekent	 mas-
seren	meer:	‘Ik	kijk	met	mijn	handen	
en	 ik	 kan	 voelen	 waar	 het	 vast	 zit.	
Ik	 doe	 geen	 ‘kriebelmassages’,	 vult	
hij	 lachend	 aan	 en	 legt	 zijn	 stevige	
handen	op	tafel.

Zorgen voor wellness
Iban	en	Eline	van	der	Linden	hebben	
in	 de	 omgeving	 geflyerd	 en	 hebben	
contact	 gezocht	 met	 fysiotherapeu-
ten	 in	 de	 buurt.	 Ze	 zouden	 willen	
samenwerken	 met	 verzorgingshui-
zen.	Ervaring	hebben	ze	 in	het	wer-
ken	met	groepen	gehandicapten,	met	
blinde	en	dove	mensen	en	Iban	heeft	
ervaring	 opgedaan	 als	 masseur	 bij	
een	voetbalclub.	Hun	hart	ligt	bij	het	
zorgen	voor	de	wellness	van	de	men-
sen.	Voor	hun	eigen	wellness	zoeken	

ze	 de	 stilte	 op:	 in	 de	 zomer	 zijn	 ze	
een	maand	 in	Spanje	en	maken	ein-
deloze	 wandelingen	 aan	 het	 strand,	
in	 de	 andere	 jaargetijden	 tanken	 ze	
af	en	toe	bij	in	de	bossen	en	zitten	’s	
avonds	bij	de	open	haard.	
Wie	 meer	 wil	 weten	 over	 Holistic	
Health	 Care	 kan	 kijken	 op	 de	 web-
site	 www.holistichealthcare.nl.	 Bel-
len	voor	meer	informatie	of	voor	het	
maken	 van	 een	 afspraak	 kan	 naar	
Eline:	 06-24639839	 of	 naar	 Iban:	
06-22227313.

Schoonheid van binnen en van buiten
door Sylvia van der Laan

In december van het vorig jaar is er in het zorgcentrum aan de Burgemeester de Withstraat 59 in De Bilt 
een praktijk gevestigd voor massagetherapie en schoonheidsbehandelingen: Holistic Health Care.

Iban en Eline van der Linden zorgen voor ontspanning in een druk bestaan.

‘The	 best	 is	 yet	 to	 come’	 belooft	 de	
titel	 van	 de	 nieuwe	 cd	 veelzeggend	
en	Laura	deed	er	zelf	nog	een	schepje	
bovenop	 met	 de	 woorden:	 “Dus	 u	
begrijpt	lieve	mensen,	het	kan	alleen	
maar	 beter	 worden.”	 En	 dat	 was	 te	
horen.	Ter	gelegenheid	van	deze	fees-
telijke	 introductie	 zong	 Laura	 een	
aantal	 nummers,	 waaronder	 de	 titel-
song	van	het	nieuwe	album.
Het	album	‘The	best	 is	yet	 to	come’		
dat	nauwelijks	een	week	op	de	markt	
is,	beleeft	nu	al	zijn	tweede	persing	en	
wordt	in	twintig	verschillende	landen	
verkocht.	
Arjen	Terpstra	schrijver,	journalist	en	
directeur	van	de	jonge	en	dynamische	
platenmaatschappij	 T2	 Entertain-
ment,	 die	 Laura	 Fygi	 dit	 jaar	 onder	
contract	kreeg,	presenteerde	zijn	Kel-
tische	epos:	Het	Eagleton	Zegel.

Laura en Arjen signeren
Een dertigtal mensen was afgelopen zaterdagmiddag naar de Bilthovense Boekhandel gekomen voor de 

introductie van het nieuwste boek van Arjen Terpstra en het twaalfde album van Laura Fygi.

Arjen Terpstra, die door Laura met een knipoog met ‘mijn baas’ werd aange-
duid signeerde samen met de jazz-zangeres aan één en dezelfde tafel.

De collega-winkeliers van het Maertensplein zijn blij met de komst de nieuwe collega’s Gerjanne Nagel en Marco 
van Ginkel en hun zaak Nagel Fashion. Met een groot spandoek maakten zij dat duidelijk.[MD] 

Spandoek

Nagel Fashion geopend
Jl. donderdagavond, in de stromende regen, kwamen veel genodigden 
naar de officiële opening van Nagel Fashion aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. Ze luisterden naar Jan den Ouden, die vertelde over de 

dertigjarige geschiedenis van Nagel en Maartensdijk. 

De officiële openingshandeling werd verricht door Gerda en Jan Nagel. 
Beiden vertelden later trots te zijn op hun dochter en schoonzoon en op 
de mooie zaak op de prominente plek in Maartensdijk. (foto Robert van 
Rooijen)

Na de officiële opening was er volop gelegenheid om de zaak en de nieuwe 
collectie te bekijken. Ook vrijdag kwamen veel Maartensdijker de zaak 
bekijken; van de paskamers werd al goed gebruik gemaakt. (foto Robert 
van Rooijen)



Vergunningen De Bilt
9 februari 2011

Aanvragen om vergunning
Verleende lichte bouwvergun-
ning
•   Bilthoven, Haydnlaan 52, intern 

veranderen woning (28-01-2011)
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Bongerdlaan t.h.v. 3 

(gemeenteplantsoen), kappen 2 
coniferen (25-01-2011)

•  Bilthoven, Diepenbrocklaan 4, 
plaatsen dakkapel (01-02-2011)

•  Bilthoven, Haydnlaan 51, kappen 
2 berken (27-01-2011)

•  Bilthoven, Lassuslaan 61, kappen 
1 grove den (27-01-2011)

•  Bilthoven, Obrechtlaan 52, kap-
pen 7 dennen en 1 loofboom 
(30-01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 16a, 
kappen 2 beuken, 1 berk en 2 
grove dennen (25-01-2011)

•  Bilthoven, Ten Katelaan 13, wij-
ziging op eerder verleende ver-
gunning (27-01-2011)

•  Bilthoven, Ten Katelaan 18, 
kappen 1 juglans, 4 Quercus, 4 
pseudotsuga, 1 chamaecyparis, 
1 larix,3 pinus en 1 picea (30-
01-2011)

•  De Bilt, Biltse Rading, plaat-
sen stadsklok op de middenberm 
t.h.v. Vliek(27-01-2011)

•  De Bilt, Essenkamp 16, kappen 1 
berk (19-01-2011)

•  De Bilt, Hessenweg nabij 46, 
plaatsen overkapping en maken 
uitrit (28-01-2011)

•  De Bilt, Kerklaan 5, plaatsen 
dakopbouw (25-01-2011)

•  De Bilt, Utrechtseweg, kappen 8 
berken, 3 wilgen, 2 populieren, 
8 elzen, 1 es, 3 abies, 2 Ameri-
kaanse eiken (26-01-2011)

•  De Bilt, Westerlaan 48, uitbrei-
den woning (26-01-2011)

•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 
42, plaatsen van een overkapping 
(26-01-2011)

•  Groenekan, Voordorpsedijk 29, 
plaatsen brug en kappen 1 berk, 
1 kastanje en 2 beuken (27-01-
2011)

•  Maartensdijk, Achterweteringse-
weg 10, plaatsen toegangshek 
(28-01-2011)

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 

261, kappen 1 conifeer (27-01-
2011)

•  De Bilt, Groen van Prinstererweg 
22, kappen 1 spar (27-01-2011)

Verleende omgevingsvergunning 
regulier
•  Bilthoven, Bongerdlaan t.h.v. 3 

(gemeenteplantsoen), kappen 2 
coniferen (27-01-2011)

•  Bilthoven, Lassuslaan 47, kap-
pen 5 inlandse eiken, 11 berken, 
3 amerikaanse eiken en 4 grove 
dennen en sloop hoofdgebouw 
(28-01-2011)

•  Bilthoven, Parklaan 30, oprichten 
aangebouwd bijgebouw en slo-
pen berging (31-01-2011)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 105, 
kappen 1 prunus, 1 eik, 1 meta-
sequioa en 1 ceder (28-01-2011)

•  Bilthoven, Ten Katelaan 7, kap-
pen 1 grove den, noodkap (26-
01-2011)

•  Maartensdijk, Achterweteringse-
weg 47, cascorestauratie/ renova-
tie (27-01-2011)

•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 47 
en 45, plaatsen kap op schuur 
(01-02-2011)

[bron: www.debilt.nl]

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

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

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

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

Ben jij een BOUWMARKT MEDEWERKER 
met VERKOOP TALENT en aantoonbare ERVARING?

Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren! 

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

BESTE ALLEMAAL,

Door middel van deze advertentie willen we klanten, 

collega winkeliers van het Maertensplein, medewer-

kenden en leveranciers bijzonder hartelijk bedanken 

voor de bloemen, de geschenken, de wensen en de 

belangstelling bij de opening van onze zaak. 

We waren onder de indruk van de manier waarop u 

blijk gaf van uw medeleven en enthousiasme.

We zien u graag spoedig terug in onze winkel!

DANK U
WEL!

DANK U
WEL!

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Het Nagel fashion team

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

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort
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Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met het 

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

verdienen is een krantenwijk. Naast hard werken ben je ook 
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Het betrof aanvragen voor het geheel 
plaatsen van 87 recreatiewoningen 
en een aanvraag tot het gedeelte-
lijk vergroten van deze recreatie-
woningen met een souterrain. De 
gemeente heeft op 28 januari jl. de 
aanvrager schriftelijk geïnformeerd 
de gevraagde bouwvergunningen te 
weigeren wegens strijd met het gel-
dende bestemmingsplan. 

De bewoners van De Ridderhof zijn 
van gereserveerd tot euforisch. Ieder-
een realiseert zich, dat dit natuurlijk 
geen 100 procent garantie is dat 
de ‘snode plannen’ nu definitief ter 
ziele zijn, maar daarnaast ziet ook 

bijna iedereen uit naar een zonniger 
toekomst. Een aantal levert op ons 
verzoek spontaan hun reactie. Graag 
schreven zij deze voor ons op; het 
feit, dat het halve romans zijn gewor-
den brengt ook in dit geval letterlijk 
hun beleving op grootse wijze onder 
woorden. 

Overleg
In het voorbije weekeinde kwamen 
de bewoners van De Ridderhof voor 
overleg bij elkaar: eerst ’s ochtends 
op het park en daarna ’s middags 
op een externe locatie en werd een-
drachtelijk de nieuw ontstane situatie 
besproken. Ook in deze bijeenkomst 

was er naast een massale opkomst 
een grote eensgezindheid in beleving 
en in het bespreken van de toekomst-
plannen. Bij deze bespreking waren 
ook de advocaten, die hen in de voor-
bije periode al vaak bijstonden en 
ook nu weer een adviserende inbreng 
hadden.

Bestemmingsplan
De strijdigheden met het bestem-
mingsplan betreffen volgens de 
gemeente vooral de aantasting van 
de landschappelijke waarden van het 
gebied en de overschrijding van het 
maximaal toegestane aantal recrea-
tiewoningen. Volgens de gemeente 
staat het bestemmingsplan er aan in 
de weg dat daar vakantiewoningen 
komen die gedurende het gehele jaar 
of grote gedeelten daarvan kunnen 
worden verhuurd aan steeds wisse-
lende huurders. Het beoogde gebruik 
van de recreatiewoningen is niet in 
overeenstemming met de definitie 
van ‘zomerhuizen’. 
 
Advies gevraagd
Gezien de omvang en de opzet van 
het bouwplan had de gemeente een 
onderzoeksbureau gevraagd aan te 
geven of en zo ja in hoeverre het 
bouwplan de aanwezige landschap-
pelijke waarden zou aantasten. Er 

wordt geconstateerd dat het gebied 
nu de historische lanen, de klein-
schaligheid en de afwisseling en het 
contrast tussen dichte bossen en open 
velden als landschappelijke waarden 
heeft. Doordat de nieuwe ontwikke-
ling minder bebouwingsvariatie zal 
hebben, zal er een verslechtering 
optreden doordat het gebied groot-
schaliger zal overkomen. Daarnaast 
zal met het vernieuwen van de 
bebouwing het gevaar bestaan dat het 
terrein niet als een bosrijk gebied zal 
worden ervaren, dat contrasteert met 
het belendende open gebied. 

Oordeel
Op grond van deze bevindingen en 
in aanmerking nemend de bedoelin-
gen van de planwetgever vindt het 
College (ook) dat bij uitvoering van 
het bouwplan de ter plaatse aanwe-
zige landschappelijke waarden niet 
worden behouden of hersteld, maar 
worden aangetast en (dus) in strijd 
is met de planregels van het bestem-
mingsplan.

Schrijvers
We ontmoeten bij een rondgang op 
de Ridderhof allereerst het schrij-
versechtpaar René Maas en Kiddy 
Maasbos. Het is in dit geval René 
(theoloog, psycholoog/psychothera-
peut), die een treffende reactie op de 
ontstane situatie verwoordt: 
‘Het hele gebeuren rond de Rid-
derhof heeft voor mij van het begin 
af aan een bijzonder afschuwelijke 
lading gehad. Bij de bevrijding van 
Nederland is namelijk mijn vader 
moedwillig doodgeschoten door een 
vuursalvo van soldaten in Duitse 
dienst waaronder ook Nederlanders. 
Alles wat zich presenteert met wille-
keur, overmacht, minachting, oprot-
mentaliteit, schimmige onbetrouw-
baarheid, kwetsbare mensen slacht-
offeren, minachting van fatsoensnor-
men en bezit, bedreiging, intimidatie 
herinneren me aan mijn oorlogstijd.
Het zijn woorden, die zich in deze 
volgorde naadloos in een paar minu-
ten aaneenrijgen en bij benadering 
mijn afschuw weergeven voor de 
obscure manipulaties en het ver-
raad van de vorige eigenaar van De 
Ridderhof en zijn fatale, respectloze 
besluit zijn erfgoed te verkwanselen.  
Ik weet dat mensen er nachtmerries 
van gehad hebben en concentratie-
kampervaringen zich weer in alle 
hevigheid aandienden. Dit alles heb 
ik de nieuwe eigenaren, de heren 
Bergervoet en Van Wikselaar van 
Topparken op 3 september 2010 dan 
ook schriftelijk laten weten. Ik ben 
blij met de reactie van de gemeente 
de Bilt en de stevige standpunten van 
de gemeenteraad. Het geeft hoop dat 
het onheil gestopt gaat worden’.

Oud-Maartensdijker
Op het park staat ook het huisje 
van oud-Maartensdijker Etienne Jap 
Tjoen San. Ook hij weet met goed 
gekozen woorden zijn reactie op de 
situatie aan te geven: 
‘Een geweldige erkenning van de 
schoonheid van ons park. Zo zie ik de 
afwijzing door de gemeente De Bilt 
van de bouwplannen van Topparken 
voor Bungalowpark de Ridderhof. 
Ik heb 6 jaar geleden gekozen voor 
dit park omdat het een gevarieerde 
bebouwing heeft en veel groen. De 
huisjes zijn ingepast in de natuur en 
het park is overduidelijk organisch 
gegroeid. Hier komt de natuur tot de 
voordeur en genieten we van bijzon-
dere dieren als de eekhoorn, de bos-
uil, boommarter en bunzing. Begin 
2009 kregen we volkomen onver-
wacht bericht dat de heer Kruiswijk 
het park had verkocht. Absoluut niet 
netjes omdat er een goede relatie 
was tussen bewonersvereniging en 
de eigenaar en veel recreanten recent 
nog hadden geïnvesteerd in reno-
vatie, nieuwbouw of aankoop. Toen 
duidelijk werd dat de nieuwe eige-
naar in feite Topparken was, was 
het wachten op de opzegging van de 
huurovereenkomst voor de grond en 
die kwam dan ook midden 2009. Top-
parken zou het park gaan herstruc-
tureren: Iets waar we als recreanten 
geen behoefte aan hebben, we willen 
individueel recreëren en niet in een 
eenheidsworst van huisjes zonder 
enige ziel. Grootschalige nieuwbouw 
(eigenlijk een Vinexwijk in het bos) 
past in onze ogen niet in Lage Vuur-
sche, dat kleinschalig van opzet is en 
zal de natuurwaarden van het park 
enorm aantasten. Dat de bouwplan-
nen nu zijn afgewezen zien we als 
een belangrijke bevestiging van onze 
visie. De gemeente De Bilt heeft 
ook een zeer gedegen onderbouwing 
gegeven bij de afwijzing. Volgens het 
bestemmingsplan is het gebied de 
Ridderhof aangewezen voor ‘behoud 
en herstel van de aldaar voorko-
mende, dan wel daaraan eigen 
landschappelijke waarden’. Geba-
seerd op een onderzoek van bureau 
Tauw concludeert de gemeente dat 
de bouwplannen de landschappelijk 
waarden ernstig aantasten door-
dat ‘de nieuwe ontwikkeling min-
der bebouwingsvariatie zal hebben, 
zal er een verslechtering optreden 
doordat het gebied grootschaliger 
zal overkomen’. En dat is precies 
waarom ik zo geniet op de Ridderhof. 
Ik heb dus wel een klein vreugde-
dansje gedaan toen ik hoorde van 
deze afwijzing! Deze onderbouwing 
maakt nieuwe grootschalige bouw-
plannen zeer moeilijk. Wij blijven dus 
vooralsnog genieten van de rust en 
de natuur op de Ridderhof’.
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Vooralsnog genieten van de rust en de 
natuur op de Ridderhof 

door Henk van de Bunt
 

In het noordoosten van de gemeente De Bilt en ten zuidwesten van het dorp Lage Vuursche 
bevindt zich bungalowparkpark De Ridderhof. Eind september 2010 zijn door de eigenaar 

 ‘Residence de Ridderhof b.v.’ bij het college van Burgemeester en Wethouders vier aanvragen 
om een bouwvergunning eerste fase ingediend.

Studio Heyning W/D heeft een 
lange ervaring van porselein maken 
en het is een fantastisch duo samen! 
Hun ervaringen in Japan delen zij 
ook met ons en is terug te zien in 
hun werken. Het werk van Wille-
mijn van Dorp (schilderijen en zeef-
drukken) is ook diezelfde ruimte 
aanwezig en versterkt het porselein 
en maakt de kleuren nog duidelij-
ker; het één vult het ander geweldig 
aan! Willemijn heeft haar atelier 
naast het water, uitzicht op kades en 
boten. Dit alles is goed terug te zien 
in haar werk! 

Wintergezichten
‘Winterlicht’ ziet men ook terug in 
het werk van schilder Karel Loman 
(Ede), die een drietal wintergezich-
ten heeft gemaakt: mooie ijle win-
terluchten, die je vooral vaak in de 
bergen ziet na zonsondergang. Maar 
daarnaast zijn de vrolijk gekleurde 
huisjes en de voorjaarsbloesem ook 
een genot om naar te kijken. Ook 
uit Ede afkomstig is Jolien van Es; 
haar werk bestaat uit echt leuk kera-
miek: van haar werk wordt je echt 
vrolijk. De leuke danseressen en de 
lieve schaapjes en poezen maken 

de expositie van Karel Loman en 
haar tot een heerlijke warme ruimte. 
Het verstilde winterlicht maakt daar 
alweer plaats voor lente, door de 
grote tulpen van Jolien die in bloei 
lijken te staan! 

Olieverf
Speciale aandacht kan ook wor-
den geschonken aan het werk van 
Mariska Meijers uit Amsterdam. Dit 
is nieuw in de Galerie: olieverfdoe-
ken en zeefdrukken en screenprints. 

Beetje Kunst verkoopt haar werk 
als enige in de regio Utrecht. Ook 
de kaartenmapjes en kalenders zijn 
nieuw. 
De openingstijden van Beetje Kunst 
zijn: woensdag van 14.00 tot 17.00 
uur, vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 
en elke eerste en derde zondag van 
de maand van 13.00 tot 17.00 uur en 
op afspraak. Galerie Beetje Kunst is 
gevestigd aan de Albert Cuyplaan 
58 in Bilthoven. Info: www.beetje-
kunst.nl of info@beetjekunst.nl

‘Winterlights’ bij Beetje Kunst
door Henk van de Bunt

Het thema van de nieuwe expositie van en bij ‘Beetje Kunst’ aan de Albert Cuyplaan 58 te Bilthoven is 
‘Winterlights’. Volgens galeriehoudster Annebé Posthumus Meyes is dit jaargetijde de aanleiding tot deze 

keuze: ‘Wij zitten midden in de winter en men ziet een prachtige collectie porselein van Studio Heyning W/D, 
Wied en Diederik Heyning uit Zeist. Hier en daar bijna transparant en met ijle kleuren, die aan winterlicht 

doen herinneren. De expositie is te bewonderen tot en met zondag 13 maart a.s.

Op de opening waren ze er allemaal: v.l.n.r. Willemijn van Dorp, Jolien van 
Es, Wied en Diederik Heyning en Karel Loman.

In het voorbije weekeinde kwamen de bewoners van De Ridderhof voor 
overleg bij elkaar: eerst ’s ochtends op het park. V.l.n.r. Rine van de Wiel, 
Etienne Jap Tjoen San, Yoka van Eck, Cor van den Berg, Akkie Hoekstra, 
Ingrid Bocxe.

Het schrijversechtpaar René Maas en Kiddy Maasbos.
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Tuinontwerper	en	hovenier	Pieter	de	
Koning	 deelt	 graag	 zijn	 vakkennis.	
‘Mijn	 vestiging	 in	 Westbroek	 is	 een	
prachtige	plek	om	mijn	ervaring	over	
te	kunnen	brengen	op	cursisten,’	ver-
telt	hij.	‘Ik	vind	het	fijn	om	veel	infor-
matie	over	te	dragen,	maar	niet	op	een	
droge	 manier.	 Een	 informele	 sfeer	
werkt	 veel	 plezieriger,	 voor	 mij	 een	
must.	Daarvoor	 is	de	actieve	deelna-
me	van	de	cursisten	belangrijk.	 Juist	
door	 veel	 vraag	 &	 antwoord	 komen	
we	 tot	 levendige	 cursusavonden’.	
Dat	 cursisten	 elkaar	 regelmatig	 het	
cursus-plezier	 gunnen,	 dat	 blijkt	wel	
uit	het	aantal	mensen	dat	een	partner	
of	vriend/in	deze	cursus	cadeau	doet.	

Overtuiging
De	 praktijkcursus	 tuinontwerpen	
bestaat	 al	 15	 jaar.	 ‘Omdat	 een	 goed	
doordacht	 tuinontwerp	de	basis	voor	
een	mooie	tuin	blijft’,	is	De	Konings	
overtuiging.	Tijdens	de	cursus	komen	
aan	 de	 orde:	 de	 plattegrond,	 de	
inventarisatie	 van	 wensen,	 tuinstij-
len,	 vormgeving,	 optische	 effecten,	
kleuren	 in	 de	 tuin	 en	 beplanting.	Al	

deze	onderwerpen	worden	met	voor-
beelden	toegelicht.	Maar	minstens	zo	
belangrijk	 is	 dat	 de	 deelnemers	 zelf,	
in	 de	 cursus,	 aan	 de	 slag	 gaan	 met	
het	ontwerpen	van	hun	eigen	tuin.	De	
ontwerp-cursus	 wordt	 gegeven	 op	 4	
maandagavonden	en	start	28	februari.	

Plantenkennis en tuinonderhoud
Voor	 cursisten,	 die	 de	 plantenkennis	
willen	 vergroten	 is	 de	 plantencursus	
op	 dinsdagavond	 een	 goede	 keuze;	
met	 veel	 informatie	 over	 de	 eigen-
schappen	en	toepassing	van	zo’n	140	
verschillende	 soorten	 planten	 zoals	
bomen,	 struiken,	 hagen,	 klimplanten	
en	natuurlijk	vaste	planten.	De	plan-
tencursus	begint	22	maart.
Veel	behoefte	blijkt	er	ook	te	zijn	aan	
de	cursus	Tuinonderhoud.	Dit	is	geen	
buiten-snoeicursus,	 maar	 gewoon	
binnen.	Met	koffie	erbij	en	dat	blijkt	
bijzonder	 goed	 te	 gaan:	 ‘Ik	 kan	 op	
deze	 manier	 veel	 vertellen	 en	 door-
dat	 er	 veel	 ruimte	 is	 voor	 vraag	 &	
antwoord	ontstaat	een	plezierig-	leer-
zame	 sfeer.’	Water	 geven,	 bemesten,	
plantwerk	 en	 natuurlijk	 snoeien,	 het	

komt	 allemaal	 aan	 de	 orde.	 Vanuit	
de	 invalshoek	 dat	 werken	 in	 de	 tuin	
plezierig	 is,	 maar	 ook	 niet	 uit	 de	
hand	moet	 lopen.	Arbeidsbesparende	
adviezen	 horen	 er	 daarom	 zeker	 bij.	
Deze	 cursus	 wordt	 gegeven	 op	 drie	
dinsdagvonden	en	start	1	maart.

Subtropisch
Tenslotte	 vertelt	 hij	 over	 de	 nieuwe	
cursus	 Mediterrane	 en	 subtropische	
tuinen:	 ‘Het	 creëren	 van	 een	 zuide-
lijke	sfeer	is	al	jaren	populair.	Toch	is	
er	wel	veel	kennis	nodig	om	 tot	 een	
mooi,	in	Nederland	passend	resultaat	
te	 komen.	 Die	 kennis,	 over	 het	 kli-
maat,	de	grond,	het	ontwerpen	en	de	
materialen	wil	ik	graag	aanreiken.	En	
uiteraard	 is	er	veel	aandacht	voor	de	
beplanting,	 van	 lavendel	 tot	 cypres’.	
Op	 drie	 maandagavonden	 vertoeft	
men	met	 Pieter	 de	Koning	 in	 zuide-
lijke	sferen.

Belangstelling?	Kijk	op	de	site	www.
koningtuinen.nl	of	bel	0346	-	282140	
voor	meer	informatie	of	een	inschrijf-
formulier.	

Tuincursussen Pieter de Koning 
uitgebreid

Over enkele weken starten de tuincursussen van Pieter de Koning weer. Op zijn locatie in Westbroek 
biedt hij u de gelegenheid om uw tuinkennis te vergroten. Naast de drie bestaande cursussen is er een nieuwe 

cursus ‘Mediterrane en subtropische tuinen.

Een zomerse aanblik van een door Pieter de Koning ontworpen tuin.

‘Het	is	een	genre	dat	populair	is	onder	
senioren,	maar	ook	in	de	boekhandel,’	
zegt	Petra.	‘In	de	CPNB	Top	100	van	
2009	behoorden	zes	van	de	 tien	best	
verkochte	 non-fictie	 boeken	 tot	 het	
genre	van	de	autobiografische	verha-
len.	 Heel	 opmerkelijk!	 Daaraan	 kun	
je	 zien	 dat	 levensverhalen	 eigenlijk	
van	 alle	 leeftijden	 zijn.	 Niet	 voor	
niets	 starten	 schrijfcursussen	 vaak	
bij	eigen	ervaringen.	Ook	als	je	fictie	
schrijft,	 zullen	 er	 eigen	belevenissen	
doordringen	in	je	verhaal.’

Schrijvershuisje
Petra	Cremers	heeft	als	jeugdboeken-
schrijver	 zowel	 fictie	 als	 non-fictie	
geschreven.	 Enkele	 jaren	 geleden	
heeft	 ze	 Schrijvershuisje	 opgericht,	
omdat	 ze	 toen	 aan	 de	 slag	 ging	 als	
schrijfdocent.	 De	 cursus	 ‘Levens-

verhalen	 schrijven’	 is	 nieuw	 in	 het	
aanbod.	 ‘Ik	 ben	 zelf	 op	 les	 gegaan,	
onder	 meer	 bij	 José	 Franssen,	 een	
autoriteit	 op	 dit	 gebied.	 Ik	 vond	 het	
een	openbaring	dat	je	met	eenvoudige	
middelen	–	verhalen,	maar	ook	foto’s,	
muziek,	voorwerpen	-	zoveel	los	kunt	
maken	uit	je	eigen	verleden.’

Levensverhalen
Mensen	 kunnen	vanuit	 verschillende	
motieven	 besluiten	 om	 levensver-
halen	 te	 gaan	 schrijven.	 Zingeving	
bijvoorbeeld:	wat	 is	de	zin	van	mijn	
leven,	 wie	 ben	 ik	 eigenlijk,	 heb	 ik	
goede	dingen	gedaan?	‘Uiteraard	kun-
nen	 er	 dan	 emoties	 loskomen,’	 zegt	
Petra.	 ‘Ik	 vind	 dat	 daar	 ruimte	 voor	
moet	 zijn.	 Maar	 mijn	 cursus	 is	 niet	
therapeutisch	bedoeld.	Mijn	expertise	
ligt	bij	het	schrijven.	Dus	ook	mensen	

die	 in	de	eerste	plaats	mooie	 teksten	
willen	 schrijven	 en	 daar	 herinnerin-
gen	 voor	 willen	 gebruiken,	 zijn	 van	
harte	welkom.	Van	welke	leeftijd	dan	
ook.	Het	lijkt	me	juist	interessant	als	
de	groep	in	leeftijd	varieert.	En	als	het	
zo	uitkomt	wil	ik	cursisten	natuurlijk	
graag	iets	leren	over	de	techniek	van	
het	schrijven.’

De	 workshops	 zijn	 bedoeld	 voor	
volwassenen	 en	 worden	 gegeven	 bij	
Petra	 Cremers	 thuis	 in	 Groenekan.	
De	ochtendlessen	vinden	plaats	vanaf	
woensdag	 2	 maart	 (9.30-12.00	 uur)	
en	de	avondlessen	vanaf	donderdag	3	
maart	 (20.00-22.30	 uur).	Aanmelden	
graag	 uiterlijk	 20	 februari	 (T:	 0346-
573040;	E:	info@schrijvershuisje.nl).	
Nadere	 informatie	 is	 te	 vinden	 op	
www.schrijvershuisje.nl.

Cursus ‘Internet voor kinderen’ 
De	bibliotheek	in	Bilthoven	geeft	op	donderdagochtend	24	februari	een	cur-
sus	‘Internet	voor	kinderen’.	De	cursus	is	bedoeld	voor	kinderen	uit	groep	
5	of	6	die	weinig	of	geen	internetervaring	hebben.	Op	een	speelse,	actieve	
en	bovenal	veilige	manier	leren	de	deelnemers	omgaan	met	leuke	en	nuttige	
mogelijkheden	die	het	web	biedt.

Het	programma	bestaat	uit	 informatie	zoeken	op	 internet,	 leuke	websites	
opslaan	 als	 favorieten,	 afbeeldingen	 &	 informatie	 van	 internet	 kopiëren	
en	opslaan	en	het	maken	van	opdrachten.	Ook	komt		veilig	surfen	op	het	
web	aan	bod:	wat	vertel	je	over	jezelf	en	kun	je	alles	wat	op	internet	staat	
geloven?

De	cursus	vindt	plaats	op	donderdagochtend	24	februari	van	10.00	tot	12.00	
uur	in	de	vestiging	Bilthoven	van	de	bibliotheek	aan	De	Kwinkelier	20.	De	
cursus	kost	3,50	euro	en	dit	bedrag	moet	bij	inschrijving	worden	betaald.	
Inschrijven	kan	aan	de	balie	bij	de	bibliotheken	in	Bilthoven	en	Maartens-
dijk.	Wees	er	snel	bij,	want	er	is	plaats	voor	10	kinderen	en	vol	is	vol!	Voor	
meer	informatie:	www.bibliotheekdebilt.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Autocross: altijd een sportief spektakel, maar nu nog voldoende 

deelnemers.

Al	vele	jaren	hoort	men	geluiden	in	Maartensdijk,	dat	het	feest	op	Konin-
ginnedag	niet	meer	het	feest	zou	zijn	als	voorheen.	Er	zou	te	weinig	spek-
takel	(spanning)	geboden	worden;	Ja,	wanneer	je	alleen	maar	langs	de	kant	
blijft	staan	en	het	werk	aan	anderen	overlaat,	dan	heb	je	gemakkelijk	praten.	
Wil	jij,	dat	er	op	Koninginnedag	echt	iets	te	beleven	valt	in	ons	dorp,	steek	
dan	de	handen	uit	de	mouwen	en	meld	je	aan	bij	Kapper	Hans	Stevens	(aan	
het	Maertensplein)	als	medewerker.

Autocross
Na	vele	jaren	wordt	er	dit	jaar	weer	een	autocross	georganiseerd;	dus	einde-
lijk	weer	kans	op	groot	spektakel	met	duizenden	toeschouwers?	Maar	waar	
blijven	de	sportievelingen	om	deel	te	nemen	aan	deze	cross.	Nu	heb	je	de	
kans	om	te	laten	zien	wat	je	waard	bent	als	crosser.	Dus	meld	je	aan,	er	is	
nog	plaats	genoeg.	Inlichtingen	bij	Jaap	de	Vries	(tel.	06	29262736)	of	bij	
voornoemde	Hans	Stevens.

H.M. Broekhuizen, Maartensdijk

Prachtig resultaat kunstveiling
In	 de	 Werkplaats	 Kindergemeenschap	 in	 Bilthoven	 werden	 maandag	 14	
februari	kunstwerken	geveild	van	mensen	met	een	verstandelijke	beperking.	
De	opbrengst	van	de	veiling	gaat	naar	de	Foundation	Ard	el	Amal	in	Egypte	
en	 komt	 ten	 goede	 aan	 verstandelijk	 gehandicapten	 die	 in	 erbarmelijke	
omstandigheden	leven.	Het	project	is	met	steun	van	de	gemeente	opgezet	in	
het	kader	van	Samen	voor	De	Bilt.	Het	initiatief	kwam	van	de	middelbare	
scholieren	 Nynke	Willemsen	 en	Anneloes	 Driessen.	 Burgemeester	Arjen	
Gerritsen	opende	de	veiling	en	verkocht	als	veilingmeester	het	eerste	werk	
voor	235	euro.	Zijn	taak	als	veilingmeester	werd	daarna	overgenomen	door	
Olivier	 Krol.	 Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 kon	 bij	 het	 afsluiten	 trots	
meedelen	dat	de	veiling	3.278	euro	heeft	opgebracht.	[GG]

Burgemeester Gerritsen als veilingmeester.

Inspiratie uit je eigen verleden
Tijdens de boekenweek van 2011 staan levensverhalen centraal. Jeugdboekenschrijver en schrijfdocent Petra 

Cremers sluit hierbij aan met een cursus ‘Levensverhalen schrijven’ in maart. 
Tijdens vijf inspirerende workshops krijgen deelnemers 

veel handreikingen om herinneringen op te halen. 
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Buiten	 bij	 SportCity	 staat	 docent	
Ineke	 van	 der	 Valk	 van	 de	 Theresi-
aschool	 leerlingen	 uit	 te	 zwaaien.	
‘Eenentwintig	 leerlingen	 uit	 groep	
zeven	en	acht	hebben	meegedaan	met	
spinnen’,	 vertelt	 ze.	 ‘Ik	 geef	 les	 in	
groep	 zeven	 en	 ik	 ken	 ze	 allemaal.’	
Thomas	 van	 elf	 heeft	 vast	 goed	 zijn	
best	 gedaan,	 want	 hij	 verzucht:	 ‘Ik	
kan	 geen	 fiets	 meer	 zien.	 Het	 was	
heel	 erg	 leuk,	maar	 ik	ben	wel	moe.	
Je	voelt	het	vooral	 in	 je	benen.’	Zelf	
gaat	hij	 niet	 op	de	 fiets	naar	 school:	
‘Ik	loop	meestal.’	Bij	de	entree	staan	
grote	 schalen	met	 fruit.	 ‘Dat	 is	 voor	
leerlingen	die	hun	energie	zijn	kwijt-
geraakt	 met	 spinnen’,	 wijst	 Yvonne	

van	 Ingen,	 leerkracht	 op	 de	 Regen-
boogschool.	 Elke	 leerling	 mag	 ook	
nog	 een	 poster	 meenemen:	 ‘Van	 FC	
Utrecht.	 Vanmiddag	 is	 aanvoerder	
Michael	 Silberbauer	 langs	 geweest.	
Hij	 heeft	 handtekeningen	 uitgedeeld	
en	kinderen	mochten	met	hem	op	de	
foto.’	Ze	prijst	de	sfeer:	‘Tot	nu	toe	is	
het	heel	druk	en	gezellig	en	er	zijn	al	
heel	 wat	 zweetdruppeltjes	 geplengd	
voor	het	goede	doel.’

Negentig procent
Algemeen	 directeur	 van	 Stichting	
Delta	 Martin	 van	 der	 Veen	 is	 trots	
op	zijn	tien	scholen.	‘Ze	hebben	alle-
maal	 ongeveer	 vijfhonderd	 euro	 bij	

elkaar	 gebracht	 met	 acties.	 Er	 werd	
zelfs	 over	 de	 Alpe	 du	 Fles	 gespro-
ken,	 omdat	 leerlingen	 lege	 flessen	
inzamelden.’	In	de	zaal	waar	gespind	
wordt,	 is	 het	 een	 drukte	 van	 belang.	
Voorop	 fietsen	 zes	 mannen	 en	 twee	
vrouwen	die	gaan	deelnemen	aan	de	
Alpe	d’HuZes.	Onder	leiding	van	een	
spinning	 instructrice	 fietsen	 ze	 har-
der,	 zachter,	 met	 grotere	 of	 kleinere	
weerstand	en	zittend	op	het	 zadel	of	
staand	op	de	pedalen.	‘Je	moet	mak-
kelijk	 op	 het	 tempo	 van	 de	 muziek	
kunnen	 fietsen’,	 maant	 de	 instruc-
trice.	’s	Middags	hebben	vooral	leer-
lingen	gefietst,	nu,	na	schooltijd,	zijn	
het	 meer	 docenten	 en	 ouders	 die	
een	 uurtje	 meespinnen.	 Toch	 zijn	 er	
nog	vijf	kinderen	bezig,	die	zelfs	het	
snelst	 kunnen	 trappen	 van	 allemaal.	
Na	een	uur	komt	Paul	van	den	Brink	
vermoeid	de	zaal	uit.	‘Wij	zijn	al	een	
uur	of	zes,	zeven	aan	het	spinnen.	De	
bezetting	 is	 goed:	 negentig	 procent	
van	 de	 fietsen.’	 Voor	 deelnemers	 en	
hongerige	 toeschouwers	 zijn	 bordjes	
gezond	 eten	 verkrijgbaar	 en	 natuur-
lijk	ook	de	nodige	dranken,	zodat	ze	
geen	vochttekort	krijgen.	

The Voice
Nadat	gymnastiekdocent	Eric	Mathe-
rus	de	andere	deelnemers	aan	de	Alpe	
d’HuZes	heeft	voorgesteld	en	verteld	
heeft	dat	ze	hopen	via	de	marathon	al	
20.000	euro	bijeen	te	krijgen,	gaan	de	
aanwezigen	 luisteren	 naar	 de	 fraaie,	
krachtige	 stem	 van	 Meike	 van	 der	

Veer	 uit	 Utrecht,	 bekend	 van	 The	
Voice	 of	 Holland.	 Voorafgaand	 aan	
haar	 optreden	 meldde	 ze:	 ‘Ik	 was	
pupil	van	Jeroen	van	der	Boom	en	ik	
was	heel	blij	met	hem.	 Ik	vond	hem	
het	eerlijkst	en	directst.	Hij	koos	voor	
degene	 die	 het	 beste	 had	 gezongen.	
Toen	 ik	 bijvoorbeeld	 in	 de	 sing-off	
stond	 tegen	Rafaella,	die	 al	heel	wat	
bekender	 is	 dan	 ik,	 stuurde	 hij	 haar	
toch	 weg,	 omdat	 hij	 vond	 dat	 ik	 de	
beste	was.’	Meike	doet	een	opleiding	
jazz	 en	 lichte	 muziek	 bij	 Djam	 in	
Amsterdam	en	werkt	in	restaurant	De	
Beleving	 in	 Utrecht,	 waar	 iedereen	
die	bedient	ook	zingt.	‘Verder	treed	ik	
ook	 op	 via	 een	 Evenementenbureau	
en	ik	ben	zangeres	in	de	jazzband	Sinc	
en	 bij	 de	 bigband	 Houten,	 waar	 ik	
oorspronkelijk	 vandaan	 kom.’	Meike	
vindt	 talentenjachten	 leuk	 en	 volgt	
ze	zo	mogelijk	ook,	maar:	‘Ik	ga	niet	
nog	een	keer	met	een	andere	wedstrijd	
meedoen.	Ik	heb	meer	naamsbekend-
heid	 gekregen	 en	 Nederland	 heeft	
gezien	wat	ik	kan,	dat	vind	ik	genoeg.’	
Meedoen	 aan	 The	 Voice	 kost	 wel	
veel	 tijd:	 ‘Ik	 ben	 er	 vanaf	 augustus	
tot	 eind	 januari	 mee	 bezig	 geweest.	

Ik	kon	bijna	niet	meer	werken,	want	
ik	moest	vaak	repeteren	of	opnemen.	
Tijdens	de	 live	shows	was	 ik	er	elke	
dag	 mee	 bezig.	 Ik	 had	 het	 er	 graag	
voor	over,	ook	al	had	ik	vrijwel	geen	
inkomen.	Alleen	voor	de	shows	in	de	
Heineken	Music	Hall	kregen	we	een	
vergoeding.’	 Winnaar	 Ben	 Saunders	
vond	 ze	 een	 aardige	 man:	 ‘Hij	 zingt	
erg	 goed	 en	 het	 is	 knap	 dat	 hij	 het	
volgehouden	heeft,	vooral	ook	omdat	
hij	vanaf	het	begin	favoriet	was.	Dat	
legde	een	druk	op	hem.’

Grote belangstelling 
voor Spinning Marathon Delta College

door Lilian van Dijk

Om geld bijeen te krijgen voor de deelname aan de Alpe d’HuZes in Frankrijk - geld dat naar 
de gelijknamige stichting gaat die zich inzet voor (ex) kankerpatiënten -, organiseerden docenten van de 
stichting Delta op 11 februari jl. een spinning marathon bij SportCity in Bilthoven. Behalve spinnen en 

zumba’en konden belangstellenden aanvoerder Michael Silberbauer van FC Utrecht bewonderen en naar 
Meike van der Veer luisteren, die tot de kwartfinale van The Voice of Holland wist door te dringen.

Opbrengst
Zaterdag	 12	 februari	 meldt	 Van	
den	Brink:	‘Over	de	hele	dag	geno-
men	 waren	 er	 zo'n	 450	 deelne-
mers.	 Samen	 met	 de	 verkoop	 van	
hapjes	 en	 drankjes	 en	 een	 aantal	
giften	 zorgden	 ze	 voor	 een	 totale	
opbrengst	van	ongeveer	€	10.000.’	
De	 leden	 van	Team	 Delta	 spinden	
zelf	acht	tot	negen	uur.	‘Soms	was	
het	 zo	 druk,	 dat	 we	 onze	 spin-
fietsjes	 af	 moesten	 staan	 aan	 de	
gasten.	Kortom:	het	was	een	uiterst	
geslaagd	evenement.’

De docenten van het Delta-team toonden dat ze gemakkelijk in een dag tien 
keer de Alpe d’Huez op en af kunnen.

Meike van der Veer heeft een dijk van een stem.

Voor	 die	 gelegenheid	 was	 er	 in	 de	
zaal	een	extra	podium	gebouwd	vóór	
het	al	aanwezige	toneel.	Op	dat	laat-
ste	 toneel	 zaten	 de	 muzikanten	 van	
Vriendenkring.	 Op	 de	 achtergrond	

dus,	 letterlijk	 en	 figuurlijk,	 want	 de	
kinderen	 stalen	 natuurlijk	 de	 show.	
Ze	 speelden	 en	 zongen	 met	 groot	
enthousiasme.	Het	zingen	met	de	fan-
fare	 samen	 ging	 prima.	 Een	 hele	

prestatie,	 want	 het	 is	 toch	 wel	 wat	
anders	 om	 met	 een	 echt	 orkest	 te	
zingen,	 dan	 met	 de	 muziek	 op	 een	
CD.	 Maar	 de	 kinderen	 zongen	 alsof	
ze	 niet	 anders	 gewend	 waren	 en	 de	
muzikanten	 speelden	 alsof	 dat	 ook	
voor	hen	heel	gewoon	was.	Het	was	
duidelijk	te	horen	dat	hier	serieus	was	
geoefend.	Alles	 was	 prima	 te	 horen,	
ook	 de	 dialogen,	mede	 door	 de	 pro-
fessionele	 geluidsinstallatie	 die	 voor	
deze	gelegenheid	was	ingehuurd.	Op	
de	première	liep	meteen	alles	op	rol-
letjes.	 De	 ouders	 op	 stoelen	 en	 hun	
kinderen	op	banken	ervoor	zagen	een	
perfecte	 opvoering.	 Een	 voorstelling	
met	 een	 boodschap,	 zo	 benadrukte	
Vriendenkring	voorzitter	Arie	de	Bree	
in	 zijn	 welkomstwoord.	 Regisseuse	
Femke	 Lunter,	 dirigent	 Christian	 de	
Jongh	 en	 zanginstructrice	 Marjon	
Braas	 kunnen	 terugzien	 op	 een	 suc-
cesvol	project.	Een	project	dat	op	de	
basisschool	 nog	 een	 vervolg	 krijgt	
met	een	‘Week	tegen	het	pesten’.

’t Kompas en Vriendenkring: 
prima samenwerking

door Martijn Nekkers

De kinderen van groep 7 van de School met de Bijbel ’t Kompas uit Westbroek  hebben met veel succes 
drie opvoeringen gegeven van de musical ‘Stop! De musical Tegen Zinloos Geweld’. In het dorpshuis van 

Westbroek gaven ze samen met de blazers van Vriendenkring vol overgave een boeiende voorstelling.

Scene uit ‘Stop! de musical tegen zinloos geweld’. Op de achtergrond de 
muzikanten van Vriendenkring..

Vol overgave werd er gezongen.

Informatieochtend 
op de Van Everdingenschool

De	Van	Everdingenschool	te	Bilthoven	organiseert	op	donderdag	3	maart	
2011	 een	 informatieochtend.	 Van	 9.00	 tot	 circa	 10.30	 uur	 zijn	 ouders/	
verzorgers	van	harte	welkom	om	kennis	te	komen	maken	met	de	school.	

Tijdens	deze	ochtend	zal	men	worden	rondgeleid,	kunnen	vragen	worden	
gesteld	 en	 de	 school	 ‘in	 bedrijf’	 zien,	 waardoor	 de	 prettige	 sfeer	 in	 de	
school	kan	worden	ervaren.	

De	Van	Everdingenschool	is	een	kleine,	openbare	school	met	continuroos-
ter,	BSO,	een	veilige	en	uitdagende	 leer-en	speelomgeving,	Engels	vanaf	
groep	1	en	nog	veel	meer!	Bent	u	geïnteresseerd?	De	schooldeur,	aan	de	
Leeuweriklaan	 3,	 staat	 op	 3	 maart	 voor	 u	 open.	 (voor	 meer	 informatie:	
www.everdingenschool.nl)	 (Mirte van den Berg)
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De	 leerlingen	 waren	 op	 het	 college	
goed	voorbereid	op	hun	eerste	sollici-
tatiegesprek.	Zij	hebben	eerder	al	een	
sollicitatiebrief	leren	schrijven	tijdens	
de	lessen	Nederlands.	Daarnaast	heb-
ben	zij	in	een	door	Randstad	Uitzend-
bureau	 aangeboden	 workshop	 geoe-
fend	in	het	voeren	van	zo’n	gesprek.	
Vervolgens	 hebben	 leden	 van	 de	 nu	
50	 jarige	 Rotaryclub	 op	 deze	 5de	
editie	 de	 door	 de	 leerlingen	 eerder	
geschreven	 sollicitatiebrieven	 ont-
vangen	 en	 speelden	 nu	 hun	 rol	 als	
beoordelaars,	 waardoor	 de	 VMBO-
ers	 leren	ook	 in	een	echt	sollicitatie-
gesprek	goed	te	scoren.

Gerichte vragen
Het	 rollenspel	 met	 serieuze	 achter-
grond	 werd	 gespeeld	 op	 het	 bedrijf	
Koster	Assurantiën	 &	 Financiën	 aan	
de	 Melkweg	 3	 in	 Bilthoven.	 Sarah	
Kastrop	uit	Bilthoven	is	exact	op	tijd.	
In	het	spel	heeft	zij	gekozen	voor	de	
functie	van	onderwijsassistente.	
Daar	 zit	 je	 dan	 als	 zestienjarige	 op	
een	 vreemde	 locatie	 aan	 tafel	 tegen-
over	 een	 serieuze	 meneer	 die	 zeer	
gerichte	vragen	stelt	waarom	je	voor	
dat	 beroep	 gekozen	 hebt.	 Dan	 zit	
er	 ook	 nog	 een	 verslaggever	 mee	 te	
luisteren.	Sarah	kreeg	gerichte	vragen	
over	de	keuze	voor	haar	vervolgoplei-

ding.	Over	initiatief	en	het	natuurlijke	
overwicht	 bij	 omgang	 met	 kinderen.	
Over	 teamwork	 en	 de	 aanpak	 bij	
meningsverschillen	 en	 over	 het	 hel-
pen	van	kinderen	bij	orde	en	rust.	

Compliment
Maar	 Sarah	 gaf	 geen	 krimp.	 Hoe-
wel	 bescheiden,	 gaf	 ze	 tot	 genoe-
gen	 van	 haar	 ondervrager	 keurige	
en	overdachte	 antwoorden	 en	hij	 zei	
na	 afloop:	 ‘Je	 geeft	 goed	 weer	 wat	
je	 geleerd	 hebt.	 Ik	 geef	 je	 een	 com-
pliment	 voor	 je	 uitstekende	 voorbe-
reiding.	 Je	 deed	 het	 heel	 goed.’	Als	
resultaat	kreeg	ze	de	mededeling	dat	

ze	 zal	 worden	 aangemeld	 voor	 een	
vervolggesprek	 en	 dat	 is	 weer	 een	
stap	verder.	Na	afloop	volgt	nog	een	
verrassing	als	haar	gevraagd	wordt	of	

zij	in	het	echt	ook	onderwijsassistente	
wil	worden.	‘Nee	meneer’,	zegt	Sarah	
‘ik	 heb	 gekozen	 voor	 een	 opleiding	
als	onderofficier	bij	de	landmacht.’

Sollicitatietraining VMBO-ers 
Groenhorst College

Een rollenspel met serieuze achtergrond

door Kees Pijpers

Vorige week zijn 4de-jaars VMBO’ers van het Groenhorst Ccollege Maartensdijk op sollicitatiebezoek 
geweest bij bedrijven in de gemeente de Bilt. Een project van Groenhorst, Randstad en Rotaryclub Bilthoven 
- De Bilt dat al 5 jaar loopt. De leerlingen voerden het gesprek als training in een rollenspel met Rotaryleden. 

Sarah Kastrop en Rotarian Steven Staal tijdens het rollenspel.

Na	 twee	 nederlagen	 was	 voor	 de	
wedstrijd	 tegen	 Forza	 Hoogland	 het	
vertrouwen	 weer	 helemaal	 terug.	
Met	 Suzanne	 de	 Waal	 weer	 op	 haar	
vertrouwde	 libero	 positie	 liep	 het	
verdedigend	 en	 passerend	 weer	 als	
vanouds.	 José	 de	 Groot	 en	 Maike	
Asbreuk	speelden	deze	wedstrijd	alle-
bei	een	halve	wedstrijd	op	de	diago-
naal.	En	dat	ging	naar	behoren.	
De	1e	set	gaf	Salvo	direct	enorm	veel	
gas.	De	 tegenstander	 bezweek	onder	
de	 servicedruk	en	de	aanvalsdruk	en	
had	 niets	 in	 te	 brengen.	 De	 1e	 set	
werd	 gewonnen	 met	 25-14.	 De	 2e	
set	zat	Forza	beter	in	de	wedstrijd	en	
ging	het	 spel	 redelijk	 lang	gelijk	op.	
In	het	2e	gedeelte	van	de	set	kwam	de	
aanvals-	en	servicedruk	weer	terug	en	
werd	de	set	gewonnen	met	25-20.	De	
3e	set	werd	gewonnen	met	25-17	met	

name	door	de	 servicedruk	van	Kelly	
de	Waal	en	de	aanvalsdruk	van	Stefa-
nie	van	Ginkel.	De	4e	set	verliep	heel	
rommelig.	De	passing	die	tot	dan	toe	
bijna	 perfect	 was	 werd	 iets	 minder,	
waardoor	de	dames	steeds	 tegen	een	
achterstand	 aankeken.	 Bij	 de	 stand	
18-22	 werd	 de	 druk	 weer	 verhoogd	
zoals	 in	de	voorgaande	 sets	 en	werd	
de	 set	 met	 25-23	 gewonnen.	 Een	
prima	overwinning.	Woensdag	spelen	
de	dames	tegen	Netso	in	Amsterdam.

Dames 2
De	Salvobeloften	zijn	het	spoor	hele-
maal	bijster.	Na	de	winterstop	is	nog	
geen	 overwinning	 geboekt	 en	 ook	
het	 bezoekende	 Keistad	 uit	 Amers-
foort	 was	 sterk.	 Het	 gemis	 van	 de	
hoofd-aanvalster	 en	 de	 spelverdeler	
ondermijnt	 het	 vertrouwen	 van	 de	

speelsters.	De	eerste	set	begon	Salvo	
voortvarend.	 Met	 Carine	 de	 Ridder	
voor	het	eerst	op	spelverdeling	pakte	
Salvo	 het	 initiatief	 met	 een	 goede	
service	en	aanvalsdruk.	Helaas	wisten	
de	meiden	dit	niet	tot	het	einde	vol	te	
houden	en	Keistad	won	met	25-27	de	
set.	De	2e	set	was	rampzalig.	Bij	4-8	
verstapte	een	Salvospeelster	en	moest	
het	veld	verlaten.	Hierdoor	waren	de	
meiden	van	slag	en	Keistad	rook	zijn	
kansen.	 Zij	 voerden	 de	 servicedruk	
op	 waar	 Salvo	 geen	 raad	 mee	 wist.	
De	 set	 ging	 met	 14-25	 verloren.	 De	
3e	 en	 4e	 set	 was	 duidelijk	 zichtbaar	
dat	Keistad	het	betere	 team	was.	Zij	
speelden	 het	 ploeterende	 Salvo	 naar	
een	 duidelijke	 nederlaag	met	 de	 set-
standen	18-25	en	20-25.	Vrijdag	pro-
beren	 de	 dames	 zich	 te	 revancheren	
tegen	VIF	in	Hilversum.	

Salvodames weer op overwinningskoers
Ondanks het feit dat Salvo dames 1 niet compleet was werd de wedstrijd tegen Forza Hoogland met 4-0 

gewonnen. Zo blijft de 2e plaats stevig in handen. De Salvo Beloften zijn het spoor helemaal bijster. Tegen 
Keistad werd weer met 4-0 verloren. Door de vijfde nederlaag op rij zakt Salvo naar de middenmoot. 

Bij	 het	 (verboden)	 spel	 balletje	 bal-
letje	schuift	de	spelleider	een	balletje	
razendsnel	 onder	 één	 van	 drie	 doos-
jes.	 De	 zwaar	 belazerde	 speler	 moet	
raden	onder	welk	doosje	het	 balletje	
is	verdwenen.	Een	paar	keer	mag	hij	
goed	 raden,	 zodat	 hij,	 optimistisch	
geworden,	zijn	inleg	verhoogt	en	ver-
volgens	verbijsterd	constateert	dat	hij	
telkens	het	verkeerde	doosje	aanwijst.	
De	 spelleider	 is	 een	 getructe	 bedrie-
ger,	maar	strijkt	zijn	winst	op	en	ver-
dwijnt	 in	de	een	of	andere	steeg.	De	
Bilt	en	Houten	bedrogen	het	publiek	
niet,	 maar	 dat	 kon	 zich	 afvragen	 in	
welk	 doel	 de	 bal	 zou	 verdwijnen.	
Daar	 was	 geen	 peil	 op	 te	 trekken,	
vooral	 niet	 in	 de	 tweede	helft	 bij	 de	
stand	1-1.	

Vanaf	 de	 start	 golfde	 het	 spel	 op	 en	
neer.	De	Bilt	bouwde	zorgvuldiger	op	

en	 zette	 een	 aantal	 mooie	 aanvallen	
op	 via	 de	 vleugels.	 Houten	 speelde	
directer	en	lopende	spelers	vanuit	het	
middenveld	zorgden	voor	dreiging.	

De	 Bilt	 creëerde	 meer	 kansen,	 maar	
verzilverde	niets.	 In	de	20ste	minuut	
verdedigde	 een	 De	 Bilt	 speler	 vanaf	
de	zijlijn	uit	door	het	midden	van	de	
eigen	verdediging.	De	bal	kwam	pre-
cies	 voor	 de	 voeten	 van	 een	Houten	
aanvaller	die	met	een	prachtig	boogje	
keeper	Mark	Hillen	versloeg;	0-1.

Gehinderd	 door	 zijn	 enkelblessure	
kwam	 Tanim	 Hermie	 in	 de	 tweede	
helft	 niet	meer	 terug;	 zijn	 vervanger	
was	Jeffrey	Engel.	Laurens	Jagt	werd	
naar	de	punt	van	de	aanval	gestuurd	
en	Marcel	Melissen	zakte	een	linie.	In	
de	51ste	minuut	nam	Steven	Schoon	
vanaf	 links	 een	 vrije	 schop	 zoals	 je	

ze	 in	 de	 eredivisie	 verwacht;	 mooi	
aangesneden,	moeilijk	voor	de	verde-
diging,	onbereikbaar	voor	de	keeper.	

Marc	 Schuurman	 kopte	 in:	 1-1.	 En	
toen	 begon	 het	 balletje	 balletje	 spel.	
Door	 de	 vele	 blessures	 lag	 het	 spel	
nogal	eens	stil.	Het	tempo	was	uit	de	
wedstrijd,	 maar	 de	 spanning	 bleef.	
Mark	 Hillen	 zorgde	 nog	 voor	 een	
superredding,	 toen	 een	 Houtenspeler	
alleen	voor	hem	verscheen.	Met	zijn	
linkerbeen	weerde	 hij	 de	 bal	 af.	Het	
balletje	verdween	niet	meer	onder	één	
van	de	doosjes.	Het	bleef	1-1.

Volgende	 wedstrijden	 voor	 FC	 De	
Bilt:	zondag	20	februari:	uitwedstrijd	
tegen	DHSC1	om	14.00	uur	en	zon-
dag	27	februari:	 thuiswedstrijd	tegen	
Zeeburgia1	om	14.00	uur.	

(Luc Hermie)

1000 euro voor kinderen 
Zuid Afrika 

Afgelopen	drie	weken	hebben	de	kinderen	van	de	Immanuelkerk	in	de	Bilt	
meegedaan	aan	een	spaarproject	voor	Zuid	Afrika.	Maar	liefst	€	1000	werd	
verzameld.	Het	geld	is	bestemd	voor	het	project	Back2School	waarvan	de	
Biltse	Johanna	van	Berge	de	contactpersoon	is.	Back2School	zorgt	ervoor	
dat	 kinderen	 uit	 de	 arme	 Zuid	Afrikaanse	 townships	 (weer)	 naar	 school	
kunnen.

Wekelijks	 werd	 het	 geld	 via	 een	 symbolische	 bouwput	 bijeen	 gespaard.	
Dankzij	 gulle	 giften	 van	 kinderen	 en	 volwassen	 werd	 dit	 fantastische	
bedrag	bereikt.	Back2School	 (B2S)	vangt	 kinderen	uit	 de	 townships	 van	
Port	Elizabeth	(Zuid-Afrika)	op	die	om	welke	reden	dan	ook	niet	meer	naar	
school	gaan.	B2S	stimuleert	hen	om	opnieuw	naar	school	te	gaan	door	ze	
veel	aandacht	en	liefde	te	geven	en	tegelijkertijd	discipline	en	routine	aan	
te	leren.	

Red de Biltse duinen

De leerlingen van de Van Everdingenschool uit Bilthoven kijken dagelijks 
uit op de Biltse Duinen en willen dit prachtige natuurgebied graag zo 
houden. Daarom doen ze mee aan de actie: Red de Biltse Duinen! Voor 
elke euro die ze met het Utrechts Landschap inzamelen, leggen Provincie 
Utrecht, gemeente de Bilt en stichting ‘Mens en zijn Natuur’ elk een euro 
bij! (www.everdingenschool.nl) (Mirte van den Berg)

FC De Bilt en Houten spelen het spel 
‘balletje balletje’
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Om	vier	uur	’s	middags	laat	het	leer-
lingenorkest	met	 aanvulling	 van	wat	
leden	van	het	harmonieorkest	 liedjes	
horen.	Elk	liedje	moet	bij	de	kinderen	
die	op	de	grond	zitten	met	kleurplaten	
van	dieren	een	 lichtje	doen	branden,	
want	 het	 gaat	 over	 een	 dier.	 Een	
beetje	 hulp	 krijgen	 ze	 van	 dirigente	
Lucienne	 de	 Valk:	 zij	 beeldt	 tijdens	
het	dirigeren	ook	nog	met	veel	verve	
het	 dier	 uit	 waar	 het	 om	 gaat.	 Een	
logge	olifant,	een	gemene	ratelslang,	
een	gevaarlijke	panter	of	een	wagge-
lende	pinguïn,	ze	draait	er	haar	hand	
niet	voor	om.	De	kinderen	vinden	het	
reuze	spannend.	Om	de	beurt	of	met	
een	 paar	 samen	 mogen	 ze	 door	 de	
microfoon	zeggen	welk	dier	het	was.	
Daarna	 gaat	 Lucienne	 meteen	 door	

met	de	workshop	boomwhackers.	Elk	
kind	 krijgt	 een	 plastic	 buis,	 rood,	
geel,	 groen,	 oranje,	 blauw	 of	 paars.	
Die	kleur	heeft	te	maken	met	de	toon	
die	het	ding	kan	voortbrengen	en	de	
lengte	–	er	zijn	lange	en	korte	buizen	
–	met	de	toonhoogte.	Al	gauw	hebben	
de	kinderen	de	slag	goed	te	pakken.	

Gebak voor ijspegels
Ondertussen	 kunnen	 belangstellen-
den	 wijn	 proeven	 bij	 de	 stand	 van	
Whisky-	en	wijnhandel	Verhaar,	zich	
op	 de	 hoogte	 stellen	 van	 de	 nieuw-
ste	 wintersportmode	 bij	 Two	 Sea-
sons,	 alles	 leren	 over	 patchwork	 en	
quilten	 bij	 Mode	 Atelier	 Bettina	 en	
zich	 laten	 informeren	 over	 het	 nut	
van	 winterbanden	 bij	 Van	 Hugten	

Mobility-Center.	 Leden	 van	 tuinver-
eniging	 Groei	 &	 Bloei	 De	 Bilt	 e.o.	
leggen	uit	hoe	je	een	mand	kan	vullen	
met	bloembollen,	wat	uiteindelijk	één	
grote	 bloemenpracht	 oplevert,	 Cees	
van	Weelden	van	Profile	laat	zien	dat	
hij	dé	fietsspecialist	van	Bilthoven	is	
en	Van	der	Gun	Zonwering	kan	alles	
vertellen	 over	 inbraakveilige	 zonwe-
ring.	Ruud	en	Bea	van	Dillen	zijn	een	
lust	voor	het	oog	met	hun	bloemdeco-
raties	en	het	Rode	Kruis	probeert	met	
demonstraties	 reanimeren	 mensen	 te	
enthousiasmeren	voor	EHBO-cursus-
sen.	 Landwinkel	 De	 Hooijer,	 te	 vin-
den	 tegenover	 het	 voormalige	 Euro-
patuin,	 doet	 veel	 bezoekers	 water-
tanden	 met	 goudeerlijke	 producten.	
Wie	het	niet	meer	uithoudt,	kan	zich	

tegoed	doen	aan	allerlei	lekkere	hap-
jes,	waaronder	zelfgebakken	cakes	en	
taarten	door	jeugdleden	en	volwassen	
leden	 van	 de	 Brandweerharmonie.	
‘Alles	 eigengemaakt’,	 prijzen	 Sien	
van	Aken,	Annette	van	der	Kraats	en	
Maria	van	Gestel	van	het	ondersteu-
nend	team	hun	koopwaar	aan,	die	na	
het	inleveren	van	een	aantal	ijspegels	
(consumptiebonnen)	met	 smaak	mag	
worden	verorberd.

Meezingen
Het	 jeugdorkest	 gaat	 verder	met	 een	
volgend	 optreden.	 Tussendoor	 is	 de	
blokfluitgroep	 aan	 de	 beurt,	 die	 uit	
vier	 meisjes	 en	 een	 jongetje	 bestaat.	
Zij	 spelen	 mee	 met	 een	 orkestband.	
De	jonge	muzikantjes	doen	goed	hun	
best	 en	 blazen	 een	 vrolijk	 deuntje	
mee.	 Bij	 het	 nummer	 ‘Op	 een	 grote	
paddenstoel’	 mag	 het	 publiek	 mee-
zingen,	 wat	 jong	 en	 oud	 met	 veel	

overtuiging	en	inzet	doet.	In	de	blok-
fluitgroep	 is	 nog	 plaats	 voor	 nieuwe	
leerlingen,	 kondigt	 de	 presentatrice	
aan.	 Het	 jeugdorkest	 speelt	 vervol-
gens	 weer	 wat	 van	 zijn	 repertoire,	
waarbij	 de	 kinderen	 die	 net	 hebben	
leren	boomwhacken	met	één	nummer	
mogen	 meespelen.	 ‘Hiep	 hoi’,	 moe-
digt	 Lucienne	 de	 Valk	 haar	 nieuwe	
pupillen	steeds	aan.	Ze	krijgen	onder	
haar	speciale	leiding	zelfs	de	gelegen-
heid	even	te	soleren.	
Al	met	al	kan	de	brandweerharmonie	
terugkijken	op	een	geslaagd	en	sfeer-
vol	winterfeest,	dat	beslist	voor	herha-
ling	vatbaar	is	in	2012.	Bij	de	harmo-
nie	zelf	zijn	vacatures	voor	muzikan-
ten	op	de	klarinet,	saxofoon,	bariton/
euphonium	 en	 slagwerk.	 De	 drum-
band	 kan	 nog	 tamboers	 gebruiken.		
Wie	 interesse	 heeft	 kan	 mailen	 naar	
info@brandweerharmonie.nl	 of	 kij-
ken	op	www.brandweerharmonie.nl.	

WinterFair Brandweerharmonie 
maakt regendag zonnig

door Lilian van Dijk

De Muzikale WinterFair van de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven (VVBB) trof niet 
het allerbeste weer, maar wie eenmaal binnen was in het Nieuwe Lyceum, vergat de motregen snel. Daar was 

op 12 februari van alles te horen, zien en doen en de sfeer was opperbest.

Boomwhacken is een leuke kennismaking met muziek en iedereen kan 
meedoen.

Vroeg	 in	 de	 ochtend	 vertrokken	 de	
leerlingen	uit	Bilthoven	met	een	grote	
doos	 vol	 met	 boodschappen	 geheel	
gesponsord	 door	 Albert	 Heijn	 Den	
Dolder.	 Op	 school	 werden	 zij	 warm	
ontvangen	 door	 de	 kooklerares	 van	
De	Mozarthof.	Louise	en	Alice		waren	
vroeg	van	huis	gegaan	om	op	 tijd	 te	
kunnen	 beginnen	 met	 de	 voorberei-

dingen	voor	de	 les.	De	kinderen	van	
de	 Mozarthof	 kwamen	 binnen	 met	
een	 grote	 glimlach	 op	 hun	 gezicht!	
Die	hadden	er	net	als	Louise	en	Alice	
echt	zin	in.	Het	was	een	klasje	met	6	
kinderen!	 Zij	 luisterden	 aandachtig	
en	 reageerden	 regelmatig	 met	 een	
enthousiaste	kreet	op	het	verhaal	van	
Louise	en	Alice.	

Rotary
Met	 de	 financiële	 steun	 van	 de	
Rotary	 Hilversum	 hadden	 zij	 prach-
tige	schortjes	voor	de	leerlingen	laten	
maken	en	kon	het	project	op	een	film	
worden	 vastgelegd.	 Na	 praktijkspel-
letjes	en	uitleg	over	de	schijf	van	vijf	
van	 het	 voedingscentrum,	 begon	 het	
praktische	gedeelte	van	de	kookles.	
Tussen	 het	 bereiden	 van	 de	 gerech-
ten	 werden	 spelletjes	 gedaan	 steeds	
met	 als	 thema	 gezonde	 voeding.	 De	
leerlingen	 hebben	 tomaat-	 mozza-
rellaspiesjes	 gemaakt	 en	 heel	 veel	
andere	gezonde	borrelhapjes.	Het	was	
een	 gezellige	 ochtend	 en	 er	 werd	
veel	gelachen.	De	leerlingen	toonden	
enthousiaste	inzet.	
Louise	en	Alice	zijn	er	van	overtuigd	
dat	 de	 leerlingen	 nog	 lang	 gebruik	
zullen	 maken	 van	 hun	 prachtige	
schortjes	 en	 terug	 zullen	 kijken	 op	
een	 leerzame	 en	 gezellige	 ochtend!	
Zo	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten:	de	
leerlingen	 van	 de	 Mozarthof	 hebben	
een	 leerzame	 en	 gezellige	 ochtend	
gehad	en	Alice	en	Louise	hebben	een	
zinvolle	 invulling	 aan	 hun	 profiel-
werkstuk	gegeven.		

Werkplaatsleerlingen geven kookles 
Louise van Hemert en Alice Rodenberg zitten in het eindexamen jaar van HAVO op de Werkplaats 

Kindergemeenschap in Bilthoven. In het kader van hun profielwerkstuk hebben zij een educatieve ochtend 
georganiseerd voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) op De Mozarthof in Hilversum. Het thema van 

de les was gezonde voeding en de les was verdeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Louise en Alice van de Werkplaats waren voor een dag zelf leraar.

Maatschappelijke stage 
in De Bremhorst

Vrijdag 11 februari hebben de leerlingen Iris de Ruiter en Coco 
Poort hun maatschappelijke stage afgerond in Woonzorgcentrum 
De Bremhorst. De leerlingen van Schoonoord te Zeist hebben deze 

2e jaars stage volbracht met 30 uur vrijwilligerswerk naast hun 
middelbare schoolperiode. 

Het	vrijwilligerswerk	bestond	uit	koffie	en	thee	delen	door	het	gehele	huis,	
tijdens	 het	 ronddelen	 van	 hapjes	 op	 de	 borrelmiddag	 een	 praatje	 met	 de	
bewoners	maken,	het	afruimen	van	de	etensbladen	enz.	

Iris	en	Coco	zitten	in	de	2de	klas	V.W.O.	en	zijn	beide	14	jaar.	Dit	was	de	
tweede	keer	dat	ze	een	maatschappelijke	stage	 invulden.	Vorig	 jaar	heeft	
Coco	 ook	 bij	 De	 Bremhorst	 haar	 stage	 gelopen.	 Ze	 vertelde	 dat	 ze	 toen	
meeliep	met	de	medewerkers	van	de	verzorging.	Nu	mocht	zij	meer	zelf-
standig	aan	de	slag.	Iris	‘liep’	haar	1ste	jaar	maatschappelijke	stage	in	een	
verzorgingshuis	in	Zeist.	Zij	trof	in	De	Bremhorst	een	grotere	zelfstandig-
heid	aan.		 (Trees van Rooyen)

Beide stagiaires vonden het erg gezellig om hier een kijkje te nemen hoe het 
werken in een verzorgingshuis er aan toe gaat.

Wie weet welk dier Lucienne de Valk hier uitbeeldt?



 De Vierklank 18 16 februari 2011

Vrijstaande DOUCHECABINE 
met dichte achterwand en 3 gla-
zen wanden. Weinig gebruikt. 
Prima geschikt als tijdelijke 
douche bij een verbouwing of 
een semi-permanente opstel-
ling. 80 x 80 x 200 cm. € 
275,00. Tel. 06-20017135

Te koop Amcor SC-120 
LUCHTONTVOCHTIGER, 
nooit gebruikt. In org. Verp. € 
100,-. Tel. 030-2204591

POSITIEKLEDING mt 34/36 
voor voorjaar/zomer 2011. Tel. 
06-38897003

Wie heeft er nog 
VOETBALPLAATJES van 
de C1000 nodig? Ik heb er 
genoeg, ik vraag er € 0,50 per 
stuk voor. Bel me even 0346-
214084

Te Koop: 6 cd set gesealed, 
Arthur Grumiaux, Philips 
Recordings '55-'78. Nieuw: 
€ 25,-. Tel 035-7852 090 (na 
18.00 uur)

Te koop: 2 kaarten Xtra Cold 
Ice Café te A’dam (4D film 
+ drankje) Samen € 20,-. Tel. 
06-16276013.

Te koop: Tri Yann, spirituele 
muziek 3cd the best of, gesea-
led Tel 035-7852 090 (na 18.00 
uur). € 12,50

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

Te Koop: cd placido Domingo/ 
Luisa Fernanda Spaans Musical 
gesealed in mooi box + boekje. 
€ 15,-. Tel 035-78 52 090 (na 
18.00 uur)

Te koop: Pierre Rapsat, 2cd met 
36 chansons, gesealed. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur). € 10,-.

Te koop JVC Breedbeeld tv. 
Werkt prima € 45,-. Tel. 035-
5772522.

Sharp combi-magnetron-grill-
oven, weg wegens nieuwe keu-
ken. € 50,-. Tel. 030-2281580

10 Nieuwe (streek)romans, 
bekende schrijvers. € 30,-. 
Grote nieuwe atlas van Elsevier. 
€ 5,-. Tel. 030-2202996

Te koop aangeboden

Nootjes

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

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Handwerkboek ‘ondori’ knuf-
feldieren. € 5,-. Handwerkboek 
‘ondori’ lappen poppen. € 5,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuw boek: werken met 
brooddeeg van Isolde Kiskalt. 
€ 6,-. Grote zak knikkers in alle 
soorten en maten 6 kg. € 5,-. 
Tel. 030-2202996

Oude gietijzeren strijkbout. € 
10,-. Luxe rond salontafeltje Ø 
60 cm. licht essen € 20,-. Tel. 
030-2202996

All Star basketbalschoenen 
maat 48. € 30,-. Tel. 030-
2250688

Nieuw warm voorjaarsjack 
heren xxl appelgroen. € 50,-. 
Tel. 030-2250688. Merkjas!

Viool in kist, moet besnaard 
worden, strijkstok. Samen € 
50,-. 4/4. Tel. 030-2250688

Kleuren tv, 51 cm. beeld i.z.g.s. 
met afstandsbediening. € 20,-. 
Tel. 06-44420668

Antieke kinderstoel met wat 
werk. € 15,-. AEG centrifuge 
met bon z.g.a.n. € 25,- Tel. 
06-52542564

Slaapbankje z.g.a.n. kleur 
beige, zit en slaapt goed. € 50,-. 
Tel. 06-52542564

1-persoonsbed 90x200 cm. met 
Auping spiraal z.g.a.n. € 50,-. 
Tel. 06-52542564

Leuk houten stepje. € 6,50. 
Wedgewood kinderpopbord-
je. € 7,-. 2 Kop en schotels 
Wedgwood edmee jubilee/
moss rose. € 7,- per stuk. Tel. 
06-54665050

Globe met verlichting. € 17,50 
cd rek met leuke eendenpo-
ten. € 17,50. Heel leuk pop 
en stoeltje, samen € 15,-. Tel. 
06-54665050

4 videobanden van Swiebertje  
zijn nog nieuwe. Deel 2, 4, 6 
en 8 VHS samen € 15,-. Tel. 
0346-214084

FIETSEN/BROMMERS

Het voorjaar komt eraan! 
Mountainbike. Nieuw € 20,-. 
Twinny Load € 45,-. Tel. 030-
2205621

Oma FIETS, in goede staat. € 
50,-. Tel. 06-52542564

PERSONEEL GEVRAAGD

Gevraagd HULP in huishou-
ding, voor de vrijdagmor-
gen gedurende 4 uur. Tel. 
06-26550998

Groothandel Pfann Maartens-
dijk zoekt SCHOON-
MAAKSTER 4 à 5 uur per 
week. info@pfann.nl tel. 0346-
259040

Hubo Maartensdijk zoekt een 
bouwmarkt medewerker. Zie 
pag. 12.

PERSONEEL AANGEBODEN

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

DIVERSEN

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 

Diversen

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

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

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

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

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

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

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

Tobben, twijfelen, doe er wat aan! Gestalttherapie Barbara 
Pompe, Den Dolder. Tel. 06-54271060 www.barbarapompe.nl

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

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

Graancirkels. Op 21 februari is Janet Ossebaard te gast 
bij Spiritueel Centrum De Gouden Engel. Janet belicht verschil-
lende facetten van de graancirkels zoals een historisch overzicht, 
geometrische bijzonderheden, biofysische afwijkingen, licht-
verschijnselen en effecten op geest en lichaam. De lezing vindt 
plaats in ’t Noorderpunt Laan van Vollenhove 1014 te Zeist. 
Aanvang 20.00 uur. Voor deze lezing is reserveren noodzakelijk. 
Voor info kunt u bellen met Loes Lerou, tel: 033-4553494

CURSUSSEN

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

Personeel gevraagd

Feestzaalverhuur (Utr.)

030-2717752

De Nieuwe Bakker
Nieuw Loosdrechtsedijk 117

tegen over Sypesteyn

O35-5823651

SPECIALIST IN AMBACHTELIJK SMAAKVOL 

EN MET MINDER ZOUT BEREID "BROOD"!

TEVENS SPELTBROOD

WORD POSTBEZORGER! 
Surf naar www.dhlpost.nl

of bel 0800 - dhlpost (0800 - 345 7 678)

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

workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

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

HARSMODELLEN gezocht 
voor benen, oksel en armen 
m/v. Tel. 06-46045071

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

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

Krijg helder wat je werkelijk wilt. Tijdens de workshop leer 
je de formule voor een gepassioneerd leven. Met De Passietest 
leer je te kiezen vanuit je hart. Je gaat geïnspireerd en met je 
TOP 5 passies naar huis. Zaterdag 26 Februari van 13.30 - 
17:00 uur. Locatie: Maliebaan 9, Utrecht. Prijs: € 50,- (excl. 
het boek De Passietest). Studenten: € 50,- incl. het boek (t.w.v. 
€ 18,-). Bernardine@heartalignment.nl - www.heartalignment.
nl - 0614124104

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

Dierenfysiotherapie
revalidatiehulp bij o.a. paarden en honden

Hinke de Man 06-50807942

Cursussen

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

Last van uw voeten? Kom 
op za. 19 feb. van 9.00 tot 
13.00 uur voor uitgebreid 
VOETADVIES naar George 
In der Maur Beterlopenwinkel. 
voor info www.indermaur-
beterlopenwinkel.nl

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

U zoekt - U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl



SVM presteert dit seizoen erg wis-
selvallig. De ploeg hoort thuis in 
de 3eklasse en hoeft in deze klasse 
in principe niet onder te doen ten 
opzichte van de andere ploegen. Het 
is dit jaar niet de topploeg in deze 
klasse, maar zou toch een stevige 
middenmoter moeten zijn. Afgelopen 
zaterdag was er een kans om dit 
bewijzen, want er werd aangetreden 
tegen degradatiekandidaat DOSC. 
De ploeg uit Den Dolder maakt een 
heel slecht seizoen door. Vorige week 
ontstond echter weer wat hoop door 
een onverwachte 8-2 overwinning op 
Musketiers. DOSC was ongetwijfeld 
van plan dit succes door te trekken.

Strijdlustig
SVM begon de wedstrijd strijd-
lustig. In de 3de minuut was er al 
een grote kans op een voorsprong. 
Jörgen Straalman nam een slimme 
vrije bal op spits Eric Röling die een 
scrimmage veroorzaakte vlak bij het 

DOSC-doel, waaruit de andere spits 
Mike de Kok de bal voor zijn voeten 
kreeg. Zijn inzet werd echter ternau-
wernood gestopt. In het 1ste kwartier 
van de wedstrijd kreeg SVM nog wat 
meer mogelijkheden, maar het duurde 
tot de 20ste minuut, dat de verdiende 
voorsprong werd genomen. Uit een 
corner kopte de meegekomen laatste 
man Michel Kemp de bal richting 
DOSC-doel. Uit de rebound kon Tom 
Jansen simpel de bal in de goal schie-
ten (1-0). Een minuut later was het 
opnieuw Kemp die met zijn lengte 
gevaar stichtte bij een corner en dicht-
bij de 2-0 was. Daarna zakte SVM in 
en verviel in een probleem dat zich het 
hele seizoen al laat zien. Volgens het 
technisch trio van SVM ligt het aan 
de ‘beleving’ van de spelers, althans 
dat wordt van de zijlijn geroepen. 
De spelers zijn echter zichtbaar zeer 
gedreven om de wedstrijd te winnen. 
In plaats van door te zetten op de aan-
val wordt helaas gekozen voor ver-

dedigen als het belangrijkste wapen. 
In het veld ontstaat een gapend gat 
tussen verdediging en aanval, waar-
door de tegenstander het overwicht op 
het middenveld krijgt. Dat gebeurde 
zaterdag ook. DOSC zocht de gelijk-
maker, maar was niet bij machte veel 
gevaar te stichten. Toch kreeg DOSC 
nog voor rust een grote kans. Sjoerd 
Burgers duwde volstrekt onnodig een 
DOSC-aanvaller opzij, waardoor de 
op dat moment nog goed fluitende 
scheidsrechter een strafschop gaf. 
SVM-doelman Richard de Groot was 
zaterdag echter goed bij les. Hij keep-
te attent en had een aantal goede red-
dingen. Ook de penalty was voor hem 
geen probleem en tikte de laag in de 
hoek ingeschoten bal naast zijn doel. 
De Groot werd daardoor zaterdag the 
man of the match.

Druilig
De tweede helft was eigenlijk net als 
het weer: erg druilerig. Twee ploegen 

die tegen elkaar opgewassen waren 
en beide niet in staat waren om geor-
ganiseerd te voetballen. Beide ploe-
gen missen spelbepalende spelers en 
bovendien waren er weinig automa-
tismen in het spel te bespeuren. Veel 
lellen naar voren op hoop en zegen, 
die vanzelf weer terug kwamen. Ook 
de scheidsrechter paste zich aan het 
niveau van de wedstrijd aan en nam 
onbegrijpelijke beslissingen. Die had-
den gelukkig geen invloed op de wed-
strijd. Voor SVM telde zaterdag alleen 

de winst en die werd binnengehaald. 
Er werden drie belangrijke punten 
bijgeschreven. SVM steeg 1 plek op 
de ranglijst en heeft goede aansluiting 
met de middenmoot. DOSC kan zich 
langzaam opmaken voor degradatie. 

A.s. zaterdag speelt SVM uit in Elst 
tegen de Musketiers. Ook weer van 
groot belang, want bij winst kan SVM 
gelet op het wedstrijdprogramma een 
stevige positie in de middenmoot 
innemen.
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Belangrijke winst SVM 
In de streekderby tegen DOSC boekte SVM belangrijke winst. Het was een schamele 1-0 overwinning, maar 

daardoor nam SVM afstand van de degradatieplaatsen en houdt contact met de middenmoot.

SVM heeft goede zaken gedaan door in eigen huis met 1-0 te winnen van 
hekkensluiter DOSC. [foto Jeroen Kemp]

In de laatste vier wedstrijden voor 
de ploeg van coach Maarten van 
Ginkel, was daarom naast het nog 
spelen tegen de nummers 1 en 2 
t.w. Deetos en Tempo, alsmede de 
nummer 8 Antilopen, de wedstrijd 
tegen mede degradatie kandidaat Die 
Haghe van cruciaal belang. De reken-
meesters waren van mening dat met 
een overwinning op Die Haghe én de 
wetenschap Antilopen thuis komende 
zaterdag nog te ontmoeten continu-
ering van het Hoofdklasseschap in 
Maartensdijk tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren. De realiteit was 
evenwel zeer weerbarstig. Een collec-
tief falend Tweemaal Zes (20-10) was 
geen partij voor de Hagenaars, die 
overigens ook zelf niet sprankelend 
speelden maar daarmee wel de ook 
voor hen zeer belangrijke 2 punten 
opeisten.

In een onwaardige Hoofdklasse ambi-
ance qua presentatie startte relatief 

laat op de avond met de nodige mee-
gereisde supporters deze wedstrijd. 
De 1e minuut was al kenmerkend 
voor het verdere verloop. Maarten 
van Brenk miste na een ongeoor-
loofd afgestopte doorloopbal de aan 
hem toegekende strafworp en wist de 
thuisploeg vrij snel en makkelijk 2-0 
aan te tekenen. Pas in de 7e minuut 
maakte Miranda Burger met een vrije 
worp de eerste Maartensdijkse tref-
fer(2-1). Die Haghe bleef het initia-
tief houden en zonder dat Tweemaal 
Zes in deze fase echt een vuist kon 
maken kon de thuisploeg daarbij na 
tussenstanden van 5-2 en 8-3 uitlopen 
naar een ruststand van 10-4.
Direct na rust werd Tim Meijers inge-
bracht voor Ardjan Drost, maar ook 
dat bracht niet het beoogde effect. 
Bart Drost wist met een strafworp 
de stand na rust eerst nog wel naar 
10-5 te tillen, maar daarna was het 
Die Haghe die het verschil weer naar 
6 doelpunten wist te brengen (12-6). 

Daarna brak er een doelpuntloze fase 
aan. Aan beide zijden werd er toen 
een strafworp gemist en door het 
meegereisde Tweemaal Zes publiek 
op een positief kantelmoment in de 
wedstrijd gehoopt.
Lucinda van Beerschoten en Lianne 
Meijers werden nog ingebracht, maar 
helaas bleef dit uit en in de resterende 
periode was het toch weer de thuis-
ploeg die met een serie van 7 goals 
tegen slechts 1 van Tweemaal Zes 
de wedstrijd (19-7) definitief op slot 
deed. Uiteindelijk werd het 20-10.
Dit resultaat heeft Tweemaal Zes met 
de tot nu toe behaalde 7 punten op 
de 7de en tevens 2de degradatieplek 
doen belanden met 3 ploegen waar 
tegen niet meer behoeft te worden 
gespeeld met (slechts) 1 punt daar-
boven! Winst in de thuiswedstrijd 
a.s. zaterdag 19 februari (aanvang 
18.50u) tegen het op de 8ste plaats 
staande Antilopen is dan ook van 
groot belang.

Continuering Hoofdklasse voor TZ onzeker
In de hoofdklasse van het zaalkorfbal zullen de korfballers van Tweemaal Zes uit Maartensdijk samen met 
nog enkele andere ploegen in die poule in de resterende wedstrijden moeten gaan uitmaken wie samen met 

Antilopen uit Leusden degradeert naar de Overgangsklasse.

DOS verliest van koploper
DOS ontving zaterdag koploper De Vinken. Waar de uitwedstrijd nog 
in een gelijkspel eindigde, kwam DOS nu tekort en verloor enigszins 

geflatteerd met 13-28. 

Bekend was dat Vinken een sterk dameskwartet had, maar waar DOS in de 
uitwedstrijd hier nog een antwoord op kon vinden, lukte dit zaterdag niet. 
In een heel hoog tempo liet Vinken zien dat ze niet voor niets op de eerste 
plaats staan. DOS kon tot vlak voor rust mee gaan in dit tempo. Dit kwam 
met name doordat er aanvallend goed werd gespeeld en er kon worden 
meegescoord met Vinken. Verdedigend was het echter toen al alle zeilen 
bijzetten voor de Westbroekers. Op het moment dat de aanvalsmachine van 
DOS even stokte sloeg Vinken gelijk toe. Van 9-9 kort voor rust werd een 
9-13 ruststand bereikt.

Na rust ging Vinken door met scoren. Het schotpercentage was geweldig 
hoog. Bijna elk schot betekende een doelpunt. DOS creëerde zeker ook wel 
kansen, maar miste het geluk en de overtuiging in de afronding.  Pas bij 
9-18 wist DOS voor het eerst weer te scoren, maar de wedstrijd was op dat 
moment natuurlijk al lang gespeeld. De thuisploeg bleef het echter proberen 
en ging niet lopen mopperen op elkaar of de scheidsrechter. Hierop was 
vooraf gehamerd door coach Serge Valk, want de laatste weken was dit te 
vaak wel het geval. Vinken zat in de ‘winning-mood’ en bleef raak schieten 
en bezorgde DOS zo de vierde nederlaag op rij. Door het verlies van DKV, 
heeft Vinken nu aan één punt in de laatste twee wedstrijden voldoende voor 
het kampioenschap.

DOS is nu een week vrij en speelt op 26 februari een inhaalwedstrijd tegen 
VZOD, dat DOS nu voorbijgegaan is op de ranglijst. Vanwege ruimtege-
brek in sporthal De Vierstee, speelt DOS deze thuiswedstrijd in De Bilt. Het 
aanvangstijdstip is 15.10 uur.

Voor de wedstrijd werd, zoals bij de 
meeste wedstrijden, aangeven dat 
scherp beginnen noodzakelijk zou 
zijn. Wanneer tijdens de eerste helft 
een voorsprong van een aantal punten 
werd bewerkstelligd, zou dit het ver-
loop van de wedstrijd al aardig kunnen 
bepalen. Ook werd er gewezen op de 
balletjes achter de korf die DKOD er 
tijdens vorige wedstrijden veel inleg-
de. Aanvallend moesten we vooral de 
rust bewaard worden.

Op winst
Na het startsein van scheidsrechter 
Peter van Brenk begon de wedstrijd 
in het voordeel van DKOD. Na 6 

minuten keek Nova naar een 1-3 ach-
terstand. Vincent, Jan, Tjitske en Iwan 
konden achter elkaar de korf vinden en 
de stand kwam op een 5-3 voorsprong 
voor Nova. Ook hierna ging het Nova 
voor de wind en kwamen zij 3 minuten 
voor de rust nog op een voorsprong 
van 4 punten. Helaas wist DKOD er 
ook nog 2 te scoren en zo ging Nova 
de rust in met een stand van 8-6. In de 
rust werden zij gemotiveerd dit goede 
spel vol te houden en geconcentreerd 
te blijven, want DKOD zou zeker ster-
ker terugkomen de 2de helft. 

Uitdaging
Dit bleek ook toen DKOD gelijk na 

rust de score op 8-7 zette. Gelukkig 
reageerde Nova gelijk door er achter 
elkaar ook weer 3 te scoren. DKOD 
begon de wedstrijd nu voornamelijk 
tegen zichzelf te spelen. Er werden 
rare overtredingen gemaakt en er werd 
tegen de scheidsrechter geroepen. 
Nova trok zich hier niets van aan en 
bleef rustig door scoren. Met nog 1 
minuut te spelen was de stand 19-11 
en was het de uitdaging om de score 
nog op 20 te krijgen. Dit lukte door 
een korte kans van Inge na een plaats-
fout van DKOD. Nu RDZ punten 
heeft laten liggen tegen Midlandia is 
voor Nova de kans weer iets groter 
geworden op de 1ste plek. 

Nova wint
Na de nipte overwinning tegen Midlandia van vorige week stond er voor deze week een even belangrijke 

wedstrijd op het programma. DKOD dat een goede 3e plaats vertegenwoordigt in het klassement was er net 
als Nova op gebrand om de twee punten binnen te halen. Voor beide teams dus een belangrijke wedstrijd die 

de stand in deze competitie behoorlijk kon veranderen. 

DOS moest zijn meerdere erkennen in koploper De Vinken. Het duel tegen 
de ploeg uit Vinkeveen werd met 13-28 verloren. [foto Jeroen Kemp]
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In	 de	 klankbordgroep	 rapporteert	
DvdK	 periodiek	 over	 de	 voortgang	
van	de	werkzaamheden	en	worden	sig-
nalen	 uit	 de	 omgeving	 meegenomen	
in	 de	 besluitvorming.	 De	 klankbord-
groep	bestaat,	naast		vertegenwoordi-
gers	 van	 Het	 Utrechts	 Landschap	 en	
Dekker	 van	 de	 Kamp	 uit	 ecologen,	
Vogelwacht,	Stichting	Brigida,	Dorps-
raad	Groenekan,	Stichting	milieuzorg	
Zeist	 e.o,	 IVN,	 Vogelwacht	 Utrecht,	
Stichting	Het	Utrechts	Landschap	en	
Groenekans	 Landschap.	 Wim	 Ver-
meule	van	DvdK	was	op	verstel	van	
de	Klankbordgroepleden	graag	bereid	
‘ter	geruststelling’	het	nodige	over	de	
voortgang	te	vertellen.	

Tongen los
Door	 diverse	 leden	 uit	 klankbord-
groep	is	kenbaar	gemaakt	dat	de	aan-
voer	 van	 grond	 en	 waterbodem	 met	
vrachtauto’s	 de	 ‘tongen’	 in	 het	 dorp	

heeft	 los	 gemaakt.	 Maar	 de	 afgelo-
pen	 weken	 was	 het	 dan	 ook	 extra	
druk	met	aanvoer,	doordat	kwetsbare	
watergangen	 voor	 het	 voorjaar	 moe-
ten	 zijn	 opgeschoond.	 In	 die	 periode	
is	namelijk	de	schade	het	kleinst.	De	
verwachting	 is	 dat	 het	 vanaf	 medio	
februari	 weer	 rustiger	 wordt.	 Ver-
meule:	‘DvdK	heeft	met	de	transpor-
teurs	afgesproken	dat	ze	niet	door	het	
dorp	Groenekan	mogen	rijden	en	zal	
daarvoor	 fikse	boete’s	 opleggen.	Het	
kenteken	kan	aan	DvdK	worden	door-
gegeven,	 dan	 kan	 de	 desbetreffende	
transporteur	 worden	 aangesproken.	
Hiervoor	kan	tijdens	kantooruren	naar	
de	toezichthouder	worden	gebeld:	06	
13864620’.

Verontreiniging
Gezien	 de	 verontreiniging,	 die	 in	 de	
jaren	 70	 in	 de	 plas	 terecht	 is	 geko-
men,	 is	 het	 van	 groot	 belang	 dat	 de	

werkzaamheden	 onder	 strikte	 regie	
van	 Het	 Utrechts	 Landschap	 en	 de	
omgeving	 worden	 uitgevoerd.	 Elke	
2	 maanden	 wordt	 de	 waterkwaliteit	
door	 het	 Biltse	 ingenieursbureau	
Grontmij	 gecontroleerd.	 Door	 ecolo-
gen	van	Stichting	Het	Utrechts	Land-
schap	wordt	nauwgezet	gevolgd	of	bij	
de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	
flora	&	 fauna	worden	 gerespecteerd.	
Hierbij	 wordt	 ook	 dankbaar	 gebruik	
gemaakt	 van	 de	 vele	 waarnemingen	
die	door,	vaak	zeer	deskundige,	vogel-
liefhebbers	 van	 de	 Vogelwacht	 wor-
den	doorgegeven.	De	kwaliteit	van	de	
aangevoerde	grond	en	waterbodem	is	
geborgd	 middels	 bodemonderzoeken	
en	 wordt	 aanvullend	 gecontroleerd	
door	Certicon	kwaliteitskeuringen	uit	
Ede.	Tot	slot	wordt	de	kwaliteit	van	de	
grond	en	de	waterkwaliteit	 ook	door	
het	 Hoogheemraadschap	 De	 Stichtse	
Rijnlanden	 en	 de	 provincie	 Utrecht	
gecontroleerd.

Voortgang
Inmiddels	 is	 circa	150.000	m³	grond	
en	 waterbodem	 in	 de	 plas	 gebracht.	
In	de	diepe	plas	wordt	eerst	met	natte	
waterbodem,	 via	 een	 vultrechter,	 de	
bodem	 verhoogd.	 Daarna	 wordt	 met	
grond	 een	 stevige	 afdeklaag	 gereali-
seerd.	 Het	 voornemen	 is	 om	 medio	
maart	 op	 het	 tijdelijke	 werkterrein	
bij	de	plas	te	starten	met	de	tijdelijke	
opslag	 van	 grond,	 die	 herbruikbaar	
is.	 Voor	 de	 daadwerkelijke	 toepas-
sing	van	deze	grond	is	nog	een	extra	
partijkeuring	 noodzakelijk.	 Stich-
ting	 Het	 Utrechts	 Landschap	 heeft	
met	DvdK	strikte	afspraken	gemaakt	

over	 de	 keuringsprotocollen	 en	 kan	
de	 werkzaamheden	 op	 elk	 moment	
stilleggen.	 De	 keuringen	 zullen	 door	
de	gecertificeerde	grondbank	Utrecht	
worden	uitgevoerd.	Aanvullende	con-
trole	 vindt	 plaats	 door	 Certicon	 en	
het	 Hoogheemraadschap	 De	 Stichtse	
Rijnlanden.

Welkom
Iedereen	is	op	de	Hooge	Kampse	Plas	
van	 harte	 welkom	 en	 kan	 een	 kopje	

koffie	komen	drinken	in	het	kantoor-
tje	bij	de	plas.	Overigens	zal	voor	de	
zomervakantie	een	open	dag	worden	
georganiseerd	 waarbij	 de	 voortgang	
van	 de	 werkzaamheden	 kan	 worden	
bekeken.	

Door	 Stichting	 Het	 Utrechts	 Land-
schap	 wordt	 ook	 enkele	 malen	 per	
jaar	een	wandeling	met	de	boswachter	
georganiseerd	waarbij	het	plan	en	de	
uitvoering	worden	toegelicht.

Kopje koffie bij de Hooge Kampse Plas
door Henk van de Bunt

Woensdagavond 2 februari 2011 heeft de klankbordgroep Hooge Kampse vergaderd bij 
de Hooge Kampse Plas. Stichting Het Utrechts Landschap is eigenaar van de Hooge Kampse Plas 

en laat door Dekker van de Kamp (DvdK) de plas op een meer ecologisch gewenste manier herinrichten. 
De natuurontwikkeling aan de noordzijde van de plas bestaat met name uit eilanden, flauwe oevers 

met riet en ondiep water (circa 1,5 meter diep) waardoor waterplanten op de bodem kunnen groeien. 

De klankbordgroep vergadert.

Inmiddels is circa 150.000 m³ grond en waterbodem in de plas gebracht.  
(foto Dekker van de Kamp)

Meer	dan	40		procent	wordt	gekort	op	
de	provinciale	budgetten	voor	natuur	
en	landschap.	De	bezuinigingen	bete-
kenen	onder	andere	geen	nieuw	groen	
rond	 nieuwe	 woonwijken	 en	 veel	
minder	 beheer	 in	 natuurterreinen.	
Het	 gevolg	 van	 de	 bezuinigingen	 is	
bovendien	 dat	 groene	 verbindingen	
tussen	 natuurgebieden	 niet	 gereali-
seerd	worden,	waardoor	op	den	duur	
planten-	en	diersoorten	verdwijnen.

Activiteiten
De	 Utrechtse	 natuurgroepen	 organi-
seren	 daarom	 op	 veel	 plaatsen	 acti-
viteiten.	Ze	willen	 daarbij	 laten	 zien	
hoe	 belangrijk	 natuur	 en	 groen	 is	
voor	 een	 leefbare	 provincie.	 Samen	
met	Staatsbosbeheer	organiseerde	de	
Vogelwacht	 de	 excursie	 in	 de	 West-
broekse	 Zodden,	 waaraan	 ook	 een	
aantal	 lijsttrekkers	voor	de	Provinci-
ale	Staten	verkiezingen	deelnam.

Onderweg	 werd	 stilgestaan	 bij	 de	
invloed	van	de	bezuinigingen	op	het	

natuurbeheer.	Vooral	het	 	beheer	van	
kleinere	 natuurgebieden,	 omdat	 deze	
relatief	 veel	 onderhoud	 vragen,	 ligt	
onder	vuur.	En	dat	 is	 jammer	omdat	
deze	gebieden	juist	vaak	zeer	bijzon-
dere	soorten	herbergen.	Ook	voor	de	
zodden	zelf	 zal	de	 invloed	merkbaar	
zijn.	Het	zeldzame	trilveen	vergt	jaar-

lijks	onderhoud.	Door	de	bezuinigin-
gen	zal	dat	moeilijk	worden.	

Deze	hele	week	worden	in	de	provin-
cie	Utrecht		activiteiten	georganiseerd	
voor	 de	 landelijke	 actie	 Hart	 voor	
Natuur.	 Kijk	 op	 www.hartvoornna-
tuur.nu	voor	meer	informatie.		

Excursie door natuurgebied bij Westbroek
Eerste actie Hart voor Natuur succes 

De eerste activiteit die zaterdag 12 februari jl. gehouden werd voor de actie Hart voor Natuur was, 
ondanks het slechte weer, een groot succes. Een grote groep belangstellenden liep mee met de excursie 

van de Utrechtse Vogelwacht in de Westbroekse Zodden. 

Polderwinterland: 
kwel en natuurbeleving

Het IVN houdt op zondag 27 februari om 14.00 uur een 
natuurexcursie in de Bethunepolder. Onder leiding van ervaren 

gidsen maakt u een rondwandeling waarbij u kunt genieten van de 
natuur in dit prachtige gebied.

De	gidsen	gaan	tijdens	de	wandeling	in	op	de	bijzondere	kenmerken	van	
het	gebied	zoals	het	kwelwater	en	de	niveauverschillen.	U	kunt	genieten	
van	prachtige	uitzichten	en	de	bijzondere	vogels,	wintergasten,	die	 in	de	
winter	ons	land	bezoeken	en	die	in	de	Bethunepolder	meestal	goed	te	zien	
zijn.	Gevolgd	wordt	de	nieuwe	wandelroute	langs	een	deel	van	het	Utrecht-
pad	en	de	westzijde	van	het	waterleidingkanaal.

Start
De	natuurexcursie	begint	om	14.00	uur	vanaf	het	gemaal	aan	de	Machi-
nekade	te	Maarssen.	Het	startpunt	is	ruim	700	meter	vanaf	de	Oostelijke	
oever	van	de	Vecht	langs	uitspanning	Geesberghe,	richting	Tienhoven.	In	
de	berm	wordt	een	IVN-bord	geplaatst	zodat	u	kunt	zien	waar	u	moet	zijn.	
Bij	 het	 startpunt	 is	 beperkt	 aantal	 parkeerplaatsen	 en	 het	 gebied	 is	 per	
auto	 niet	 toegankelijk	 vanaf	 de	 Vecht.	 Parkeren	 kan	 bij	 het	 gemeen-
tekantoor	 aan	 de	 Diependaalsedijk.	 Ook	 is	 het	 mogelijk	 om	 vanaf		
de	 richting	 Tienhoven,	 via	 de	 Middenweg,	 het	 gebied	 te	 bereiken.	 	
Deelname	 aan	 de	 wandeling	 is	
gratis,	 een	 bijdrage	 voor	 de	 ver-
enigingskas	is	welkom.	Voor	meer	
informatie:	 Willem	 de	 Rijk,	 tele-
foon	 0346	 565776	 of	 www.ivn-
vechtplassen.org.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
24-02

Woe.
23-02

Vrij.
25-02

Do.
17-02

Vrij.
18-02

11,00

11,00

Woe.
16-02 Provençaalse kipschotel

of

Tilapiafilet met groenten

en roomsaus

Rib-eye met champignonsaus

of

Gebakken forel 

met paprika salsa

 Restaurant

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


