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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Bankje voor Algemene 
Begraafplaats Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Om bezoekers een rustmoment te bieden is er onlangs op de Algemene Begraafplaats in 
Maartensdijk een bankje geplaatst. Want zo vindt het bestuur: een begraafplaats is soms erg 

interessant. Vooral als ze erg oud is en verweerde stenen geheimen lijken af te dekken. 

Een jonge begraafplaats daarente-
gen moet zich ontwikkelen, en dat 
kost tijd. Bomen hebben enkele 
jaren nodig om hun eerste verhaal 
te vertellen, de heg omsluit maar 
langzaam het hele terrein en pas 
stap voor stap zal een reeks van 
kleine monumenten groeien die de 
gedachtenis aan overleden dorps-
genoten zullen vasthouden en 
doorvertellen. 

Worsteling
Ook de Algemene Begraafplaats 
Maartensdijk wordt zo langzaam-
aan een plek om even te vertoe-
ven. Het sierlijke hek is niet op 
slot, het biedt de kans om even 
rond te wandelen aan ieder die 
vanaf de Dierenriem de weg naar 
het sportveld, de scouting of het 
volkstuincomplex gaat. Dat ge-
beurt dus al met zekere regel-

maat. Het fraaie beeld van Omer 
Gielliet dat het middenpad afsluit 
heeft al velen aan het denken ge-
zet. Omer gaf het aanvankelijk als 
titel - De worsteling met de engel 
-  mee, maar in de beleving van 
het bestuur van de begraafplaats 
en vele bezoekers zegt het vooral 
iets over de worsteling van het le-
ven en de worsteling met het le-
ven zelf.

Kleine voorzieningen
Een grote kapel is er niet voorhan-
den, evenmin een berging. Maar 
kleinere voorzieningen zijn wel 
al meegegroeid: er is intussen een 
waterpomp geslagen (overigens 
niet om te drinken), er hangt een 
gieter om de planten bij de graven 
te verzorgen; er is nu een afval-
container voor papier en verdorde 
bloemen.  En toen het graszaad 
zich spreidde langs de paden en de 
strakke lijnen ging hinderen kwam 
er een groep vrijwilligers die het 
aanzien van de perken vernieuwde 
en heeft beloofd dit ook bij te hou-
den. Toch kwam er al spoedig nóg 
een wens boven: waar kun je even 
zitten, even rustig rondkijken, 
even mijmeren.  Zou het niet mo-
gelijk om op de begraafplaats ook 
een bankje te plaatsen.
Johan van Stralen, bestuurslid: 
‘Voor het bestuur is dit een be-
grijpelijke, goede vraag. Deze 
begraafplaats is immers, in ver-
trouwen op de toekomst en de in-
woners van onze dorpen,  gesticht 
en aangelegd ten behoeve van ie-
dereen. Van de andere kant: een 
begraafplaats onderhouden kost 
geld en ook daar staat het bestuur 
voor. Er moet onderhoud worden 

gepleegd, er moet ook op de le-
ning afgelost worden. Deze kosten 
moeten worden gedekt uit rechten 
die betaald worden voor een graf, 
een urnengraf of een nis in de ur-
nenmuur. Het aantal graven groeit, 
maar plaatsen van een urn is  bij-
voorbeeld een geheel nieuw feno-
meen: tot de komst van onze be-
graafplaats was dit in onze dorpen 
nergens mogelijk. De bekendheid 
met onze begraafplaats moet in de 
komende jaren nog groeien’.

Vrije schenkingen
Om aan bijzondere wensen te kun-
nen voldoen, zoals het plaatsen 
van een mooi bankje, is er bij het 
bestuur dan ook duidelijk behoefte 
aan vrije schenkingen. Johan van 
Stralen: ‘Die gedachte is opgepakt 
door de kerkgangers van de Ont-
moetingskerk, de Protestantse Ge-
meente Maartensdijk-Hollandsche 
Rading. Zij schonken middels een 
speciale collecte de benodigde 
middelen om in de luwte van de 
haag bij de urnengraven een bank-
je te plaatsen, waarvandaan in alle 
rust het gehele terrein kan worden 
overzien. Het bankje is onlangs tot 
volle tevredenheid van de initia-
tiefnemers geplaatst’.

Politie vanaf nu gevestigd  
in gemeentehuis

In aanwezigheid van basisteamchef Martin Valenkamp en het wijkteam opende burgemeester 
Arjen Gerritsen dinsdag 19 januari de nieuwe locatie van het politiebureau De Bilt in het 

gemeentehuis in Bilthoven. Het politiebureau aan de Hessenweg in  
De Bilt sloot die dag voorgoed zijn deuren..

Het politiebureau in het gemeen-
tehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 16.30 uur. 
Op zaterdag en zondag is het bu-
reau gesloten. 
Tijdens de openingstijden kan 
onder meer aangifte worden ge-
daan of een gesprek met een agent 
plaatsvinden. 

De wijkagenten blijven bereik-
baar via telefoonnummer 0900 - 
8844 of via www.politie.nl (mijn 
buurt). 

Bij spoed en verdachte situaties 
geldt alarmnummer 112.

Aan het (voormalige) bureau aan de Hessenweg is een minuscuul 
briefje bevestigd met de volgende tekst: ‘Met de vorming van de Na-
tionale Politie is er iets veranderd. De politie in de gemeenten De Bilt, 
Soest, Bunschoten, Eemnes en Baarn vormen nu een nieuw politieba-
sisteam, genaamd: BASISTEAM BES.
Het hoofdkantoor van het politiebasisteam BES is het politiebureau in 
Baarn aan de Eemnesserweg 52, 3741 GB Baarn.
Naast dit hoofdkantoor komen er drie politiesteunpunten, waaron-
der één in de ge-
meente De Bilt. 
Het politiebureau 
in De Bilt zit in 
het gemeentehuis 
van de gemeente 
De Bilt aan de 
Soestdijkseweg 
Zuid 172, 3721 
AB Bilthoven.

Er is een bankje geplaatst op de Algemene Begraafplaats Maartensdijk 
dat mogelijkheden biedt om te mijmeren en te overdenken.

Met de onthulling van een politielogo door Martin Valenkamp, 
basisteamchef BES Nationale Politie en burgemeester Arjen Gerritsen 
werd de nieuwe locatie in gebruik genomen.
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‘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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/1 • 10.30u Viering in de OLV-Kerk 
Gregoriuslaan 8 

met pastor mevr. A. v.d. Boogaard en ds 
A. Plantinga

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/1 • 9.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof

24/1 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/1 • 10.30u Viering in de OLV-Kerk 

Gregoriuslaan 8 
met pastor mevr. A. v.d. Boogaard en ds 

A. Plantinga

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/1 • 10.00u - De heer Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/1 • 10.30u Viering in de OLV-Kerk 

Gregoriuslaan 8 
met pastor mevr. A. v.d. Boogaard en ds 

A. Plantinga 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/1 • 10.15u - Ds. J. J. Poutsma
24/1 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/1 • 10.00u - ds. G. van Meijeren

24/1 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/1 • 10.00u Oecumenische kerkdienst 

in de Michaelkerk.
Voorgang(st)er: Pastor Wies Sarot en ds. 

G.M. Landman 

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/1 • 10.00u Oecumenische kerkdienst 

in de Michaelkerk. Voorgang(st)er: 
Pastor Wies Sarot en ds. G.M. Landman 

R.K. St. Michaelkerk
24/1 • 10.00u Oecumenische kerkdienst. 
Voorgang(st)er: Pastor Wies Sarot en ds. 

G.M. Landman 

Volle Evangelie Gemeente
24/1 • 10.00u - Dhr. Anton Doornenbal

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/1 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herv. gemeente Blauwkapel 
24/1 • 15.30u - Ds. G. van Wijk 

Herst. Herv. Kerk
24/1 • 10.30 en 18.00u - ds. A.J. Britstra

Viering en Dankzegging Heilig 
Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
24/1 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/1 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/1 • 10.00u - Ds. N. Raatgever
24/1 • 18.30u - Ds. C. Bos

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/1 • 10.00 en 18.30u - Kandidaat D. 
Baarssen

PKN - Ontmoetingskerk
24/1 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl

St. Maartenskerk
23/1 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
24/1 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/1 • 10.00u - dhr. C. Veldhuizen
24/1 • 18.30u - drs. J. Winter

PKN - Herv. Kerk
24/1 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Filmhuis

Filmhuis De Woudkapel ver-
toont op donderdag 21 januari 
om 19.30 uur The Theory of 
Everything. Deze veel geprezen 
film vertelt het levensverhaal 
van natuurkundige Stephen Haw-
king die op 21-jarige leeftijd de 
schokkende diagnose ALS krijgt, 
net op het moment dat hij in Jane 
Wilde (gespeeld door Felicity 
Jones) de liefde van zijn leven 
vindt. Fantastisch acteerwerk van 
Eddy Redmayne die laat zien 
hoe Stephen aftakelt en omgaat 
met zijn ziekte. Ook op tech-
nisch vlak is de film van begin 
tot eind prachtig. Stephen Haw-
king is momenteel 72 jaar oud; 
zijn gezondheid is dit jaar sterk 
achteruit gegaan. Maar het is 
een wonder dat hij nog leeft. De 
Woudkapel bevindt zich aan de 
Beethovenlaan 21 in Bilthoven.

Het Weeshuis van de Kunst

Vrijdag 22 januari is er Comedy 
Night in het Weeshuis van de 
kunst, Jasmijnstraat 6 in De Bilt. 
Zes cabaretiers en stand-uppers 
uit Utrecht en Amsterdam bren-
gen op deze avond fragmenten 
uit hun eigen programma. Een 
aantal van hen is al ver gekomen 
in de voorrondes van diverse 
cabaretfestivals. Stevige grap-
pen over actualiteiten, scherpe 
humor over exen en relaties zijn 
de ingrediënten van deze avond. 
Aanvang is om 20.30 uur. Het 
Weeshuis van de Kunst is in 
Jasmijnstraat 6 te De Bilt. Voor 
informatie en aanmelding: www.
hetweeshuisvandekunst.nl.

Weeksluiting in Dijckstate 

De Hervormde Gemeente West-
broek e.o. houdt op vrijdag 22 
januari in Dijckstate aan het 
Maartensdijkse Maertensplein 
een weeksluiting, waarin ds. 
G.H. Kruijmer (Lage Vuursche) 
voorgaat. De aanvang is 19.30 

uur en na afloop is er gelegen-
heid voor gezellig samenzijn bij 
een kopje koffie.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 22 januari kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en mee-
doen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Lezing fysische vasculaire 
therapie

Informatieve lezing over de 
kleinste bloedvaten in ons 
lichaam die onze organen en 
weefsels van zuurstof en voe-
dingsstoffen moeten voorzien. 
Een verstoring hiervan leidt tot 
acute/chronische en vaak onbe-
grepen klachten. Deze methode 
herstelt op natuurlijke wijze 
deze verstoring en ondersteunt 
genezing van onder meer ecze-
men, psoriasis, acne en andere 
huidaandoeningen. Maandag 
25 januari, aanvang 19.30 uur. 
Toegang gratis in Centrum De 
Linde, Jachtlaan 15, Bilthoven.

Winterbeats at the movies

Na twee succesvolle edities 
in 2014 en 2015 organiseert 
de Melodie Percussie Groep 
(MPG) van de Koninklijke Bilt-
se Harmonie op 30 januari aan-
staande alweer haar derde editie 
van Winterbeats. Dit jaar staat 
het concert in het teken van 
film: Winterbeats at the movies. 
Deze editie is op zaterdag 30 
januari om 20.00 uur in het 
verenigingsgebouw ‘de Harmo-
nie’ aan de Jasmijnstraat 6B in 
De Bilt. Reserveren van kaarten 
vooraf kan via reserveren@bilt-
seharmonie.nl

Natuur en Spiritualiteit 

Onder leiding van Klaas van 
Egmond (hoogleraar Geowe-
tenschappen aan de Universiteit 
Utrecht) wordt in De Woudkapel 
over de relatie tussen de natuur 
en ons innerlijk leven gesproken. 
Op dinsdagavond 2 februari om 
20.00 uur gaat Matthijs Schouten 
in op hoe wij de natuur erva-

ren en de relatie die dat heeft 
met ons zelfbeeld en de manier 
waarop wij de wereld als geheel 
waarnemen. Matthijs Schouten 
is bestuurslid van het Natuur-
College dat Irene van Lippe-
Biesterfeld oprichtte en waar zij 
voorzitter van is. Hij is daarnaast 
hoogleraar Ecologie en Natuur- 
en landschapsbescherming. Aan-
melden kan via: wendy@wdg-
communicatie.nl 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

In Groenekan staan nu iepen
waar populieren stonden te zwiepen
die werden gerooid
en op een stapel gegooid
om ze daarna weg te gaan kiepen

Guus Geebel Limerick

Scooterrijder overleden
Op vrijdagochtend 15 januari overleed een 49-jarige man 
bij een verkeersongeval op de parallelbaan van de N234. 

De politie doet onderzoek. 

Rond 8.00 uur vond een aanrijding plaats, tussen een tractor en een 
scooter, op de parallelbaan van de N234. De N234 is de provinciale 
weg tussen Soest en Groenekan. Hulpverleningsdiensten, waaronder 
een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar dat mocht niet meer 
baten. De scooterrijder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 
bestuurder van de tractor, een 19-jarige man is meegenomen naar het 
politiebureau voor het afl eggen van een verklaring. De politie onder-
zoekt wat er gebeurd is.

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Agendapunten digitaal
Op www.vierklank.nl kunt u agendapunten direct online invoeren 
waarna het bericht tevens de weg naar de papieren versie van de krant 
vindt. Op de homepage van de krant treft u onder het blok agenda de 
vetgedrukte tekst ‘klik hier om een activiteit te melden!’ aan. Nadat 
u zich een eerste keer op eenvoudige wijze heeft geregistreerd kunt u 
direct uw activiteit melden. Deze berichten vallen onder eindredactie 
van de krant en kunnen, zonder opgaaf van reden, geweigerd worden 
voor publicatie. De gepubliceerde berichten worden overzichtelijk op 
datum getoond. Zo ziet u in één oogopslag waar er de aankomende tijd 
iets te beleven valt.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Groen Lintje voor Truus te Pas
door Henk van de Bunt

Zaterdag 16 januari werd voor de derde keer in de gemeente De Bilt het Groene Lintje 
uitgereikt. Dit lintje is een onderscheiding voor wie zich op positieve wijze inzet voor groen, 

milieu en duurzaamheid in een gemeente.

GroenLinks-afdelingen in het hele 
land reiken Groene Lintjes uit. Op 
16 januari kreeg Truus te Pas in 

De Schakel aan de Soestdijkse-
weg in De Bilt het Groene Lintje 
uitgereikt. In De Bilt is het eerste 

Groene Lintje uitgereikt in 2012 
aan de ecologische tuinderij ‘n 
Groene Kans in de persoon van Jan 
Hilbert, in 2015 kreeg Roel Simons 
het Groene Lintje opgespeld. Uit de 
genomineerde kandidaten heeft de 
jury (bestaande uit Klaas van Eg-
mond, Jan Hilbert, Fieke Faber en 
Roel Simons), de Groene Lintjes-
drager 2016 aangewezen. Criteria 
voor de jury-keuze zijn: impact, in-
novatief karakter, persoonlijke pas-
sie en inspirerend voor derden.

Activiteiten
Het Groene Lintje is een blijkt van 
waardering voor initiatieven en 
activiteiten, die bijdragen aan een 
duurzame lokale leefomgeving. 
Mooie projecten, bedrijven met 

lef en gedreven mensen, die een 
duurzame wereld door hun inzet 
een stapje dichterbij brengen; die 
worden door de uitreiking van het 
Groene Lintje in het zonnetje ge-
zet. Het gaat hierbij om groen én 
sociaal: natuur, milieu en een leef-
omgeving die kansen biedt voor ie-
dereen, nu en voor volgende gene-
raties. Naast waardering wordt met 
de uitreiking van het Groene Lintje 
het bewustzijn scherp gehouden dat 
het 5 voor 12 is en een snelle over-
gang naar een duurzame samenle-
ving noodzakelijk is.

Fair Trade
Truus te Pas is een gedreven lid 
van de werkgroep Fairtrade De 
Bilt en als oud-onderwijzeres de 
motor achter de enorme groei van 
het aantal Fairtrade Scholen in onze 
gemeente. De onderscheiden Truus 
te pas ging in haar dankwoord daar 
nog nader op in: ‘Wanneer bijv. een 
school graag Fair Trade-school wil 
worden moet er veel worden ge-
daan om het certificaat te krijgen. 
Als school kun je zorgen voor meer 
eerlijke handel. Dat kun je doen 
door als school deel te nemen in 
de Fairtrade Gemeentecampagne. 
Sommige scholen willen zich ech-
ter nog meer inspannen om het 
aanbod en de verkoop van fairtrade 
producten te vergroten. Zij zetten 
zich structureel gedurende het hele 
jaar, in voor duurzame economi-

sche ontwikkeling van mensen in 
ontwikkelingslanden. Fairtrade is 
niet een concept met mooie woor-
den. Het gaat om het gedrag: door 
fairtrade producten in te kopen zet 
je je in voor duurzame armoedebe-
strijding’. 

Producten
Een Fairtrade School moet dan ook 
aan een aantal criteria voldoen; zo-
als het gebruik gedurende langere 
termijn van zoveel mogelijk fair-
trade producten. De school zorgt er-
voor om fairtrade zoveel mogelijk 
onder de aandacht van leerlingen, 
leraren en ouders te brengen. Truus 
te Pas draagt daar ook zelf aan bij 
door gastlessen te verzorgen. Scho-
len dienen bij hun inkopen rekening 
te houden met het Fair Trade prin-
cipe waarop goederen ingekocht 
en verhandeld zijn. Dat betekent 
dat producenten van goederen een 
eerlijke prijs voor hun product krij-
gen en dat er bij de productie zo 
min mogelijk schade aan het milieu 
wordt gedaan Zij kunnen dit doen 
met papier, koffie, thee en diverse 
levensmiddelen. Een ander crite-
rium voor een school is de plicht 
het gehele jaar door middels ac-
ties fairtrade onder de aandacht te 
brengen binnen en misschien zelfs 
buiten de school. In alle klassen van 
een school wordt dan voorlichting 
gegeven over duurzaamheid en eer-
lijke handel. 

Na de uitreiking werd het glas op Truus en een groene toekomst geheven.

Voor de uitreiking van het Groene Lintje speelde wethouder Anne 
Brommersma, samen met Gerrit Bloothooft ‘Clair de Lune van Debussy’. 

1049 pakken koffie voor de 
Voedselbank De Bilt

door Rob Klaassen

Op 2 december 2015 werd in De Vierklank de start aangekondigd van de Lions Koffieactie 
voor de voedselbank in de gemeente De Bilt. Bij deze actie werden mensen opgeroepen om 

waardepunten van Douwe Egberts in te leveren. 

Douwe Egberts was bereid deze 
waardepunten om te wisselen voor 
koffie. Bovendien deed het bedrijf 
hierbij ook nog een extra duit in het 
zakje door de ingeleverde waarde-
punten met 15% te verhogen. Voor 
iedere ingeleverde 600 punten was 
Douwe Egberts bereid een pak kof-
fie te verstrekken. Deze koffie is 
bestemd voor de voedselbank in De 
Bilt.

De organisator van de actie in de 
gemeente De Bilt, Marius van de 
Bosch, zegt dat de actie een onge-
kend succes was. De actie zelf is 
gevoerd door de Lionsclub Utrecht 
Domstad samen met de Lionsclub 
Bilthoven 2000. De coördinator 
van de Bilthovense club, Bettina 
Sturm: ‘Onze club doet deze actie 
al voor het derde jaar. Wij hebben 
dat ook voor het derde jaar in de-
zelfde winkel gedaan, namelijk de 
Plus in Bilthoven. 
Dit jaar hebben we ook nog pun-
ten ingezameld tijdens onze Lions 
kerstbomenverkoop. Alles bij el-
kaar zijn we goed voor zo’n ruim 
200 pakken koffie’.

Veel punten
Marius van den Bosch: ‘Wij had-
den als inzamelpunten, Jumbo 
Jelle Farenhorst in Maartensdijk, 
v.d. Neut de Groene Vakwinkel 
en Dorpshuis de Groene Daan in 
Groenekan en de vestigingen van 
Albert Heijn in De Bilt en Biltho-
ven. Daarnaast hebben zowel Ra-
dio Utrecht als de Voedselbank zelf 
ook nog eens voor ons ingezameld. 
Opmerkelijk veel waardepunten 
hebben wij opgehaald bij de Jumbo 
in Maartensdijk. Al met al hebben 
wij voor 842 pakken koffie waarde-
punten ingezameld. Alles bij elkaar 
opgeteld, inclusief de 15% die wij 
extra krijgen van Douwe Egberts, 
zijn er in de gemeente De Bilt totaal 
629.132 waardepunten bij elkaar 
gebracht. Dat is goed voor 1049 
pakken koffie voor de voedselbank 
De Bilt. Een grandioos resultaat. 
Het tellen was een veel grotere klus 
dan we ooit hadden verwacht, want 
we hadden in de verste verte nooit 
gedacht zoveel punten bij elkaar te 
krijgen. Het was duidelijk dat onze 
oproep om in alle hoeken, gaten, 
laatjes en kasten te kijken, of er niet 

nog ergens waardepunten zouden 
kunnen liggen niet aan dovemans 
oren was gericht. We hebben duide-
lijk veel punten gekregen van voor 
de Tweede Wereldoorlog. Draadjes 
wol, touwtjes, zakjes e.d. die om de 
punten waren gewikkeld of waar de 
punten inzaten, waren vaak al min 
of meer vergaan Maar de waarde-
punten zijn er niet minder om. Ik 
wil hierbij dan ook iedereen van 
harte bedanken voor hun fantasti-
sche bijdrage’ . 

Verder
Marius: ‘We gaan de bonnen inle-
veren bij Douwe Egberts en de kof-
fie in ontvangst nemen. We hopen 
midden februari de ruim 1.000 pak-
ken koffie bij de voedselbank af te 
afleveren’ .
Op de vraag of de actie volgend 
jaar nog eens zal worden herhaald 
kan hij op dit moment niets zeggen. 
Marius: ‘ Wij zouden dit als Lions-
clubs maar al te graag willen, maar 
we kunnen niet in de toekomst kij-
ken. Belangrijkste vraag hierbij is 
of Douwe Egberts volgend jaar op-
nieuw bereid deze actie te herhalen’ 

Lions nijver waardepunten tellend bijeen. De emmers waarin de diverse soorten punten worden verzameld 
staan op tafel.

Beetje winter

Het was zondag (al) een beetje winter in De Bilt. Bij Beerschoten kon 
het eerste winterse plaatje worden geschoten. Het ijs lag op sommige 
plaatsen nog op het water. Een voorbode van een aanstaande echte 
winter? (Frans Poot)
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip walnoot salade 
Ei bieslook salade 
Filet americain 3 x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecote
Honing ham 3 x 100

gram 4.98

  VOORDEEL HELE WEEK

Biefstuk reepjes

Kip schnitzels

Houthakker steaks

worstjes

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

HEERLIJKE MALSE 
KOPHAASJES

Extra donderdag voordeel:

Fijne riblappen

Runder 
braadrollade

500
gram 6.98

500
gram 7.98

500
gram 5.50

500
gram 4.98

6
voor 5.-

Lekker met deze kou 5.75500
gram 4.98250

gram
STOMPETOREN 
BELEGEN

BOEREN STOLWIJKER 
BELEGEN

DJAKARTA MIX

1.98250
gram

PINDA'S5.99500
gram

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 januari 
t/m woensdag 27 januari

ZELFGEMAAKTE 
RUNDER GOULASH

4.99500 
gram

Verse
500 GR  
MAAR 5.-

VLEESWAREN TRIO

Lekker voor het weekend
TORTILLIA'S MET KIP OF GEHAKT 6.-

Gepaneerde schnitzels, runderschnitzels, 
gehaktschnitzels, kipschnitzels

5 halen, 4 betalen 

2 voor maar

Extra donderdag voordeel:

 1 Kg.  | 6.98

4.98

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Japans weekend
-Japanse Beef
-Japanse Kip
-Japanse Zalm
-Japanse Scampi
Met Noedels, Rijst en groente
________________________ 100 GRAM  1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie Pitloze

Druiven
500 GRAM

Alle soorten Hollandse
Tomaatjes
500 GRAM

Pracht

Witlof
HEEL KILO

ALLEEN MAANDAG 25, DINSDAG 26
EN WOENSDAG 27 JANUARI

1,25 1,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

30 soorten

VERS GESNEDEN

Spitskool
___________________ 400 GRAM  0,79
DE BESTE

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO  1,99
Chili Con Carne
___________________ 100 GRAM  0,99

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
___________________ 400 GRAM  1,99
 Nu de lekkerste 
 Mandarijnen en 
 Navelsinaasappels

Kom proeven!!
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Zorg- en dienstencentrum Dijckstate
Maertensplein 98 te Maartensdijk
Ca. 1.250 m2 v.v.o. 
Langjarig verhuurd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Annette van der Poel 020 626 26 91

Te KOOP

cbre.nl

advertentie

Wout Hazeleger Koninklijk 
onderscheiden

door Guus Geebel

In de brandweerkazerne in Bilthoven reikte burgemeester Arjen Gerritsen vrijdag 15 januari     
een Koninklijke onderscheiding uit aan Wout Hazeleger. Hij werd benoemd Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Als vrijwillige brandweerman heeft hij zich 38 jaar verdienstelijk gemaakt voor 

de samenleving. Daarnaast was hij veertig jaar in dienst van de overheid. 

Wout Hazeleger begon de brand-
weeropleiding in 1977 als man-
schap en eindigde als hoofdbrand-
meester 1e klasse. 
Daarnaast was hij bevelvoerder 
en brandweerwagenchauffeur. Hij 

droeg zijn brede kennis over aan 
aspirant manschappen en brand-
weerchauffeurs in opleiding. Bin-
nen de brandweer De Bilt werd 
Hazeleger gewaardeerd om zijn 
betrokkenheid.

Trots
In zijn toespraak zegt burgemeester 
Arjen Gerritsen: ‘Ik sta hier met ge-
voelens van grote trots. Brandweer-
mensen zijn mannen en vrouwen 
waar ik diep respect voor heb. Het 

zijn mensen die klaar staan als het 
nodig is, Zij zorgen ervoor dat we 
erop aan kunnen dat veiligheid ge-
waarborgd is.’ Gerritsen vindt het, 
naast zijn eigen ambt, een van de 
mooiste functies die je voor de pu-
blieke zaak kunt uitoefenen. ‘Wout 
Hazeleger heeft een verantwoor-
delijke rol gehad als bevelvoerder 
Je hebt lief maar ook leed bij de 
brandweer gezien.’ Gerritsen be-
wondert de professionaliteit, maar 
ook de betrokkenheid. 

Samenleving
De burgemeester vindt het fijn dat 
Hazeleger voor de brandweer be-

houden blijft. ‘Want je zet je car-
rière voort bij de brandweer in 
Zeist. Een Koninklijke onderschei-
ding betekent vanwege de Koning, 
maar eigenlijk mogen we zeggen 
vanwege de hele samenleving. 

Een onderscheiding die de samen-
leving, vertegenwoordigd door de 
koning, aan iemand toekent die 
langdurig belangeloos belangrijk 
werk heeft gedaan, waar we alle-
maal dag en nacht beter van wor-
den. Wout Hazeleger is daar een 
representant van en ik reik hem 
graag de onderscheiding uit die hij 
met recht verdiend heeft.’

Wout Hazeleger krijgt de onderscheiding opgespeld door de burgemeester.

Eenzaamheid, wat doe jij er aan?
door Marijke Drieenhuizen

Onderzoek van de GGD (2012) wijst uit dat 40% van de inwoners van de gemeente De Bilt 
eenzaam is. Het RIVM presenteert datzelfde resultaat voor heel Nederland. Er zijn ook andere, 

wat lagere cijfers. Duidelijk is dat er veel eenzaamheid is in verschillende gradaties. 

Mens De Bilt sluit daarom aan bij 
de landelijke actie van Coalitie Er-
bij en start 24 januari met de actie: 
Eenzaamheid, wat doe jij er aan? 
De actie richt zich zowel op wat 
mensen zelf kunnen doen aan de ei-
gen eenzaamheid maar ook aan wat 
iemand kan doen aan de eenzaam-
heid van een ander. 

Eenzaam
Het is niet gemakkelijk een pas-
sende definitie voor eenzaamheid 
te geven die de lading geheel dekt. 
Tenslotte mensen met een heel 
klein netwerk hoeven niet eenzaam 
te zijn en mensen met een groot 
netwerk kunnen toch eenzaam zijn. 
Eenzaamheid is vooral een per-
soonlijke beleving. Eenzaamheid is 
dan ook een gevoel, dat je ook al-
leen maar zelf kunt voelen. 

Ondernemen
Van 24 januari tot en met 14 fe-
bruari wordt er specifiek aandacht 
besteed aan eenzaamheid. Astrid 
Kloosterziel, Annet Meeuws en 
Ingrid van Maarschalkerweerd van 
MENS De Bilt denken, dat er mo-
gelijkheden zijn om er iets aan te 
doen. Astrid Kloosterziel: ‘Het doel 
van de actie is om de aandacht voor 

eenzaamheid te verduurzamen, be-
wustwording te vergroten en om 
mensen zelf na te laten denken over 
de soms eenvoudige manier om er 
zelf iets aan te doen. Het is goed 
dat deze actie in de winter wordt 
gevoerd omdat juist dan het gevoel 
van eenzaamheid groter kan zijn’. 
Ingrid van Maarschalkerweerd vult 
aan: ‘Eenzaamheid 

kun je bij voorbeeld te lijf gaan 
door iets te gaan ondernemen. 
Meld je aan bij NL Doet, wordt 
vrijwilliger, zoek een maatje of ga 
koffiedrinken in een servicecen-
trum. Er is veel mogelijk. Of neem 
contact op met onze mensen in de 
servicecentra en kijk samen of er 
iets is wat bij je past’ Door aan-
dacht te richten op eenzaamheid 
hopen we dat mensen die niet een-
zaam zijn ook om zich heen wil-
len kijken om een ander te helpen 
of alleen maar een mogelijke weg 
te wijzen. Mens De Bilt biedt vele 
mogelijkheden’. 

Op straat
Eén van de onderdelen van de actie 
is om daadwerkelijk de straat op te 
gaan en mensen aan te spreken over 
eenzaamheid. Annet Meeuws: ‘Al 

eerder hebben we op deze manier 
aandacht gevraagd voor eenzaam-
heid en het werkte. Mensen zijn 
snel bereid om hierover in gesprek 
te gaan. Bij extreme weersomstan-
digheden gaat het niet door. Dan 
zoeken we een meer geschikt mo-
ment. In principe kunnen mensen 
u aanspreken over eenzaamheid op 
maandagochtend 25 januari op het 

Maertensplein in Maartensdijk, op 
vrijdagochtend februari op de Pla-
netenbaan in Bilthoven en op don-
derdagochtend 11 februari op de 
Hessenweg in De Bilt. De mensen 
zijn te herkennen aan de blauwe 
bodywarmers’. 

Maatjesproject
Het maatjesproject is bij uitstek 
geschikt om in contact te komen 
met een ander. Astrid Klooster-
ziel: ‘In 2015 is er rondom het 
Maatjesproject veel gebeurd. Veel 
mensen die een maatje zouden 
willen, zijn gekoppeld aan men-
sen die maatje wilden zijn. Voor 
beiden heeft het toegevoegde 

waarde, er is wederkerigheid. Zo 
zijn er 70 koppels samengebracht 
die of samen koffiedrinken, of sa-
men een hobby oppakken of bij-
voorbeeld er samen op uit gaan’. 

Meer informatie
De mensen bij de Servicecen-
tra in De Bilt (Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1 in De Bilt, tel. 030 
7440595), Maartensdijk (Maer-
tensplein 96 in Maartensdijk, 
tel.0346 214161) of bij WVT (Ta-
linglaan 10 in Bilthoven, tel. 030 
2284973) kunnen meer informatie 
geven over het maatjesproject of 
één van de vele andere mogelijk-
heden die MENS De Bilt biedt. 

(v.l.n.r.) Annet Meeuws, Astrid Kloosterziel en Ingrid van Maarschalkerweerd van MENS De Bilt willen graag 
het gesprek aangaan met mensen over eenzaamheid.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Sociaal Team
Bent u op zoek naar ondersteuning of een luisterend 
oor? Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet 
uitkomt? Maakt u zich zorgen over een kennis of buur? 
Met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk, financiën, 
dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties, kunt 
u terecht bij het Sociaal Team.  
Het Sociaal Team is telefonisch bereikbaar via 030 - 
7271557 op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur, 
email: sociaalteam@mensdebilt.nl en de website van 
MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl

Wijkwinkel
Het motto van de wijkwinkel is ‘geen vraag is ons te gek’.
In de Wijkwinkel kunt u terecht voor al uw vragen, bij-
voorbeeld:
- Invullen van formulieren
- Kwijtscheldingen
- Aanvragen DigiD
- Belastingzaken (op afspraak)
- Opzeggen van abonnementen
De wijkwinkel heeft een inloopspreek uur op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur bij Service-
centrum De Bilt. Voor belastingzaken kunt op maandag 
terecht alléén via afspraak.

 Pompoen/notenbroodje
 nu € 3,25 Skitaartje een heerlijk taartje met banketbak-

 kersroom, kersen en 
 merinque voor € 10,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com

Raaijen Interieurs

Dorpsstraat 45, 3732 HH  De Bilt, sinds 1931
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Uw specialist in zitcomfort 

Diverse aanbiedingen.
Nu Deense Skalma banken,
Farstrup fauteuils en Sta-op-stoelen.
Ook voor het vakkundig 
herstofferen van uw kwaliteits 
en design meubelen. 

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Spaar nu bij de 
‘de vershoek’

winkeliers op de Hessenweg
voor een 

gratis 2e driegangenmenu.
t.w.v. € 35 p.p.

Kijk op 
www.brasserie-vink.nl

voor het uitgebreide keuzemenu 
boordevol huisgemaakte 

ambachtelijke specialiteiten!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Begin 2016 goed met D.I.O.
GRATIS voor elke klant: een voucher 

met een unieke actiecode. 

Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

met een unieke actiecode.
Kom snel naar de winkel

ApothekersAssIsteNte
Gezocht

Voor apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
in westbroek, gediplomeerde apothekersas-
sistente voor 2-3 dagen per week, in eerste 
instantie als zwangerschapsvervanging met 
uitzicht op vaste aanstelling. 

Sollicitaties s.v.p. binnen 2 weken
mailen naar: huisarts@mcwg.nl
of bellen naar: 0346-281201

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • 
luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • 
luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Meer voordeel bij Fysio Fitness Visscher

Vanaf januari worden onze leden extra beloond door het spaarsysteem Fanly. Hoe 
vaker je komt sporten, hoe groter de beloning. Zo geeft de club bijvoorbeeld al na 
6 trainingen een eiwit shake gratis en nog veel meer leuke beloningen zoals: 
• T-shirts
• personal trainingen
• sportmassages 
• een maand gratis sporten.

Maak hier gebruik van: 

GEEN INSCHRIJFGELD T.W.V. 25 EURO.

VISSCHER’S VOORDEEL:
• Jeugd abonnementen, betaal je leeftijd in euro’s.
• Geen jaar contracten, opzegbaar per maand. Kiest u wel voor een jaarabonne-

ment heeft u meer dan 55 euro extra korting.
• Staat bekend om de gezelligheid en ongedwongen sfeer.
• Gratis persoonlijk schema opstellen.
• Indoor en Outdoor trainen.
• Meer dan 34 groepslessen per week waaronder 

5 keer per week spinning.
• Nieuwe groepslessen zoals: Steps, Poweryoga en B.B.B. 
• Altijd professionele begeleiding aanwezig.
• Gratis app met de leukste nieuwtjes/trainingsschema’s.
• Gratis parkeren.

Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan

Tel: 0346-212412
www.ffvisscher.nl
info@ffvisscher.nl
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www.arttraverse.nl

LIJN IN BEELD

Erik Oldenhof
Schilderijen

Ben Oldenhof
Objecten

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

17 januari | 8 maart 2016

De stier van
Wien Cobbenhagen herplaatst

door Henk van de Bunt

Voor het nieuwbouwgedeelte van het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk stond 
‘De Stier’. Deze krachtige stier (een beeld van Wien Cobbenhagen) is in oktober 2010 

verdwenen. In 2011 is besloten om een vervangend exemplaar te verwerven en op 
zoek te gaan naar een andere locatie. Woensdag 13 januari is een kopie van 

het beeld geplaatst op de hoek van de Dorpsweg met 
de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 

Van de vervreemding werd inder-
tijd aangifte gedaan, maar volgens 
de politie waren er helaas onvol-
doende aanknopingspunten voor 
een onderzoek. In overleg met 
de kunstenaar werd naar een ver-
vangend exemplaar of een ander 
kunstwerk gezocht. Bij de herin-
richting van de Dorpsweg in 2015 
is een stevige fundering op de ge-
dachte plaats aangebracht en kon 
een vervangend beeld geplaatst 
worden.

Hal
Jaap Roëll uit Hollandsche Rading 
vertelt: ‘In de jaren negentig van 
de vorige eeuw is op initiatief van 
de Maartensdijkse gemeentelijke 
adviescommissie beeldende kunst, 
waarvan ik toen voorzitter was, 
een aantal beelden in de vier ker-
nen van Maartensdijk geplaatst. 
Zoals ‘De vier Heemskinderen 
op het ros Beiaard’ van Jaap van 
Meeuwen voor het Dorpshuis in 

Westbroek, het hardstenen beeld 
van Theo Mackaay ‘Paard en rui-
ter’ bij de ingang van het dorp Hol-
landsche Rading, ‘De Geit’ van Jan 
Groenestein, dat nu in het dorps-
huis Groene Daan van Groenekan 
staat en het bronzen beeld ‘De op-
waartse vlucht’ van Theresia van 
der Pant bij De Vierstee in Maar-
tensdijk. En dus ook ‘De Stier’ 
van Wien Cobbenhagen, welke in 
de zomer van 1995 op het rondje 
voor de ingang van het voormalige 
gemeentehuis werd geplaatst. Dit 
beeld stond vanaf 1990 in de hal 
van het nieuwe gedeelte van het 
gemeentehuis, maar kwam daar 
niet tot zijn recht. In de jaren tach-
tig en negentig van de vorige eeuw 
werden dus in de kernen Maar-
tensdijk, Groenekan, Westbroek en 
Hollandsche Rading beelden van 
dieren geplaatst. Plaatsing van een 
vervangend exemplaar betekent 
dat dit beeldenensemble compleet 
blijft’.

Gietsel 
Cobbenhagen kreeg zijn opleiding 
aan de Rijksacademie in Amster-
dam; één van zijn hoogleraren 
was Theresia van der Pant, die 
voor Maartensdijk de ‘Opwaartse 
Vlucht’ (voor De Vierstee) maak-
te; leraar en leerling troffen elkaar 
dus in Maartensdijk. Cobbenhagen 
heeft meerdere beelden in ons land 
‘geplaatst’. Van hem zijn ook ‘Eu-
ropa’ en ‘De Stier’ voor het hoofd-
kantoor van de SHV in Utrecht. 

Op 12 november 2015 is Wien 
Cobbenhagen op 65jarige leeftijd 
overleden. De gemeente De Bilt 
kwam in overleg met Wien Cob-
benhagen over vervanging van de 
verdwenen stier. De beeldhouwer 
beschikte nog over een bronsgiet-
sel uit 2001. Desgewenst kon er 
ook een nieuw bronsgietsel wor-
den gemaakt op basis van het gip-
sen origineel. En wat dan ook no-
dig was: een stevige verankering. 

Jaap Roëll assisteert medewerkers van een Tielse Bronsgieterij bij de herplaatsing.

Ruud Bartlema exposeert 
in de Woudkapel

Van 25 januari tot 28 maart exposeert Ruud Bartlema in De Woudkapel een selectie uit zijn 
werk onder de titel Resonanties van Licht. Het werk is gratis te bekijken tijdens 
openingstijden en in elk geval op iedere zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Bartlema studeerde theologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en 
beeldende kunst bij Maarten Krab-
bé. De combinatie van theologie en 
kunst bepaalt sindsdien zijn leven. 
Ruud werkte dertien jaar als predi-
kant in Nuenen en woonde in de-
zelfde pastorie waarin Vincent van 
Gogh als predikantszoon verbleef. 
De kleine, donkere ruimte die Vin-
cent als atelier gebruikte, werd zijn 
atelier. In Nuenen ontwikkelde hij 
zich als predikant en als kunste-

naar.  Landelijke bekendheid kreeg 
hij in de jaren tachtig en negentig. 
Met zijn artistieke productie en zijn 
workshops en lezingen brengt hij 
steeds opnieuw mensen in bewe-
ging. Hij krijgt veel opdrachten en 
hij maakte bijvoorbeeld werk voor 
revalidatiecentrum de Hoogstraat 
in Utrecht. 

Voor zijn werk vormen verhalende 
literatuur en poëzie een belangrijke 
inspiratiebron, maar ook de Joodse 

Mystieke tradities uit de Kabbala 
zijn voor een aantal schilderijen het 
uitgangspunt. Sinds 2001 woont 
en werkt hij in Soest, waar hij na 
zijn emeritaat in 2006 een ruim en 
licht atelier heeft betrokken. Het 
werk dat in De Woudkapel wordt 
geëxposeerd is divers en komt uit 
verschillende perioden, maar kan 
gevangen worden onder het thema 
‘Resonanties van Licht’, een thema 
dat in de poëzie van de dichter Hans 
Andreus een grote rol speelt.

Expositie bij Art Traverse
Van 17 januari tot 8 maart is er een expositie van Erik en Ben Oldenhof 
in ArtTraverse bij het Biltse gemeentehuis. De opening was op zon-
dag 17 januari en werd verricht door Piet Augustijn, oud-conservator 
in Gorinchem.

De broers Erik (1951) en Ben (1955) Oldenhof exposeren regelmatig 
samen. Hun werk lijkt op het eerste gezicht heel verschillend. De schil-
derijen van Erik Oldenhof ogen strak geometrisch en nagenoeg mono-
chroom, de objecten van Ben Oldenhof zien er juist heel grillig uit, met 
allerlei voorwerpen door ijzerdraad bijeengehouden. In deze expositie 
vertonen zij echter ook verwantschap. [HvdB]

De expositie in de ArtTraverse is 
te bezichtigen tijdens kantooruren 
maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, 
dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur.

advertentie

Optreden in Paradiso 
 
Zaterdag 16 januari heeft het koor Valsch en Gemeen opgetreden in 
Paradiso in Amsterdam. Dit koor uit De Bilt zingt a capella een ver-
rassend repertoire. In Paradiso waren meer koren te zien en beluisteren 
in verband met de korendagen. Het publiek reageerde enthousiast op 
het koor. Zo zong Valsch en Gemeen een bewerking van Birds die in 
de versie van Valsch en Gemeen Icarus heet en goed werd ontvangen.

(Cees van Rest)

Een bijzondere ervaring voor de koorleden van Valsch en Gemeen.
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MINI LAMSBIEFSTUKJES
Kort aanbakken en zachtjes afbraden. Lekker gemarineerd
met o.a. tijm, majoraan. Ca 6 tot 8 minuten 100 gram 2,45

VARKENSWANGETJES
Voor de liefhebbers. Iets aparts om heerlijk te stoven in bouillon 
en witte wijn. Ca 1½ uur zachtjes stoven 500 gram 6,25

RUNDERBORSTLAPJES
Ouderwets stoofvlees; grof van draad en met een randje. 
Word niet droog! Ca 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 4,98

GEPANEERDE SCHNITSELS
Op veler verzoek: van de bil gesneden; lekker gekruid en 
gepaneerd. Zachtjes braden in ruim boter 4 stuks 6,00

KIPDRUMSTICKS
Uit onze poeliershoek: met een beentje en vel; om zelf te grillen. 
Super kwaliteit!i/d oven of de pan ca 30 minuten 1 kilo 6,50

TIP:
KALKOENFILET WOKBLOKJES

Lekker mager en gemarineerd en met groenten gevuld 100 gram 1,10
STOERE MACHO BURGERS
100% rundvlees. Lekker gekruid & gezouten; wie durft?  per stuk 2,50

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 18 t/m zaterdag 23 januari 2016. Zetfouten voorbehouden.

HERTENACHTERBOUT POULET
Uit onze wildhoek: heerlijk mals en mager en mooie grote 
volle blokken. Ca 90 min. stoven 500 gram 9,98

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Winter Sale, of het koud is of niet!

Out� ts Boots Accessories

Van deze kortingen 
krijgt u het warm!

21/22/23 januari 2016
do & vrij 13.00 - 19.00 / za 12.00 - 17.00

50% korting
op de gehele wintercollectie

70% korting
in het outlet
op de oorspronkelijke prijs

STIJLVOL SPELEN
MET LICHT 

doe je samen met Hubo

HUBO MEET,  
MAAKT EN  
MONTEERT:
• ROLGORDIJNEN

• JALOEZIEËN

• PLISSÉ GORDIJNEN

• MULTISHADES

STANLEY FATMAX  
ACCUBOORSET
2 x 18v li-ion 2.0 ah accu’s.  
0 - 400/ 0 - 1.600 toeren  
p/min. 6.800 - 27.200 slagen 
p/min. Inclusief 50-delige 
accessoireset. Garantie 3 jaar 
na registratie.

IDEAL STANDARD DOUCHETHERMOSTAAT
Afmeting hart op hart 12 of 15 cm. Met Cool Touch 
Body (buitenkant wordt niet heet). Garantie 5 jaar.

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 januari t/m zondag 7 februari 2016

 159.-

119.-
 349.-

229.-

20% 
KORTING

OP MAATWERK  
BINNENZONWERING*

*Geldt niet op Velux en Shutters.

40.- 
KORTING

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl
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Succesvol projecten managen
‘Het plannen en managen van projecten, is voor velen een lastige klus. Aandacht voor 

enkele essentiële succesfactoren vergroot de kans op succes enorm‘, aldus Jan-Dirk 
Reijneveld. Met zijn bedrijf Efficiency Expert coacht en traint hij projectmanagers om 

ontspannen hun projecten tot een succes te maken.

Jeffrey werkt als docent bij een 
Hogeschool en is als project-
manager aangesteld om een on-
derwijsvernieuwingsproject te 
leiden. Jeffrey heeft moeite om 
realistisch te plannen en is een 
perfectionist. Zijn manager scha-
kelt mij in als coach, omdat hij 
bang is dat Jeffrey ten onder zal 
gaan aan het project.

Deadline
Tijdens de eerste sessie legt Jef-
frey mij de inhoud van het project 
uit. Er ligt een door de hogeschool 
opgesteld projectvoorstel van 20 
pagina’s. Het is eind januari 2015 
en Jeffrey heeft tot 1 april om een 
projectplan en een pilot op te le-
veren. Nauwkeurige bestudering 
van het projectvoorstel leert dat 
Jeffrey voor 1 april vier belang-
rijke resultaten moet opleveren. 
Ik teken op het whiteboard, dat in 
het lokaal hangt waar we zitten, 
vier grote vakken. We gaan per 
resultaat de diepte in. Wat moet 
er precies worden opgeleverd? 
Moet het resultaat ook worden 
besproken met collega’s van Jef-

frey? Met managers? Met studen-
ten? Het antwoord is telkens ja. 
Jeffrey beseft al snel dat opleve-
ring van al deze resultaten voor 1 
april volstrekt onhaalbaar is. 

Bijsturen
Na de twee uur durende sessie 
gaat Jeffrey meteen gesprekken 
voeren met zijn manager en op-
drachtgever, om aan te geven dat 
de planning moet worden aan-
gepast. Geen leuke boodschap, 
maar wel een noodzakelijke, 
en… beter nu dan later. In de 
sessies die volgen maakt Jeffrey, 
met hulp van mij, een realistisch 
projectplan. Inmiddels is de pilot 
succesvol verlopen, heeft Jeffrey 
een ‘go’ voor het hele project 
en ligt de uitvoering op koers. 
Ik coach Jeffrey in het (her-)
plannen, het communiceren met 
stakeholders, het managen van 
risico’s en hoe hij dit project 
kan combineren met zijn andere 
(onderwijs-)taken. Fijn voor het 
project, fijn voor de manager 
en… fijn voor Jeffrey.

Projectmanagement
In bovenstaande casus zien we 
enkele belangrijke succesfactoren 
van projecten:
-  Voldoende aandacht en tijd 

voor de voorbereiding: het 
schrijven van een Plan van 
Aanpak; 

-  Realistische planning, door de 
gewenste resultaten uit te wer-
ken.

-  De gebruikers betrekken bij de 
start en uitvoering van het pro-
ject;

Vanuit mijn ervaring als project-
manager en als gecertificeerd 
PRINCE2-trainer (dé methode 
om projecten te managen), kan ik 
u coachen om uw project tot een 
succes te maken. Daarnaast kan 
ik ervoor zorgen dat u staande 
blijft in de hectiek die een project 
met zich meebrengt. 

Infobesitas
In vergelijking met 20 jaar ge-
leden krijgen we 20 keer zoveel 
informatie op ons af. Veel mensen 
verdrinken in deze infobesitas. 
Efficiency Expert (Jan-Dirk Re-
ijneveld) coacht en traint mensen 
hoe ze structuur aan kunnen bren-
gen in hun e-mails, agenda, taken 
en projecten. Het gevolg is rust in 
je hoofd, grip op je werk, en meer 
productiviteit en werkplezier. 
Ook toe aan een succesvol pro-
ject? Maak een vrijblijvende af-
spraak. www.efficiencyexpert.nu
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Wellnesscentrum Oostveen  
opent deuren

door Marijke Drieenhuizen

Maartensdijk heeft nu ook een Wellnesscentrum. In Maartensdijk vond Bert van Zantwijk 
precies het juiste pand dat hij voor ogen had. Een groot pand met verschillende ruimtes, 

voldoende gratis parkeerplaatsen, een goede busverbinding en 
 de mogelijkheid om uit te breiden.

Er is vervolgens hard gewerkt aan 
het restylen en inrichten. Afgelo-
pen weekend volgde de open da-
gen voor familie en genodigden 
en geïnteresseerden. Gestart wordt 
met een salon en het geven van 
workshops. Wellnesscentrum Oost-
veen biedt behandelingen aan door 
schoonheidsspecialistes en pedi-
cures. Zij kunnen gebruik maken 
van alle benodigde apparatuur voor 
huidverbetering, anti/aging, tan-
den bleken, definitieve ontharing 
en figuurcorrectie. Zelf verzorgt 
Bert van Zantwijk het masseren. 
Daarnaast is er een Fish-spa, waar 
de Garra Rufa visjes de dode huid-
cellen, huidschilvers maar ook het 
eelt van de voeten knabbelen. Het 
centrum is aangesloten bij de bran-
cheorganisaties Anbos en Provoet. 
In de grote zaal zullen workshops 
gehouden worden, zowel op het ge-
bied van huidverzorging, visagie en 
massage maar ook creatieve work-

shops en yogalessen komen aan 
bod. Behalve zijn vaste personeel 
beschikt hij ook over oproepkrach-
ten zoals een fysiotherapeut, een 
Cesar-therapeut, een psycholoog en 
een yoga-instructrice.

Nieuw begin
Bert van Zandwijk heeft jaren in 
de logistiek gewerkt en werd op 
54 jarige leeftijd ontslagen. Op die 
leeftijd is het moeilijk om weer een 
nieuwe baan te krijgen. Toen hij 
op Funda het pand in Maartensdijk 
zag heeft hij de stap gezet en is een 
eigen zaak gestart. Met enthousi-
asme heeft hij plannen gemaakt 
en personeel gezocht. Na een tijd 
van hard werken is nu officieel ge-
opend Wellnesscentrum Oostveen 
in Maartensdijk. Vernoemd naar de 
voormalige naam van Maartens-
dijk. Bert van Zandwijk: ´Ik heb 
niet een binding met Maartensdijk, 
maar mijn ouders hebben wel in 

Bilthoven gewoond. Ik voel mij 
gast in Maartensdijk en zal heel 
bewust zoveel mogelijk de bood-
schappen in Maartensdijk kopen’. 
Met een lach vervolgt hij: ‘Ik ben 
inmiddels onder andere goed be-
kend bij KlusWijs. Veel Wellness-
centra zijn zeven dagen per week 
open, ik heb begrepen dat de zon-
dagsrust hier op prijs wordt gesteld 
en zal daarom dan ook niet geopend 
zijn op zondag. Ook niet als een 
zondag op Valentijnsdag valt, soms 
is het jammer maar ik zal niet open 
zijn’. 

Grote plannen
Een goede reden om gebruik te 
gaan maken van het pand aan de 
Industrieweg was ook de mogelijk-
heid om uit te breiden. Bert van 
Zandwijk: ‘Natuurlijk heb ik nog 
veel meer plannen. We beginnen 
nu met de salon en massage, maar 
volgend jaar wil ik weer verder. 

Het moet in de loop der jaren echt 
een Wellnesscentrum worden waar 
mensen graag een hele dag willen 
zijn en kunnen ontspannen’. 

Wellness- & Beautyclub 
Aan de meeste activiteiten kan per 
keer deelgenomen worden. Bert 
van Zantwijk: ‘Iedereen kan lid 
worden van de Wellness- & Beau-
tyclub. Het grote voordeel hierbij is 
dat men onbeperkt kan deelnemen 
aan alle losse activiteiten. Naast 
een Wellness- & Beautyclub voor 
volwassenen is er ook een Kidz 

Wellness- & Beautyclub. Vanaf de 
leeftijd van 7 jaar kunnen ze lid 
worden en elke twee weken volgen 
dan bijeenkomsten waarin de mei-
den met leeftijdsgenoten alles leren 
over hun huid, huidverzorging en 
opmaken. Ook zullen ze gaan leren 
om zelf cosmetica te maken’. 
Wellnesscentrum Oostveen is ge-
vestigd aan de Industrieweg 22A3 
in Maartensdijk. De website www.
wellnesscentrumOostveen.nl is 
binnenkort online. Op facebook en 
twitter is het bedrijf al wel te vol-
gen. 

Bert van Zantwijk is enthousiast over zijn Wellnesscentrum Oostveen in 
Maartensdijk en de mogelijkheden die het nog meer biedt.

Nieuwjaarsreceptie  
Bilthoven Centrum 

door Guus Geebel

Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum en Huurdersbelangenvereniging  
De Kwinkelier hielden woensdag 13 januari in de serre van de gerenoveerde Centrumkerk  

een goedbezochte Nieuwjaarsreceptie. 

De aanwezigen werden toegespro-
ken door voorzitter Peter Dapper. 
Kerkenraadslid Klaas Kuiken ver-
telde een en ander over de renovatie 
van de kerk. Peter Dapper verwel-
komde de bestuursleden en mede-
werkers van Bilthovens Open Po-
dium, de Klankbordgroep Centrum 
Bilthoven, de werkgroep die de 
Structuurschets Bilthoven Centrum 
Oost opstelde, aanwezige bewoners 
en omwonenden en de winkeliers. 
Hij dankte verder dominee Bene-
dikte Bos en kerkenraadslid Klaas 
Kuiken voor het beschikbaar stel-
len van de locatie.

Zorgen
‘Het afgelopen jaar was weer een 
bewogen jaar’, aldus Peter Dapper. 
‘Een jaar van hard werken, maar 
ook een jaar van zorgen.’ Hij noemt 
de trage voortgang binnen De 
Kwinkelier en de lage bezoekers-
aantallen, maar hij heeft ook zorgen 
over uitbreiding van detailhandel 
binnen de gemeente. ‘Ondanks de 
eerdere detailhandelsnota werden 
we geconfronteerd met het bestem-
mingsplan Rembrandtlaan 2014 De 
Timpe, de plotselinge opening eind 
2014 van supermarkt Hoogvliet en 
Action, en onlangs een mogelijke 
verplaatsing en verdere uitbreiding 
van de Plus supermarkt.’

Mooi jaar
Ondanks zorgen vindt Peter Dap-
per 2015 ook een mooi jaar. ‘In 
samenwerking met De Kwinkelier 
vonden tal van activiteiten plaats.’ 
Recent waren dat de Rode Kerst 
dagen, maar Dapper noemt ook het 

Wereldfeest en de zeepkistenrace. 
Hij vindt 2015 ook een mooi jaar 
omdat er nu een eigen onderne-
mersfonds is. ‘Een fonds waarbij 
eindelijk iedereen meebetaalt aan 
de intocht van Sinterklaas, de feest-
verlichting, marketing en promo-
tie. Het kwam lastig op gang, maar 
gelukkig hebben we een voorschot 
van de gemeente mogen ontvan-
gen.’

Structuurschets
De structuurschets voor Bilthoven 
Centrum Oost vindt Dapper ook 

een mooi resultaat. Hij noemt die 
goed onderbouwd en hoopt dat het 
een concreet vervolg krijgt. ‘Een 
wenselijk centrum voor bezoekers 
en inwoners van Bilthoven. 

In samenwerking met de Rabobank 
zijn klanten ondervraagd. Consu-
menten hebben veranderende wen-
sen en verwachten dat de winke-
liers daarop inspelen. Binnenkort 
worden de uitkomsten van het on-
derzoek bekend gemaakt en met de 
resultaten wordt richting gegeven 
aan promotieactiviteiten.’

Peter Dapper spreekt de aanwezigen toe.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…
Een geluk bij een 

ongeluk?
Geruime tijd geleden heeft een vrachtwagen het bruggetje van de Groe-
nekanseweg naar de Veldlaan in Groenekan ernstig beschadigd. Het 
stenen bruggetje is smal en eigenlijk voor vrachtverkeer ongeschikt. De 
gemeente had geen geld om het bruggetje te repareren en heeft het daar-
om voor alle verkeer afgesloten. In de Biltbuis lees ik nu dat reparatie 
voor mei 2016 op de rol staat. Tot die tijd rijdt alle verkeer dat vroeger 
via de Veldlaan het dorp verliet, om via de Eijklaan en Vijverlaan. Een 
betrekkelijk klein ongemak.

Zou dit nu niet een perfecte gelegenheid zijn om dit onfortuinlijke 
voorval om te zetten in een geluk bij een ongeluk? Niet alleen is het 
de Veldlaanbrug vanaf de Groenekanseweg feitelijk ongeschikt voor 
vrachtverkeer maar eigenlijk is ook het deel van de Veldlaan tussen het 
bruggetje en de Eiklaan te smal om tweerichtingsverkeer schadeloos 
af te handelen. Het wegdek wordt aan de zijkanten dan ook altijd weer 
snel kapot gereden.

Wat let de gemeente om op dat eerste deel van de Veldlaan, in de rich-
ting van de Groenekanseweg, éénrichtingverkeer in te stellen? Retour-
verkeer voor dat deel van de Veldlaan kan haar bestemming dan be-
reiken via de Vijverlaan. Dat dit probleemloos kan toont de huidige 
afgedongen praktijk wel aan.

Frank Klok, Groenekan
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

549

100 179

Nieuwe
Spaaractie

1000

Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 januari 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Spaar voor Snoopy mokken

Mineola
per kilo
van

€1,98

Oerbrood
vers uit eigen 
oven per stuk

Los Gansos 
wijn

3 � essen voor

Magere 
runderlappen
500 gram
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Aan ’t werk op  
de Fashion Week 2016

door Rob Klaassen

Aan Sandra de Rijk, eigenaar van Hairdressers & Beauty gevestigd aan de Hessenhof in 
De Bilt is de eer te beurt gevallen om mee te werken aan de Fashion Week, die van 8 tot 18 

januari heeft plaatsgevonden op het Westergasterrein in Amsterdam. Sandra en een van haar 
medewerkers hebben zaterdag 16 januari aldaar het haar verzorgd van 15 modellen, die deel 

uitmaken van de cast van de Filipijnse designer Happy Andrada.

Sandra zit al 32 jaar in het kappers-
vak. Al 21 jaar heeft zij haar zaak in 
De Bilt. Zij werkt daar met acht col-
lega’s: ‘Onze specialiteit is vooral 

het knippen en kleuren. Met name 
voor blond-kleuringen weet men 
ons vanuit het hele land te vinden. 
Ook is een specialiteit van ons om 

van kort haar lang haar te maken. 
Wij doen dit door het aanbrengen 
van extensions ofwel haarstukken. 
Doordat wij ook gezichtsbehande-
lingen doen, kunnen wij een totaal-
pakket leveren. Heel veel bruiden 
komen bijvoorbeeld bij ons langs, 
waarvan we dan zowel het haar als 
ook de make up verzorgen. Haar en 
make up verzorging hebben we ook 
al meermalen gedaan bij diverse 
manifestaties zoals bijvoorbeeld 
modeshows en miss verkiezingen’.

Fashion Week
Sandra zegt, dat het een enorme eer 
is uitgenodigd te worden om deel 
te nemen aan de Fashion Week. 
Het is de eerste keer dat zij er aan 
meedoet. Het is het meest precieuze 
evenement op het gebied van mode 
in ons land. Zij is uitgenodigd door 
de firma Goldwell, producent van 
haarproducten. Tijdens de Fashion 
Week zijn daar 200 kappers werk-
zaam. Het zijn de afzonderlijke 
designers, die uiteindelijk bepalen 
welke kapper bij hun show werk-
zaam zal zijn. Sandra en haar colle-
ga Elyse hebben daar gewerkt voor 
de designer Happy Andrada; een 
Filipijnse designer, die een belang-
rijk deel van haar opleiding in Lon-

den heeft gehad. Zij heeft zowel 
een ‘ready to wear’ als een ‘haute 
couture’ lijn. Daarnaast maakt zij 
exclusieve sierraden. Happy An-
drada is inmiddels een bekende 
verschijning in de internationale 
modewereld. Zo won ze in 2012 in 
Miami de ‘International Emerging 
Designer Award’. 

De show
Sandra en haar collega moesten 
voorafgaand aan de twee uur du-
rende show, in nauw overleg met de 
designer ervoor zorgen dat het haar 
van de 15 modellen goed paste bij 
de diverse designs. Het haar moest 
er ‘op en top’ verzorgd uitzien en 

er ook ‘op en top’ blijven uitzien: 
‘Het was vooral een kwestie van 
zeer hard, zeer goed georganiseerd 
en geconcentreerd werken. Het was 
erg leuk om te doen en bovendien 
erg boeiend om achter de schermen 
zo’n happening van dichtbij mee te 
maken. We hebben er veel van op-
gestoken. We hadden ons heel goed 
voorbereid. Alles klopte. Dat moet 
ook wel, want je werkt onder hoog-
spanning’. 
Op de vraag of ze volgend jaar weer 
zou willen meedoen antwoordt 
Sandra met een volmondig ja: ‘Het 
is uitdagend en leuk om te doen. 
We hebben bewezen dit goed aan te 
kunnen’. 

Sandra en haar collega Elyse druk doende met modellen op Fashion 
Week.

Felicitaties voor diamanten 
bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam dinsdag 19 januari de heer en mevrouw Boer - Hofland 
feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum. Jo Hofland was 23 en Frans Boer 24 jaar 

toen ze op donderdag 19 januari 1956 in Langbroek in het huwelijk traden. 

Ze ontmoetten elkaar in 1952 in 
Doorn op de Arnhemse Bovenweg. 
Frans Boer was als dienstplichtig 
militair gelegerd in het mariniers-
kamp in Doorn en maakte met een 
collega een avondwandeling. ‘Jo 
fietste met haar zusje langs en in het 
voorbijgaan zei ik zachtjes, je ver-
liest wat. Ze kwam terug en vroeg, 
wat ben ik verloren. Ik zei je ban-
densporen’, vertelt Frans Boer. ‘We 
raakten aan de praat en ik hoorde 

dat ze de volgende avond naar zang 
ging. Daar stond ik en na afloop 
bracht ik de meisjes naar huis. Ze 
hadden thuis al over de ontmoeting 
verteld en haar ouders lieten me 
meteen binnenkomen.’

Huisdrukkerij
Frans Boer is geboren en getogen 
in Utrecht. Jo Hofland is gebo-
ren in Odijk en verhuisde op haar 
vijftiende naar Langbroek. Na zijn 

militaire dienstijd was Frans als 
burger zeven jaar automonteur bij 
de Koninklijke Landmacht in de 
Kromhoutkazerne. Daarna ging hij 
bij het vervoerbedrijf van de ge-
meente Utrecht werken. Eerst als 
buschauffeur en later op kantoor. 
Hij heeft in die tijd de huisdrukkerij 
van het busbedrijf opgezet. Frans 
Boer werkte meer dan 25 jaar tot 
zijn pensionering bij de drukkerij 
en volgde daarvoor verschillende 

cursussen. Jo heeft eerst in een 
winkel in Doorn gewerkt en toen ze 
verkering hadden is ze in de huis-
houding in Utrecht gaan werken. 

Scheidsrechter
Na hun huwelijk woonden Jo en 
Frans twee jaar in bij zijn ouders in 
Utrecht. Daarna kregen ze een eigen 
woning in Utecht toegewezen. Sinds 
2007 wonen ze in Bilthoven. Het 
echtpaar heeft drie kinderen, zeven 
kleinkinderen en een achterklein-
kind. Jo Boer heeft altijd veel aan 
handwerken gedaan en maakt nog 
steeds mooie dingen. Frans was 35 

jaar scheidsrechter bij zaalvoetbal. 
Nu zijn legpuzzels zijn hobby. Di-
rect nadat ze in Bilthoven kwamen 
wonen werd Frans gevraagd be-
stuurslid van de wooncommissie te 
worden. ‘Ik zei mag ik even bijko-
men van de verhuizing.’ Later werd 
hij voorzitter, wat hij tot vorig jaar 
bleef. Onder zijn voorzitterschap 
kwamen er onder meer zonnescher-
men en een internetaansluiting in de 
woningen aan de Jan Provostlaan. 
Het diamanten huwelijksfeest viert 
het echtpaar met familie en vrienden 
in Soestduinen met een high tea met 
65 personen.

‘Kleintje Hollands op 
Tournee’ groot succes

Mensen met een verstandelijke beperking zingen voor ouderen

Met hulp van het Goede-doelen-fonds van coöperatie Dela en Tap 
Dela, hebben afgelopen zondag 17 januari artiesten van Kleintje Hol-
lands ouderen van Wooncentrum Schutsmantel getrakteerd op een ge-
weldig optreden. Aanleiding voor het optreden was een oproep van 
Samen voor De Bilt om een activiteit te verzorgen voor ouderen in 
woon- en zorgcentra.

Kleintje Hollands is sinds 2000 een jaarlijks terugkerend evenement 
in Tilburg voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Dit 
jaar gaat Kleintje Hollands op tournee langs maar liefst 20 zorgin-
stellingen verspreid over heel Nederland. In de recreatiezaal van het 
zorgcentrum traden ’s middags enkele artiesten op. Ze werden alle-
maal heel enthousiast en warm ontvangen. Ook de aanwezige ouderen 
genoten zichtbaar. 

Onbeperkt!
Met het thema ‘Onbeperkt!’ nodigt het Goede-doelen-fonds mensen 
met een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen voor 
een ander. Daarmee kunnen ze anderen verrassen met hun kwali-
teiten en talenten. Iets goeds doen voor een ander zorgt ervoor dat 
je van betekenis kan zijn, dat je ertoe doet, gewaardeerd wordt en 
meetelt in onze samenleving. De organisatie gelooft niet alleen in 
een waardig afscheid voor iedereen, maar vooral dat we er zijn voor 
elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid. Want we zijn we niet gelijk, 
we zijn wel gelijkwaardig.                     (Judith Boezewinkel)

Het was zichtbaar genieten van beide kanten. [foto Henk van de Bunt]

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Arjen Gerritsen.



Houthandel J. van der Krol

Wij zijn opzoek naar een nieuwe collega
Assistent Bedrijfsleider

ln deze functie ben je samen met de bedrijfsleider mede-
verantwoordelijk voor het totale functioneren rond de werf, 
winkel en graszodenkwekerij. Je bent daarbij het ‘visitekaartje’ 
van de winkel en het aanspreekpunt voor de klant. De werk-
zaamheden bestaan vooral uit het adviseren van klanten, in- 
en verkoop, laden en lossen (shovel), en ook landwerk zoals 
bijvoorbeeld het snijden van de graszoden.

Je beschikt over:
- HAVO/MBO werk- en denkniveau
- Commerciële vaardigheden en een klantgerichte instelling
- Een proactieve houding
- Goede communicatieve vaardigheden
- Bouwtechnisch inzicht
- Affiniteit met landwerk
- Affiniteit met de computer en sociale media

Wij bieden:
- Een uitdagende en afwisselende baan in een klein team
- Een professionele maar ook informele werkomgeving 
- Ruimte voor eigen inbreng
- Salaris op grond van leeftijd, opleiding en ervaring

Voor meer informatie: www.jvdkrol.nl/vacatures
Reageren? Mail je motivatie en CV naar info@jvdkrol.nl

Groenhorst Maartensdijk
Dierenriem 2, Maartensdijk
www.groenhorstmaartensdijk.nl
088 - 020 55 00

29 januari 18.30 – 21.00 uur
30 januari 10.00 – 14.00 uur

OPEN LESMIDDAGEN:
9 februari 13.30 – 15.00 uur
1 maart    13.30 – 15.00 uur

OPEN DAGEN

Energiecoaches in opleiding 
ontmoeten wethouder Duurzaamheid

Ze zijn net van start gegaan: de kersvers opgeleide energiecoaches van de 
BENG!-actie 'Energiebesparing voor bedrijven'. Op 11 januari maakten ze kennis met 

wethouder Anne Brommersma, die het project van harte ondersteunt. 
Wat volgde was een enthousiaste uitwisseling van ervaringen. 

Zo'n 30 Biltse bedrijven komen in 
aanmerking voor de energiescan 
die leidt tot concrete besparings-
adviezen met korte terugverdien-
tijden. Nog enkele bedrijven en 
instellingen kunnen zich de ko-
mende maand aanmelden voor 
de scan tegen een gereduceerde 
tarief. Wethouder Brommersma: 
‘Ik ben ontzettend blij met dit 
project dat door energiecoöperatie 
BENG! is ontwikkeld. Het mes 
snijdt aan twee kanten. Werkzoe-
kenden uit de regio krijgen een 
scholingstraject aangeboden en 
werkervaring als adviseur ener-
giebesparing. MKB-bedrijven in 
De Bilt ontvangen waardevolle 
besparingsadviezen waarmee ze 
gelijk aan de slag kunnen’. 

Opstap
Bibiana Drent is aanwezig na-
mens het Werkgeverservicepunt 
van de Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug. ‘Ons 
doel van dit project is werkerva-
ring en een nieuwe opstap op weg 
naar de arbeidsmarkt. Binnen ons 
werkbedrijf wordt op voorhand 
onderzocht wie zou kunnen pas-
sen in een ervaringsplaats als 
deze’. Bouwdeskundige Wim 
met heel veel jaren ervaring: ‘Ik 
heb meteen op de vacature gesol-

liciteerd’. Tijdens de ontmoeting 
weet hij de wethouder te ontlok-
ken, dat een energiescan van het 
historische gemeentehuis Jagtlust 
best een idee zou kunnen zijn. Er 
is veel en gevarieerde deskundig-
heid aanwezig in dit E-team. Van 
bouw, via administratie tot ICT. 

Duurzaamheid
Voor de begeleiding van dit traject 
heeft BENG! de Werkplaats voor 
Duurzaamheid Stimular aange-
trokken. Rianne van der Veen van 
Stimular is nu al trots op haar leer-
gierige 'leerlingen' die inmiddels 
bij de eerste acht bedrijven op be-
zoek zijn geweest. In dit intensie-
ve traject hebben ze nog tot maart 
om zo'n 30 bedrijven advies op 
maat te geven. En daar wordt hard 
aan gewerkt. In groepjes van twee 
of drie werken ze een advies uit 
en vullen elkaar daarbij goed aan, 
zo blijkt uit het gesprek. Doordat 
elke coach zijn eigen werkerva-
ring inbrengt, ontstaat spontaan 
een goed op elkaar ingespeeld 
projectteam. Inmiddels is op 22 
energiescans ingetekend.

Motivering
Dat de scan tot concrete voorstel-
len leidt, motiveert ook zeker zegt 
E-coach Jim: ‘Zo kun je heel dui-

delijk uitrekenen hoeveel euro's 
het scheelt als je een apparaat 
uitzet wanneer het niet wordt ge-
bruikt. Zo blijven adviezen niet in 
de lucht hangen: meten is weten’. 
Bedrijven zijn dan ook heel blij 
met de bezoeken van de energie-
coaches: ‘We worden met open 
armen ontvangen’, zegt E-coach 
Pieternel ‘en we hebben hele 
leuke gesprekken met de onder-
nemers’. Of de enthousiaste ener-
giecoaches ook na dit project aan 
de slag kunnen in deze branche is 
natuurlijk nog de vraag. De ambi-
tie is er zeker! Energiecoöperatie 
BENG! trekt er in ieder geval hard 
aan om het Biltse bedrijfsleven 
te overtuigen van de waarde van 
energiebesparing. Op 10 februari 
wordt een BENG!-café georgani-
seerd waar informatie wordt uit-
gewisseld over duurzame energie 
en energiebesparing, speciaal ge-
richt op bedrijven en instellingen 
in de gemeente.

Energiescans tegen gereduceerd 
tarief zijn nog aan te vragen via 
info@beng2030.nl. 
Meer informatie over de Biltse 
energiecoöperatie BENG! kunt 
u vinden op de website www.
beng2030.nl. 

(Jenny Senhorst)

Energiecoaches Maarten, Wim, Peter en Jim poseren met begeleider Rianne van der Veen (l) en wethouder 
Anne Brommersma (r).

Chespa Jazz in De Koperwiek
Dankzij Samen voor 
De Bilt en met name 
Judith Boezewinkel 
van Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen, 
konden de bewoners 
van woon-zorgcentrum 
De Koperwiek, samen 
met bewoners van 
Zideris (die een gedeelte 
van De Koperwiek 
bewonen) zondag 
10 januari genieten 
van een optreden 
van Bilthovense jazz-
formatie ChespaJazz. 
(foto Hans Lebbe).

Stichting Delta De Bilt
zoekt twee leden voor de
Raad van Toezicht. (RvT)

Dagelijks verzorgt Stichting Delta De Bilt primair onderwijs vanuit een 
christelijke inspiratiebron aan 2500 leerlingen verspreid over 
9 scholen. Per 1 januari 2017 zoekt de stichting twee nieuwe leden 
voor de RvT. De RvT houdt toezicht op het bestuur en de daaraan 
gerelateerde gang van zaken binnen de stichting en de aangesloten 
scholen. Van nieuwe raadsleden wordt gevraagd dat zij beschikken 
over toezichthoudende ervaring, inlevend zijn in de wereld van het 
primair onderwijs, een positief kritische houding hebben en 
bijdragen aan de ambities van de RvT. Voor een volledig profiel en 
meer achtergrond zie www.deltadebilt.nl

 De Vierklank 12 20 januari 2016



 De Vierklank 13 20 januari 2016

Voorleesfeest voor  
peuters en kleuters 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen (27 januari t/m 6 februari 2016) nodigt 
Bibliotheek Bilthoven kinderen van 2 tot en met 4 jaar van harte uit om samen met (groot-)

ouders naar het muzikaal voorleesfeest te komen op dinsdag 26 januari van 11.00 tot 11.45 uur. 

Bibliotheek Bilthoven viert dit 
feestje in samenwerking met mu-
ziek-op-schoot docent Hannina 
Boers. Er wordt o.a. voorgelezen 
uit het Prentenboek van het Jaar 
2016: We hebben er een geitje bij! 
van Marjet Huiberts. Het voorlees-
feest is gratis toegankelijk, er is 
echter beperkt plaats (max 15 kin-
deren). Aanmelden voor uw kind 
kan via www.ideacultuur.nl.

Cadeautje 
Kinderen tot en met 6 jaar die tij-
dens de Nationale Voorleesdagen 
lid worden van de Bibliotheek, 

ontvangen een leuk vingerpopje 
van We hebben er een geitje bij! 
cadeau (op=op). 

Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen staat voorlezen aan jonge 
kinderen extra feestelijk in de 
schijnwerpers. Daarbij staat het 
prentenboek van het jaar van Mar-
jet Huiberts centraal. Voorlezen 
aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel en vergroot de woor-
denschat. Maar vooral: het bezorgt 
ze heel veel plezier! Zo worden 
kleintjes grote lezers. Prentenboek van het jaar.

Werkplaats organiseert 
muziekavond

door Walter Eijndhoven

Het zal je maar gebeuren. Het bericht krijgen dat je (opnieuw) kanker hebt. Zo’n ingrijpende 
gebeurtenis kan een enorme impact hebben op iemands leven, niet alleen lichamelijk, 

maar ook emotioneel. Het Helen Dowling Instituut in Bilthoven biedt diverse therapieën 
bij de verwerking van deze ziekte. Een aantal werkers/werksters van de Werkplaats 

Kindergemeenschap besloot aandacht te schenken aan dit Instituut.

‘Door een nare gebeurtenis, zo’n 
drie jaar geleden, is een bijzon-
dere band ontstaan tussen het 
Helen Dowling Instituut (HDI) 
en de Werkplaats Kindergemeen-
schap’, vertelt Sanne van den Brink 
(5VWO). Zij vervolgt: ‘Daarom 

heeft een groepje van tien werkers/
werksters besloten om woensdag-
avond 27 januari een muziekavond 
te organiseren voor het HDI’. Ge-
durende de avond treedt een aantal 
bands op, maar ook veel andere 
muzikale talenten. Van den Brink: 

‘Totaal vinden negen acts plaats, 
waaronder Fabiënne Mucuk van 
The Voice, Just Music, maar bij-
voorbeeld ook Gerard Spronk. Alle 
muzieksoorten komen aan bod deze 
avond. Wij hopen dan ook op veel 
belangstellenden. Het wordt echt 
gaaf’. 

Band
De Werkplaats toont haar band met 
het Helen Dowling Instituut nog op 
veel andere manieren. De school 
heeft op dit moment 45 ambassa-
deurs voor het HDI en organiseert 
ieder jaar allerlei evenementen, zo-
als diverse feesten en de sponsor-
loop. De muziekavond vindt plaats 
op woensdag 27 januari op de 
Werkplaats Kindergemeenschap, 
Kees Boekelaan 12 te Bilthoven. 
Inlooptijd 19.15 uur, start 19.45 
uur, einde avond is 23.00 uur. Con-
tant betalen bij binnenkomst: 10 
euro (inclusief hapjes, een drankje 
is inbegrepen). Aanmelden voor 
deze avond kan via: hdimuziek-
avond@gmail.com, onder vermel-
ding van voor- en achternaam, het 
aantal personen waarmee u komt en 
uw telefoonnummer. De organisatie van de muziekavond heeft er zin in’

Stamppotwandeling 
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark organiseert een fikse 
winterwandeling door de polder. Zaterdag 30 januari wordt om 15.00 
uur verzameld bij museumboerderij Vredegoed in Tienhoven, (Heuvel-
laan 7, 3612 BA Tienhoven). Houd rekening met het natte land, dus 
trek laarzen aan en warme kleding waarmee u anderhalf uur buiten kunt 
lopen. Ervaren gidsen vertellen u wat er te beleven is in het winterse 
boerenland en dat is een ervaring die u zal bijblijven. De organisatie 
hoopt op vorst of een beetje sneeuw, maar vogels en weidse uitzichten 
zijn gegarandeerd. Bij terugkomst is er iets warms te drinken en staat 
er een stamppotbuffet  klaar in de museumboerderij.  Deelname is gra-
tis voor leden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark; niet-
leden betalen een vergoeding, maar u kunt natuurlijk ter plekke ook 
nog lid worden. Aanmelden bij: Henk van Zijtveld, tel. 0346 281266, 
of mail naar v.zijtveld@hetnet.nl 

Brandenburg blijft aan kop
Na de teleurstellende bekeruitschakeling (7-9) vorige week tegen de Ham (een wedstrijd waarin 
10 van de 14 man-meers gemist werden), traden de heren van Brandenburg afgelopen zaterdag 

thuis aan tegen het op de 5e plaats staande De Zaan uit Zaandam.

In de eerste periode kwam Bran-
denburg door Arnold Witteveen uit 
een man meer situatie nog op een 
1-0 voorsprong, maar de gasten uit 
Zaandam maakten snel gelijk en 
hadden in de 1e helft van de wed-
strijd ook het betere spel. Telkens 
kwamen zij 1 doelpunt voor en dan 
maakte Brandenburg weer gelijk. 
Na 2 perioden was het 4-5. Pas bij 
5-5 kwam de thuisploeg weer op 
voorsprong 6-5, maar vervolgens 

werd 2 keer een man meer gemist 
en kon nu de Zaan terugkomen 
toto 6-6. Einde 3e periode stond 
een 6-6 stand op het bord. 

Zoals in meerdere wedstrijden gaf 
de sterke conditie van heren van 
Brandenburg de doorslag in de 4e 
periode. De gasten moesten veel 
aan de noodrem trekken wat leidde 
tot veel uitsluitingen waarvan cir-
ca de helft nu wel werden benut. 

Midvoor Arjan de Haas scoorde 
in de 4e periode 2 belangrijke 
doelpunten waarmee een toch wel 
verdiende 10-7 overwinning werd 
behaald. 
Door deze overwinning blijft 
Brandenburg koploper in de 1e 
klasse op 3 punten gevolgd door 
de Ham uit Wormerveer. Aan-
staande zaterdag volgt de derby in 
Utrecht tegen het onderaan staande 
ZV Utrecht.

Bezoek aan  
Winter-Efteling

Leerlingen van Het Nieuwe Lyceum zamelden met een sponsorloop 
geld in om kinderen met een vluchteling-achtergrond een uitje te bezor-
gen. Zondag 17 januari gingen 39 kinderen + 20 volwassenen + 5 ‘lei-
ding’ met een bus naar de wondere wereld van de WinterEfteling. [WE]

Dankzij de sponsorloop van Het Nieuwe Lyceum in oktober konden 
vele vluchtelingen een dag hun misère vergeten in de Efteling’

SVM Darttoernooi

De 12e editie van het jaarlijkse SVM Darttoernooi op 9 januari in het 
paviljoen van de Maartensdijkse Sportvereniging is bij de senioren 
gewonnen door vader en zoon Jan en Joey Rigter. Bij de jeugd ging de 
titel naar het koppel Xander de Graaf en Jelle de Bree. (Jeroen Kemp).



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Donkergroene beautycase 
merk Samsonite € 40,-. Tel. 
06-10119383

Nieuwstaat leren zwarte 
instappers unisex maat 39 
€ 4,-. Tel. 06-16276013

Nieuwe kookboeken met ste-
vige kaft: 80 Fairtrade recep-
ten en Vers Verrukkelijk met 
groentewijzer, gesealed € 5,- 
per stuk. Tel. 06-16276013

Lamswol, lichtgrijs Human 
Nature damestrui, valt 
als maat s. Donkergrijze 
stof, lange winterjas heer 
maat s € 5,- per stuk. Tel. 
06-16276013

2x triptrap stoel, kleur beu-
ken, gebruikt € 30,- per stuk. 
Tel. 06-12671455

Verduisterend rolgordijn, 
lichtblauw met schulprand. 
210x170cm € 40,-. Tel. 
06-29506849

Bestekset van Sola: 9 messen, 
vorken en lepels. Slacouvert. 
Nieuw in de verpakking 
€ 25,-. Tel. 06-29506849

Nikon telelens af-s vr zoom-
nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g 
if-ed € 49.-. Tel. 030-2285152

Laptop Compaq 15,6"scherm. 
5 jr oud met draagtas, 
Windows 7 en Office 2010. 
€ 49,-. Tel. 0346-211958

2 albums met ca. 200 geboor-
tekaartjes € 20,-. Molenweg 2 
Tel. 0346213073

Zeven boeken goudelsje 
€ 15,-. Molenweg 2 Tel. 0346-
213073

11-delig fondueset rvc. Nog 
in verpakking pan, spa-
trand, 6 vorken, duobrander, 
rechaud+onderblad. € 10,-. 
Tel. 030-2290923

Technica inline skeelers maat 
44,5. Bijna niet gebruikt 80 
mm wieltjes incl. bescher-
mers. € 20,-. Tel. 030-
2290923

Zeven maandbl. 'De Spiegel' 
jaar 1957-1958 € 7,-. 
Molenweg 2 Tel. 0346-
213073

Projectiescherm parelgrijs 
125 x 125 € 10,- incl. projec-
tietafel. Tel. 030-2290923

4 oude puddingvormen vis-
model 2bruine + 1 witte. € 6,- 
per stuk, € 20,- in 1 koop. Tel. 
030-2290923

4 zinken warmwaterkrui-
ken waarvan 1 kleinere en 
1 bruikn gewolkt. Samen 
€ 15,-. Tel. 030-2290923

Multimedia microfoon, 
nieuw, nostalgisch staand 
model. 3,5 mm plug. € 5,-. 
Tel. 030-2288994
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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.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
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  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Laser beschermingsbril, 
nieuw met handleiding. € 8,-. 
Tel. 030-2288994

Gebruikte maar nog goede 
Aacer Authier kinderski's ca. 
118 cm (blauw/wit/rood), 
Salomon bindingen, € 25,-. 
Tel 06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
rood/witte Atomic Active 
Sport ski's ca. 170 cm, bin-
dingen voor schoenmaat 
38/39, € 35,- , witte dames 
Dachstein skischoenen mt 
38/39 € 25,- , in 1 koop € 50,-. 
Tel. 06-30693144

Gebruikte maar nog goede 
Fischer ski's ca. 180 cm 
(zwart/groen/paars), Tyrolia 
bindingen voor schoenmaat 
42/43, € 30,-. T 06-30693144

Aangeboden 2 hondenman-
den 60 en 70 cm. Gratis af 
te halen in Maartensdijk. Tel. 
03461-211827

T.k. gebruikt toetsenbord 
Logitech, prijs € 5,-. Tel. 06 
53 44 1095

5 herenbroeken xl als nieuw 
€ 25,-. Hobbelpaad € 10,-. 
Tel. 030-2291160

Personeel gevraagd
Forelvijver-Paviljoen de 
Ruigenhoek, gelegen tussen 
Utrecht en Groenekan is op 
zoek voor de horeca naar 
enthousiaste medewerkers en 
naar oproepkrachten voor de 
weekenden en feesten. Vind 
je het leuk om bij ons te 
komen werken of wil je meer 
informatie, bel Huyen op 
030-2901493 www.forelvij-
verderuigenhoek.nl

Personeel aangeboden
SAXOFOON en klarinet 
prive les voor beg. en. gev. 
door gedipl. conservatorium 
docent. Moderne methode. 
Alle informatie op www.
sax-klarinetles.nl of tel. 
06-55891237

Ervaren docent geeft huis-
werkbegeleiding aan huis!  
06-34892915

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713 
(€ 5,- )

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 

Like De Vierklank
ook op Facebook!

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Slecht cijfer voor Frans, Duits 
of Engels? Ervaren docente 
helpt je tijdens PRIVELES 
om dat  cijfer op te krikken. 
Kijk op www.bijlesdebilt.nl

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 

- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Te huur LOODS voor opslag 
met cv. Tel. 0651157688 of 
0346211616

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig!
Elke woensdag en vrij-
dag bij 'Kapper Hans' in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022.
Zorg voor uw haar!

schoonheidsspecialiste
pedicure - nagelstyliste
Hessenhof 13 ▪ De Bilt

Tel. 030 26 58 138
www.formidable-moment.nl

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat (ver)(in)plantwerkzaamheden. Te koop vele 
soorten klein en groot fruitbomen/struiken,beukenhaag 60 
cm. à o,85 t/m 250 hoog à € 7.50. Mestkorrels cultera 25 kg 
à € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 5 zk. à € 10,-. 
Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296

Puber slim, cijfers laag?
Maria van Groenestijn biedt coaching in leerprocessen van 
(hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en ouder(s). T 
030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Jubileumconcerten Schütz Projectkoor met de Musikalische 
Exequien van Heinrich Schütz. Zo. 31 jan. 15.30 Pieterskerk 
Utrecht; zo. 7 febr. 15.30 Opstandingskerk Bilthoven. Als 
tegenhanger van dit troostrijke Lutherse Requiem zingen we 
teksten uit het Hooglied, getoonzet door Palestrina, Lassus, 
Schütz, Andriessen, Ola Gjeilo, en in de jubileumcompositie 
door de Utrechtse componist Wouter van Belle. Meer info en 
kaarten: www.schutzprojectkoor.nl

Cursussen/ trainingen 
Goede voornemens nu al zat? Valt doelen stellen je moei-
lijk? Mail voor een vrijblijvend gesprek en een gratis coa-
chingtraject! Waarom zou je het niet doen?
coachingmiddennederland@gmail.com

Geen Sportmannen en vrouwen
De nominaties voor het Sportgala De Bilt op 29 januari zijn bekend. Bijzonder is dat 
er dit jaar geen nominaties voor de titel Sportvrouw en Sportman van het jaar zijn 

binnengekomen. De jury besloot de  
volgende sporters en sportploegen te nomineren:

•	Sporttalent
 Bart de Klaver (zeilen, splash)
 Puck ‘t Lam (turnen)
  Bram Steenaart (shorttrack 

schaatsen)

•	Sportploeg
 Meijenhagen Dames 1 (tennis)
 SCHC Dames 1 (hockey)
 Voordaan Heren 1 (hockey)

•	Jeugdsportploeg
 Everaert/Priem(beachvolleybal)
 Irene MA1 (volleybal)
 SCHC MC1 (hockey)

Op het gala worden de winnaars 
bekend gemaakt. Judokan uit 
Maartensdijk en voltigevereni-
ging Roy Rogers (paardrijden) 
uit Bilthoven presenteren zich. 

Speciale gast van de avond is 
marathonloper Bert van Vlaande-
ren, 4 keer Nederlands kampioen 
en deelnemer aan 2 Olympische 
Spelen. Het Sportgala De Bilt is 
op vrijdag 29 januari, v.a. 20.00 
uur in het H.F. Wittecentrum aan 
het Henri Dunantplein in De Bilt. 
De avond wordt gepresenteerd 
door Astrid Kersseboom.
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DOS boekt ruime overwinning 
Zaterdag ontving het Westbroekse DOS de nummer drie van de korfbalranglijst DKOD.  
De ploeg uit Heelsum is een club met een rijke historie; zij beten goed van zich af maar  

moest uiteindelijk toch het onderspit delven.

De Westbroekers gingen voortva-
rend van start en pakten een 5-1 
voorsprong. De bezoekers pro-
beerden het spel te vertragen: een 
tactiek die in deze fase van de 
wedstrijd niet lukte. Op het mo-
ment dat de doelpuntenproductie 
van DOS een beetje stil viel, rook 
het ervaren DKOD haar kans. Vijf 
minuten voor rust kwamen zij 
zelfs langszij op 8-8. Een laatste 
versnelling richting de pauze be-
zorgde DOS toch nog een kleine 
voorsprong van 11-8.

Na de pauze ging DOS opnieuw 
energiek van start. De oranjehem-
den bouwden snel de voorsprong 

uit naar een verschil van zes punten 
en beslisten hiermee de wedstrijd. 
Hun opponent probeerde nog aan 
te haken maar het lukte hen niet. 
DKOD kent een goed herenkwar-
tet, maar deze wedstrijd voerden 
bij de Westbroekers de dames de 
boventoon. De meeste scores kwa-
men uit hun handen en zo boekte 
ze een fraaie 24-14 overwinning. 

DOS behoudt hiermee haar onge-
slagen status aan kop van de rang-
lijst. Achtervolger EKVA won ook 
ruim en blijft op twee punten ach-
terstand. Volgende week is het top-
duel tussen beide teams om 18.20 
uur in Almere.

Voorafgaand aan de wedstrijd mochten de pupillen van de week, Esmee van der Vaart en Jacco de Jong mee 
oplopen met de spelers. Beide jeugdspelers waren tijdens het Nieuwjaarsgala door de leden van DOS verkozen 
als talent van het jaar

Heren Salvo blijven in top 
De Salvoheren blijven het prima doen. Om de toppositie te handhaven moest er  
van het bezoekende Almere Buiten gewonnen worden. De heren deden wat aan  

hun stand verplicht was en wonnen met 3-1. 

Salvo begon heel voortvarend en 
won de 1e set gemakkelijk met 25-
16. Maar Almere kwam er geduren-
de de wedstrijd steeds beter in. Ook 
de 2e en 3e set werden door Salvo 
gewonnen maar met minder gemak 
dan de 1e set. De uitslag was resp. 
25-18 en 26-24. De laatste set ver-
slapte de aandacht en kon Almere 
toch nog een puntje mee naar huis 
nemen want het won de set met 22-
25. Weer een overwinning na de 
prima wedsstrijd van vorige week 
waarin Salvo maar met 2-3 verloor 
van de ongeslagen koploper. 

Dames
De Salvodames moeten zich zorgen 
gaan maken. De degradatieplekken 
komen angstig dichtbij. Daarom 
was het nodig dat er gewonnen 
werd van het bezoekende team van 
Amsterdam. Het nog altijd incom-
plete team van Salvo heeft hard ge-
werkt en met veel inzet gestreden. 
Vooral de 1e set ging het prima. Die 
werd met 25-16 gewonnen. De da-
mes van Amsterdam hadden de reis 
nog een beetje in de benen. De 2e 
en 3e set speelden zij op hun nor-
male niveau en dat was net even te 

goed voor Salvo. Deze sets werden 
verloren met 20-25. De dames her-
pakten zich in de 4e set en knokten 
naar een 25-21 setwinst. De beslis-
sende 5e set waren het de Amster-
damse dames die aan het langste 
eind trokken en wonnen met 10-15 
en daardoor de wedstrijd met 2-3. 
Salvo heeft wel twee wedstrijdpun-
ten verdiend maar zal in de tweede 
seizoenshelft beter moeten preste-
ren om zich te kunnen handhaven 
in de 1e klasse. Mogelijk gaat de 
herintreding van trainer/coach Mar-
co Klok hier aan bijdragen.

Uitbreiding sponsorcontract
Marco Willemse, eigenaar van 
M. Willemse Timmer- en Onder-
houdsbedrijf, heeft onlangs het 
sponsorcontract met korfbalver-

eniging Tweemaal Zes uitgebreid. 

Naast de sponsoring van de wed-
strijdshirts van een tweetal jeugd-

teams prijkt de naam van de 
sponsor vanaf nu ook op de in-
schietshirts van TZ C1.  (Hester 
Ploeg)

In het nieuwe jaar kreeg het team de nieuwe inschietshirts uitgereikt en werd de sponsor in het zonnetje gezet.

Irene H1 speelt 
spannende vijfsetter
Zaterdag, 16 januari speelde Irene heren 1 in Nieuwegein 

tegen NVC heren 1, dat met een punt meer net boven 
Irene stond. In deze wedstrijd kon tussen beide ploegen 
onderling verschil gemaakt worden op de ranglijst door 

overtuigende winst . 

De mannen van Irene begonnen de wedstrijd voortvarend. De eerste 
set werd erg scherp gespeeld, dat resulteerde in een overduidelijke 
setwinst voor Irene. De tweede set startte NVC met een serveserie 
van 6 punten. Dit gat werd niet meer gedicht en de mannen uit Nieu-
wegein wonnen deze set. 

De derde set ging gelijk op en Irene speelde een stuk stabieler. NVC 
was aan het einde net wat scherper en won daardoor ook de derde set. 
De Irene mannen waren echter weer beter in hun spel gekomen en 
dat wierp in de vierde set zijn vruchten af. Deze set werd overtuigend 
gewonnen. Stand 2-2. In de beslissende vijfde set, die erg spannend 
was, bleek het Nieuwegeinse team toch weer sterker dan Irene en won 
de set en de wedstrijd. 

Zaterdag, 23 januari om 17.00 uur speelt Irene heren 1 thuis in de 
Kees Boekehal tegen VTC uit Woerden. (Matthijs Agterberg)

Irene boekt winst  
in Stolwijk

Zaterdag 16 januari speelde Irene dames 1 in Stolwijk 
tegen Dosko dames 1 dat vijfde op de ranglijst staat. Na 

een eenvoudige winst in de eerste set (14-25) maakte Irene 
in de tweede set te veel fouten waardoor deze set naar het 

Stolwijkse team ging (25-14).

In de derde set was het weer alles Bilthoven wat de klok sloeg en 
Irene won overtuigend (15-25). De vierde set werd spannend, waarbij 
de teams gelijk opgingen maar toen schoot bij Laura Klomparends de 
pink uit de kom en liep Pleun IJpma een forse bloedneus op waardoor 
de set kantelde en Irene met 27-25 aan het korste eind trok). In de 
vijfde set bleef Irene steeds aan de goede kant van de score en won 
(15-12), waardoor de einduitslag 3-2 voor Irene op het scorebord ver-
scheen.

‘Jammer van de vierde set,’ zei coach Erna Everaert: ‘Mentaal heeft 
het team zich van haar sterkste kant laten zien, daar mogen we trots 
op zijn.’ (Michel Everaert)

TZ zoekt  
nieuwe trainer

Na drie jaar stopt Eric Geijtenbeek aan het einde van dit seizoen als 
trainer van veldhoofdklasser Tweemaal Zes. De afgelopen periode 
sprak Geijtenbeek met de korfbalclub over een mogelijk langer verblijf 
in Maartensdijk; in onderling overleg is besloten om  de goede samen-
werking niet te verlengen. 

De technische commissie zoekt momenteel naar de juiste persoon om 
de komende seizoenen door te bouwen met de huidige selectie, die aan-
gevuld zal worden met een aantal talentvolle junioren.
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advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Informatiecampagne hondenbeleid
Utrechts Landschap start met een informatiecampagne over het hondenbeleid.  
Honden veroorzaken in de natuur meer schade dan hun baas denkt en merkt. 
Ze verstoren broedende vogels en jagen reeën op, met de dood vaak als gevolg.

Om kwetsbare natuur te bescher-
men, vraagt Utrechts Landschap 
hondenbezitters om zich aan de re-
gels te houden. Dat doen we door in 
onze gebieden flyers uit te delen en 
mensen te informeren over het hoe 
en waarom van de regels.

Natuur
Utrechts Landschap is er voor de 
natuur én voor het genieten ervan. 
Er zijn gebieden waar honden los 
mogen lopen en gebieden waar 
honden aangelijnd mogen komen. 
In sommige gebieden mogen geen 
honden komen. Hier leven kwets-
bare dieren die zeer gevoelig zijn 
voor verstoring of er grazen Gal-
lowayrunderen, konikpaarden of 
schapen.

Dode reeën 
Boswachters treffen helaas te vaak 
dode reeën en schapen aan die zijn 
opgejaagd en gebeten door hon-
den. Als een ree wordt opgejaagd 
door een hond kan hij in angst de 
(provinciale) weg oplopen, met een 
aanrijding tot gevolg. Soms bijt 
een hond een ree of schaap dood. 
Broedsels van vogels mislukken 
of vogels kunnen de vogeltrek niet 
meer maken omdat ze teveel ener-
gie hebben gebruikt om te vluchten.
Veel hondenbezitters zeggen dat 
hun hond goed luistert en geen 
overlast veroorzaakt. Hun dier los 
laten lopen zou daarom niet zo erg 
zijn. Toch veroorzaakt élke hond in 
een kwetsbaar gebied overlast. Zo 
kan een hond al struinend in het bos 

een reekalf tegenkomen, het dier 
besnuffelen en in het ergste geval 
doodbijten. Het rent daarna weer 
vrolijk terug naar zijn baasje. Daar 
merk je als hondenbezitter niets 
van.
Voor vogels als de veldleeuwerik 
geldt dat ze al stoppen met het uit-
broeden van hun nest als een hond 
op 750 meter vanaf hun nest rond-
snuffelt. Voor wilde dieren maakt 
het niet uit of een hond luistert naar 
zijn baas of niet, de aanwezigheid 
van de hond op zich zorgt al voor 
verstoring.

Regels en toezicht
Op www.utrechtslandschap.nl/
natuurgebieden kan een honden-
bezitter per gebied zien of honden 
welkom zijn. In alle terreinen van 
Utrechts Landschap staan toe-
gangsborden met daarop de regels. 
Soms staan in de gebieden zelf ex-
tra bordjes met de regels. Toezicht-
houders controleren of recreanten 
zich aan de regels houden. In veel 
gevallen zal hij hondenbezitters die 
zich niet aan de regels houden aan-
spreken en waarschuwen. Indien 
nodig schrijft hij een proces verbaal 
uit. Dat is altijd ter beoordeling van 
de toezichthouder.

Meer over ons hondenbeleid en 
veel gestelde vragen daarover leest 
u op www.utrechtslandschap.nl.

Naast fiets-, wandel en ruiterpaden voortaan ook hondenwandelpaden.

In alle vroegte was het (af-)zagen van de populieren begonnen.

Nieuwe iepen in Groenekan
Vrijdag 15 januari liet de gemeente De Bilt langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan 
21 populieren rooien om te vervangen door iepen. De oude populieren laten bij harde wind 

gemakkelijk takken vallen, met alle risico van dien voor het verkeer op deze provinciale weg.

Een fraai aanzicht van de oude 
bomen; klaar om afgevoerd te 
worden.

V.a. woe 20 jan. NIEUWE à la carte kaart

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-01
Do.

21-01
Vr.

22-01

Malse runderfilet
met truffeljus

of
Kabeljauwfilet
met gambasaus

of
Indische schotel

met satésaus en pittige omelet

€ 10,-

Woe.
27-01
Do.

28-01
Vr.

29-01

Gebakken eendenborstfilet
met sinaasappelsaus

of
Gebakken snoekbaarsfilet

met pernodsaus
of

Flammkuchen met champignons, 
truffel en mozzarella

€ 10,-

De Koningin Wilhelminaweg is on-
derdeel van de provinciale weg die 
van Hilversum naar Utrecht loopt 
en zowel parallel aan de spoorlijn 
van Hilversum naar Utrecht als aan 
de snelweg A27 ligt. De weg heeft 
in de provincie Utrecht een gebie-
dontsluitende functie. Het gedeelte 
tussen de aansluiting met de A27 
(afslag Bilthoven) en Utrecht is 
niet meer in provinciaal beheer.

Afsluiting
De populieren stonden grofweg 

langs een derde deel van de weg; 
de overige bomen (essen en ie-
pen) zijn gespaard gebleven. Het 
is gelukt in één dag de bomen te 
rooien, de stobben (achterblijven-
de deel van de stam in de grond) 
eruit te frezen en de nieuwe bo-
men te planten. De Koningin Wil-
helminaweg (tussen de Nieuwe 
Weteringseweg en de Groene-
kanseweg) was vrijdag tussen 
6.30 en 17.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer.                     [HvdB]

De nieuwe iepen waren eveneens in alle vroegte aangevoerd om in de een 
dag van tevoren gegraven gaten te worden geplant.

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval
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