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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Auto’s te koop gevraagd

Directe betaling en vrijwaring.  

Contact: Stephan de Vries  

06 - 25046414

Het Lichtruim: middelpunt en het 
kloppend hart van Brandenburg 

door Henk van de Bunt

Woensdag 30 januari werd de nieuwe naam en het logo van het Cultureel en  

Educatief Centrum in Bilthoven onthuld. Op het kantoor van woonstichting SSW aan  

de Waterman in Bilthoven werd met een spectaculaire laser- en lichtshow de  

aanwezigen kond gedaan van de nieuwe naam bekend gemaakt. 

Rondom de Melkweg in Bilthoven 

wordt gebouwd en worden plannen 

ontwikkeld voor een brede school, 

woningen en herinrichting van de 

openbare ruimte. Door het onderbren-

gen van deze diensten in één gebouw 

ontstaat een mooie samenwerking 

tussen verschillende gebruikers. De 

gebruikers hebben allen hun eigen 

doelstelling maar genereren maat-

schappelijke meerwaarde door in één 

gebouw gehuisvest te zijn. 

Daarnaast biedt het de bezoekers van 

het CEC laagdrempelige toegang tot 

diverse culturele activiteiten. Een-

voudig voor ouders; alles onder een 

dak. Verzorging op 1 locatie van 

9-tot-5. Maar ook na 5 uur is er vol-

doende bedrijvigheid. Een bezoek 

aan de bibliotheek is mogelijk, spor-

ten in de sportzaal, het bezoeken van 

een theatervoorstelling of een cursus 

bij het Kunstenhuis. 

Planetenstelsel 

Directeur-bestuurder van de SSW Ad 

van Zijl vertelde iets over de naam-

keuze: ‘Met begeleiding van een bu-

reau zijn participanten vorig jaar en-

thousiast aan de slag gegaan om een 

nieuwe naam te bedenken. Uiteinde-

lijk bleven twee namen over en kre-

gen wethouder Arie-Jan Ditewig en ik 

het verzoek hieruit een keuze te ma-

ken. De keuze viel op Het Lichtruim, 

omdat deze naam tal van associaties 

in zich herbergt. Het Lichtruim is een 

bijzondere, onderscheidende, unieke, 

een gemakkelijke en goed in het ge-

hoor liggende naam. De naam past 

binnen de wijk die al vele verwijzin-

gen kent naar ons planetenstelsel. 

Licht in Het Lichtruim staat verder 

voor stralend en positief. Ruim in 

Het Lichtruim staat voor ruimte en 

mogelijkheden voor verdere groei en 

doorontwikkeling. Graisch vormge-

ver Harry de Graaf heeft dit vertaald 

in een krachtig beeldmerk dat na op-

levering ook op de gevel van het pand 

gaat pronken. Het Lichtruim wordt 

het middelpunt van de wijk Bran-

denburg. Het Lichtruim en de samen-

werking biedt voor alle participanten 

meerwaarde. Het doet me goed om te 

zien dat alle participanten zo enthou-

siast en betrokken zijn bij de totstand-

koming van het gebouw’. 

Planetenbaan

Wethouder Arie-Jan Ditewig: ‘Ik 

weet nog dat we vorig jaar, op 15 

maart, de start van de bouw van Het 

Lichtruim hebben gevierd. Toen lie-

ten basisschoolleerlingen ballonnen 

op. De verste bereikte Duitsland en 

kwam terecht in de deelstaat Bran-

denburg. Toeval? U mag het zeggen! 

Het moge in ieder geval duidelijk zijn 

dat Brandenburg en dit project Melk-

weg onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden zijn. 

De bouw van het Lichtruim straalt 

ambitie uit. En aan ambitie ontbreekt 

het deze gemeente niet. Die ambitie 

is er al heel lang. Eind jaren vijftig 

werd hier namelijk het eerste over-

dekte winkelcentrum van Nederland 

gebouwd: de Planetenbaan, al snel 

gevolgd door de Grote en de Kleine 

Beer: een woonwijk was gevormd ...’. 

Broodje

Wethouder Herman Mittendorff was 

met name in 2012 vaker tijdens de 

lunch een broodje met kofie wezen 
nuttigen bij een tegenover Het Licht-

ruim gelegen cafetaria. Tijdens die 

lunches ging hij in gedachten vaak 

terug naar het begin (al voor 2006) 

en overdacht hij het verloop van het 

complexe proces van de ontwikke-

ling van een cultureel en educatief 

centrum. Hij zag terug op een soms 

moeilijk verlopen periode met veel 

gezamenlijk overleg waarin uiteinde-

lijk weerstand omsloeg naar een coö-

peratieve houding. Mittendorff: ‘Het 

succes wordt niet bepaald door een 

optelsom van voorzieningen, maar 

door de meerwaarde van samenwer-

king tussen alle partijen’. 

Kloppend

Ook Van Zijl had die meerwaarde ge-

noemd: ‘Het Lichtruim is ontwikkeld 

als een gebouw met slimme functie-

combinaties. De meerwaarde zit on-

der één dak: diversiteit van functies 

zorgt voor wisselwerking en kansen 

voor nieuwe- maar wellicht ook on-

verwachte combinaties van samen-

werking tussen de gebruikers. Alleen 

ga je misschien wel sneller, maar sa-

men optrekken brengt je juist verder. 

We noemen Het Lichtruim dan ook 

niet voor niets ‘het kloppend hart van 

Brandenburg’. 

TL

Directeur Annemarie Hoornsman 

kan eveneens als wethouder Mitten-

dorff niet wachten tot zij met haar 

school Wereldwijs in het vervolg 

van 2013 daadwerkelijk één van de 

gebruiksters mag worden. De basis-

school – ontstaan na een fusie van de 

Laurensschool en De Poolster – ziet 

vele voordelen in het ‘gebruik’ de het 

multifunctionele gebouw. 

Zij noemde het voorbeeld van de 

unieke samenwerking tussen bijvoor-

beeld onderwijs, buitenschoolse op-

vang, bibliotheek, sport en Centrum 

voor Jeugd en Gezin en stelde voor 

de naam ‘gebruikersraad’ (samen-

werkingsverband van participanten) 

per direct om te smeden in ‘TL-

beraad’(Team Lichtruim-beraad). 

Hoornsman: ‘Het speelveld is in aan-

bouw; het team loopt zich al warm 

langs de zijlijn’

Met een spectaculaire laser- en lichtshow werd de naam ‘HET LICHTRUIM’ 

onthuld. 

Leerlingen van basisschool Wereldwijs namen alvast een kijkje bij hun nieuwe 

onderkomen. 

Opnieuw wietvondst in 
Hollandsche Rading

Vorige week woensdag 30 januari deed de politie van De Bilt een inval in 

een twee-onder-een-kap woning aan de rustige Spoorlaan in Hollandsche 

Rading. 

Door eigen vondst ontdekt, mogelijk door warmtezoekende 

apparatuur,vonden de agenten op een slaapkamer een linke hoeveelheid 
planten die vervolgens in een alvast opgeroepen vrachtwagen van een trans-

portbedrijf werd overgebracht. Het opruimen door de agenten heeft vanaf 

18.00 uur nog vier uur geduurd. 

De bewoners, twee mannen en een vrouw, zijn volgens dorpsbewoners van 

Turkse afkomst, wonen er pas sinds afgelopen november en spreken geen 

andere taal. ‘We hebben niet met hen kunnen praten. Daarvoor heeft er een 

jaar lang zonder problemen een andere Turkse familie met drie kinderen 

gewoond, maar die spraken redelijk Nederlands’. 

Het was dit keer al de vierde wietvondst in het rustige dorp op de grens van 

Utrecht en Noord Holland. Driemaal in het dorp zelf en eenmaal juist er bui-

ten. De rustige omgeving lijkt aantrekkelijk en gevaarloos voor dergelijke 

praktijken. [door Kees Pijpers]
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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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

10/2 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos
13/2 • 10.30u - 

Ds. P.L. Wansink en Pastor G. Weersink

Pr. Gem. Zuiderkapel

10/2 • 9.00u en 18.30 u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/2 • 10.30u - Ds. Tina Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

10/2 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

10/2 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

10/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
10/2 • 17.00u - Ds. A.O. Reitsema

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
10/2 • 19.00u - Ds. W. v.d. Top 

Pr. Gem. Immanuelkerk

10/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

10/2 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

10/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

10/2 • 10.00u - Dhr. Frank van den Akker

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/2 • 10.30u - Dhr. Ds. H. Bonestroo

PKN - Herv. Kerk

10/2 • 10.00u - Ds. A. Beens
10/2 • 18.30u - Ds. C. van den Berg

Herst. Herv. Kerk

10/2 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman 
10/2 • 18.00u - Ds. A. Vlietstra

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

10/2 • 11.00u - Ds. G. Morsink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

10/2 • 10.00u - Ds. G. van Meijeren
10/2 • 18.30u - Ds. C.C.J. van der Dussen

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

10/2 • 9.30u - Ds. G. Morsink

St. Maartenskerk

9/2 • 19.00u - Eucharistieviering
10/2 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

10/2 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
10/2 • 18.30u - Dr. A. van de Mheen

PKN - Herv. Kerk

10/2 • 10.00u - Ds. A. van Vuuren
10/2 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Vergadering contactcommissie

Op donderdag 7 februari 2013 om 
20.00 uur komt de contactcommis-

sie van Lage Vuursche in openbare 
vergadering bij elkaar in Dorpshuis 

de Furs , Slotlaan 2a, Lage Vuur-
sche. Op de agenda staan onder-
werpen als het onderhoud van de  

Slotlaan en de Embranchement-
weg en de stand van zaken m.b.t. 

nieuwe parkeervergunningen, de 

smederij en het klimbos. De vol-

gende vergadering is op donder-

dag 7 maart. Inlichtingen bij Leo 
Terschegget, tel: 035 6668 364 of 
e-mail leoterschegget@live.nl

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 8 febru-
ari kunt u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 

Maartensdijk bent u van harte wel-

kom. Het klaverjassen begint om 

20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 

Er is ook een loterij, voor € 0,25 
kunt u een lot kopen.

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 8 februari kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. 
In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Laan van Weltevreden 
in de Bilt bent u van harte wel-

kom. Vanaf 19.00 uur is de kan-
tine geopend en het klaverjassen 

begint om 20.00 uur. Inschrijfgeld 
bedraagt € 2,50. Loten voor de 
loterij zijn € 0,50 per stuk. 

Labyrintdienst in De Woudkapel 

Op zondag 10 februari van 10.30 
tot 11.30 uur wordt in de Woud-

kapel een zogenaamde labyrint-
dienst gehouden. Op de vloer is ter 
gelegenheid daarvan met zand een 

labyrint uitgezet. Bezoekers die dat 
willen, lopen in stilte het labyrint 
en brengen zo hun aandacht naar 

binnen. 

Tina Geels leidt deze dienst waarbij 

meditatie, vanuit het perspectief 

van de levensweg, een belangrijke 

plaats inneemt. Het thema Alles 
wat je thuislaat is meegenomen 

duidt op je vrij voelen van dage-

lijkse beslommeringen, zorgen en 

lasten. Na afloop is er koffie en 

thee. De Woudkapel bevindt zich 

op de hoek van de Beethoven- en 

Sweelincklaan in Bilthoven.

Recital in Walter Maas Huis

Op zondag 10 februari wordt in het 
Walter Maas Huis aan de Gerard 

Doulaan 21 te Bilthoven een con-

cert gegeven door Doris Hoch-

scheid (cello) en Frans van Ruth 
(piano). Aanvang 16.00 uur.

Schrijfcafé voor vrouwen

Het Schrijfcafé voor Vrouwen is 
weer open op dinsdag, 12 februari. 

De bijeenkomsten vinden plaats 

iedere tweede dinsdagochtend van 

de maand van 10.00 tot 12.00 uur 

in de Openbare Bibliotheek in win-
kelcentrum De Kwinkelier te Bilt-

hoven. Ervaring in het (dagboek-)
schrijven is niet nodig. Aanmelden 
hoeft niet, mag wel. De deelnemers 

moeten wel zelf pen en papier 

meenemen. Voor meer informatie: 

www.mijnschrijfatelier.nl

Carnaval in Bij de Tijd

Op dinsdag 12 februari 2013 is er 
Carnaval in Restaurant Bij de Tijd. 
Prins Atlas III en Hofdame Cynthia 
komen om 10.15 uur een feestje te 
vieren. Zij regeren deze vier dagen 
over het Speikereik. Ook De IJs-
brekers zijn van de partij. Zij spe-
len meezingers en muziek om op te 

dansen/polonaise lopen. Bijdrage: 

3 euro p.p. (inclusief 2 kopjes kof-

fie of thee).

Orion Ensemble treedt op

Op vrijdag 15 februari komt het 
Orion Ensemble dat gespeciali-
seerd is in baanbrekend, grensover-

schrijdend repertoire naar het oude 

kerkje in Tienhoven voor het derde 

concert in de serie van de Stichting 
Concert in Tienhoven.
Het Orion Ensemble is namelijk een 
kamermuziekgezelschap, dat sinds 

2000 optreedt met wat stijl, tijd en 

land betreft originele programme-

ring. Naast klassieke werken van 

Haydn, Martin en Joachim spelen 
zij eigen bewerkingen van Yiddi-

sche volksliederen, melodieën van 

Louis Armstrong en Piazolla. Zie 
ook www. concertintienhoven.nl

5 februari 2013

50 jaar
getrouwd

Gerrit en Willy Boshuis

Gefeliciteerd !!!
Greta en Frank, Gijs en Rita, Willeke en Theo, 
Gerrit en Lisette, Gerard, en de kleinkinderen.

Oud papier 
Groenekan

Op zaterdag 9 februari haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 

weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringseweg, 

Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 

en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 9 februari oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-

gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw 

papierkliko of het goed gebundelde 

papier tijdig aan de weg te zetten.

Ledenvergadering PCOB

De PCOB-ledenvergadering is op 
dinsdag 12 februari a.s. om 14.30 

uur in de Schakel (achter Immanu-
elkerk), Soestdijkseweg 49 in De 
Bilt. De heer van de Berg komt 

vertellen over huize Doorn. Hij 

begint in de tijd, dat de Duitse 

Keizer in Nederland komt en hoe 

het kwam, dat hij in Doorn terecht 

kwam. Hij vertelt ook over alles 

wat er in huize Doorn te zien is 

en uiteraard ook over het park. De 

keizer was graag in het park bezig. 

Ook niet leden zijn van harte wel-
kom. 

Bingo in Dijkstate

Bingo op vrijdag 15 februari 
in restaurant ‘Maertenshoek’ in 

Dijckstate Maartensdijk. Komt u 

ook een rondje meespelen? In de 
pauze kunt u gezellig even bij-

praten en een kopje koffie of thee 

drinken. Aanvang 14.15 uur.

De wereld overweldigde hem. Hij koos zijn weg eruit. 
Wij blijven diep geschokt en intens verdrietig achter.

Hylke Wiebe de Boer

Amsterdam, 1 oktober 1995                Bilthoven, 1 februari 2013

Zoon van Titia Kortbeek en Anne de Boer, Bilthoven
Broer van Mark de Boer (zoon van Anne), Sofia

Hylke is overgebracht naar rouwcentrum Tap, alwaar geen bezoek.

Wij maken voor het afscheid van Hylke op zaterdag 9 februari 2013 
om 14.15 uur gebruik van de Gregoriuskerk, Gregoriuslaan 6 te 
Bilthoven. Aansluitend is er tot 16.30 uur gelegenheid elkaar 
achterin de kerk te ontmoeten.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

Correspondentie: Koppellaan 22, 3721 PE Bilthoven.

Wij staan met lege handen.

Wij zijn intens verdrietig door het 
plotseling overlijden van onze 6-vwo werker

 
Hylke de Boer

 
Hylke was 14 jaar lang een geliefd werker 

in onze schoolgemeenschap. 
Onze gedachten zijn bij zijn ouders Titia en Anne, 

bij zijn familie en vrienden.

Namens werkers en medewerkers van de Werkplaats 
Kindergemeenschap, Bilthoven

Jeroen Goes, directeur basisonderwijs
Henk Zijlstra, rector voortgezet onderwijs
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Thema-avond  

‘Cupido!’ in Bij de Tijd

Om het Valentijnsdag-gevoel nog wat langer te koesteren, 

heeft wijkrestaurant Bij de Tijd ervoor gekozen om de thema-

avond in februari het thema ‘ Cupido!’ te geven.

Op zaterdag 16 februari 2013 wordt er weer een bijzonder menu geserveerd, 

waarvoor de koks zich bij het samenstellen door het romantische gedachtegoed 

van Valentijnsdag hebben laten inspireren. Paul Deneer en Andrea Hessing zullen 

deze avond mooie en ontroerende liefdesliedjes ten gehore brengen om de sfeer 

compleet te maken.

Het menu wordt te zijner tijd via de site van Bij de Tijd gecommuniceerd. Via die 

site kan ook meteen gereserveerd worden. Uiteraard kan dat ook telefonisch, via 

telefoonnummer: 030-2209615 (vanaf 

11 uur), of per mail: contact@restau-

rantbijdetijd.nl. Bij de reservering kan 

ook aangegeven worden of men kiest 

voor een vegetarische variant van het 

menu en/of men wil plaatsnemen aan 

de aanschuiftafel. 

Door te kiezen voor een plaats aan die 

aanschuiftafel kunnen gasten die alleen 

komen toch een gezellige avond heb-

ben door samen met anderen te eten. 

Voor deelname aan de avond is het 

noodzakelijk om te reserveren! Dat 

kan t/m woensdag 13 februari.

VOETMASSAGE

WWW.PRAKTIJKVOORVOETMASSAGE.NL 

Voordorpsedijk 28  Groenekan  06 23 52 68 54

€ 30,- 
per behandeling

Kerkdienst die wakker schudt
door Henk van de Bunt

Zondag 10 februari staat om 10.00 uur de dienst in de Immanuëlkerk De Bilt in het teken  

van vrijheid van meningsuiting. De kerkenwerkgroep Amnesty verleent medewerking aan  

een dienst waarin het doel is om mensen wakker te schudden. 

Er is aandacht voor de jeugdorgani-

satie Girifna. Er zijn zo veel jongeren 

die niet mogen zeggen wat ze willen 

en dat is men zat. Om dit te onderstre-

pen zullen jongeren uit de jeugdband 

een aantal toepasselijke nummers 

komen spelen. Ook wordt er een bij-

drage geleverd uit Zuid-Afrika. 

Girifna

Ria Porton van Amnesty De Bilt: 

‘Jeugdorganisatie Girifna verzet zich 

tegen de Sudanese regering door 

vreedzame demonstraties te orga-

niseren en toespraken te houden. In 

de aanloop naar de verkiezingen van 

2010 ging Girifna de straat op om 

oppositiepartijen aan te sporen mee 

te doen aan de verkiezingen. Deson-

danks kozen verschillende opposi-

tiepartijen ervoor om de presidenti-

ele en parlementaire verkiezingen te 

boycotten. President Omar al-Bashir 

bleef aan de macht. Sindsdien strijdt 

de jeugdorganisatie op vreedzame 

wijze tegen ongelijkheid, corruptie 

en mensenrechtenschendingen’. Haar 

collega Esther van Veelen vervolgt: 

‘Girifna wordt steeds meer onder 

druk gezet door de Sudanese nationa-

le veiligheidsdiensten om hun acties 

te stoppen. 

Vreedzame demonstraties worden op-

gebroken, laptops geconisqueerd en 
leden worden gearresteerd en mishan-

deld. Zoals de studente Saia Ishaag, 
die openlijk vertelde hoe ze in febru-

ari 2011 gemarteld en verkracht werd 

door agenten in Khartoum. Inmiddels 

heeft ze, nadat zij en haar familie ge-

intimideerd werden, haar land moeten 

ontvluchten’.

Wakker

De Amnesty-dienst zal een dienst zijn 

die wakker schudt, in het teken staat 

van jongeren en naasten in het buiten-

land en die draait om betrokkenheid. 

In de dienst is er aandacht voor jong 

en oud, zwart en wit, niets doen of 

iets doen, kerkelijk en niet-kerkelijk: 

Johanna van Berge, die betrokken is 

bij de Zuid-Afrikaanse stichting Rea-

dy4Life, zal aan de kinderen van de 

Immanuëlkerk een Zuid-Afrikaans 

Bijbelverhaal voorlezen. 

Daarnaast zal zij wat vertellen over 

het project ‘Kids at School’, waarin 

Zuid-Afrikaanse kinderen die van 

school zijn gegaan, worden geholpen 

zodat ze toch weer onderwijs kunnen 

volgen. Ook de Jeugdband laat tij-

dens deze dienst van zich horen. 

V.l.n.r. Esther van Veelen en Ria Porton.

Motie geeft wethouder steun in de rug
door Guus Geebel

De gemeenteraad nam op 31 januari een motie aan van Ebbe Rost van Tonningen over de 

herontwikkeling van De Kwinkelier. De motie werd niet gesteund door Bilts Belang. Fractievoorzitter 

Han IJssennagger vindt het ongeloofwaardig dat de indiener van de motie in de pers afgeeft op de 

wethouder, maar dat daar in de motie niets van is terug te vinden. ‘Bilts Belang staat echter helemaal 

achter de ondernemers en wil er voor zorgen dat De Kwinkelier niet helemaal in verval raakt.’

In de motie wordt het college ge-

vraagd na te gaan hoe de gemeente 

in de onderhandelingen van de win-

keliers met de eigenaar Kerckbosch 

de positie van de winkeliers kan ver-

sterken. De gemeenteraad te betrek-

ken bij de vertaalslag van het lopende 

koopstromenonderzoek naar een up-

date van het gemeentelijk detailhan-

delsbeleid voor het centrum van Bilt-

hoven en de andere winkelcentra van 

onze gemeente. Opties, scenario’s of 

ideeën te inventariseren ter verster-

king van het winkelcentrum in Bilt-

hoven en over de beantwoording van 

deze vragen uiterlijk in mei 2013 met 

de raad in overleg te treden al of niet 

geheim.

Bekering

Ellen Thier (D66) stelt dat Kerck-

bosch zich niet maatschappelijk ver-

antwoord heeft opgesteld om tot een 

redelijke oplossing voor De Kwinke-

lier te komen. Han IJssennagger is het 

eens met de zorgen van Rost van Ton-

ningen maar niet met zijn analyse die 

hij breeduit in de pers geventileerd 

heeft. ‘Voor Bilts Belang is onduide-

lijk welk standpunt we onderschrij-

ven als we motie steunen. Waar Han 

IJssennagger Rost van Tonningen 

ongeloofwaardig vindt, prijzen Anne 

de Boer (GroenLinks&PvdA en Anne 

Doedens (VVD) hem voor zijn ‘beke-

ring’. 

Aanpak

Wethouder Ditewig constateert dat 

de raad, college, ondernemers en 

bewoners een zelfde doel nastreven. 

‘Een linke verbetering van de kwa-

liteit van ons winkelcentrum in het 

centrum van Bilthoven. Het aanpak-

ken van De Kwinkelier maakt daar 

een belangrijk deel van uit. Het col-

lege heeft haar publiekrechtelijke 

mogelijkheden ten volle ingezet om 

tot een aanpak daarvan te komen. De 

bestemmingsplannen zijn vastgesteld 

en de noodzakelijke vergunningen 

ruim een half jaar geleden verleend. 

Wat ons betreft staat niets een aanpak 

in de weg. Het is nu aan de eigenaar 

en de ondernemers om de schouders 

eronder te zetten. De aanpak van het 

centrum behelst meer dan alleen De 

Kwinkelier. Het college ziet de motie 

als een steun in de rug.’ 

Wethouder Ditewig: ‘Vanuit de totale ambitie die we als raad en college 

hebben neergelegd gaan we voortvarend verder met de totale aanpak van het 

centrum.’

Uit de raad van 31 januari
door Guus Geebel

Namens de raad feliciteert vicevoorzitter Anne Doedens burgemeester Arjen 

Gerritsen met zijn herbenoeming als burgemeester van De Bilt. Hij spreekt hem 

op poëtische wijze toe. ‘Doe ons geen aderlating door herbenoemd en wel, ons 

al weer snel te gaan verlaten. Een ambtstermijn van 900 jaar dat gaat niet sla-

gen, twee termijnen minimaal dat is toch wel te verdragen.’ De burgemeester 

zegt graag toe dat hij zijn volle inzet aan de gemeente De Bilt zal wijden.  

Verklaring

Fractievoorzitter Anne Brommersma van GroenLinks&PvdA legt een verkla-

ring af naar aanleiding van het besluit van de ledenvergadering van de PvdA om 

de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met een eigen lijst in te gaan. ‘Alle le-

den van onze fractie, ongeacht hun partijlidmaatschap, hebben zich verbonden 

aan ons gezamenlijk verkiezingsprogramma en vervolgens aan het coalitieak-

koord. Daarin is met het besluit van de PvdA-ledenvergadering niets veran-

derd.’ Brommersma benadrukt dat binnen de fractie goed wordt samengewerkt.

Verordening

De raad met gaat algemene stemmen akkoord met het amendement van Han 

IJssennagger (Bilts Belang) om artikel 4. Lid 4 van de Verordening op de raads-

commissies 2010 te wijzigen. De nieuwe tekst wordt:  ‘Van elke fractie mo-

gen per onderwerp niet meer dan twee leden tegelijkertijd aan de vergadertafel 

plaats nemen, waarvan er maar één bij dat onderwerp het woord mag voeren.’ 

Daarmee sluit het artikel beter aan bij de praktijk.

Hamerstukken

Het kredietvoorstel verplaatsingsbijdrage kinderdagverblijf Small Society 

wordt bij hamerslag vastgesteld. In een stemverklaring merkt Ebbe Rost van 

Tonningen op dat een bewonersgroep een mediationtraject doorloopt omdat ze 

bezwaar maken tegen de verkeersoverlast. ‘Dat traject wekt de indruk dat er 

over een aantal zaken nog valt te praten, maar de ruimte wordt door dit besluit 

verkleind.’

Bij het kredietvoorstel capaciteitsuitbreiding begraafplaats Brandenburg geeft 

Johan Slootweg in een stemverklaring aan op grond van Bijbelse uitgangspun-

ten een principieel voorbehoud te maken op het onderdeel crematies en de uit-

breidingen daartoe.

De raadsfractie van GroenLinks&PvdA.
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OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING
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Landwaart Culinair
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 ___________________ 100 GRAM 0,99
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Biefstukreepjes
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Kip in braadzak
uurtje op 180 graden
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gram 1.70

VOORDEEL HELE WEEK

Nieuw! Ei-bacon salade 

Filet Americain

Hammousse

SALADE-TRIO
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gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49
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6.-
6.-
6.-

1.35

VLEESWAREN-TRIO

Serranoham
Italiaanse salami

Vleeswaren Súperduo:

2x 100
gram 3.49
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SGP interpelleert B en W over tenniscentrum

door Guus Geebel

Johan Slootweg (SGP) hield tijdens de raadsvergadering van 31 januari een interpellatie  

over de handelwijze van het college rond het Nationaal Tenniscentrum. Hij constateert  

dat de raad niet is betrokken bij voorbereidende gesprekken en briefwisselingen van  

het college met de KNLTB. Een door hem ingediende motie van afkeuring werd  

na hoofdelijke stemming met 11 tegen 16 stemmen verworpen.

Burgemeester Arjen Gerritsen noemt 

een interpellatie een gemarkeerd in-

strument, omdat de raad er maar een 

keer over kan meespreken. Slootweg 

stelt dat het aanbod voor een lening 

tegen VNG tarief in principe in strijd 

is met de Wet markt en overheid. 

‘Want daarmee sluit je andere markt-

partijen die ook een lening zouden 

kunnen doen uit. De wet schrijft voor 

dat dit alleen kan als er sprake is van 

algemeen belang. Of daar sprake van 

is, is een politiek besluit dat in de raad 

besproken dient te worden alvorens 

het college besluit die aanbieding te 

doen en dat is niet gebeurd.’ 

Informatieplicht

Slootweg wil weten hoe het college de 

actieve informatieplicht ziet, gezien 

enerzijds de inhoudelijk vrij algeme-

ne mededeling aan de raad die voor-

afgaand aan de brief aan de KNLTB 

is ontvangen en anderzijds de actieve 

wijze waarop het college relevante en 

vergaande aanbiedingen doet om een 

eventuele gegadigde naar De Bilt te 

halen. ‘Hoe ziet het college de nood-

zaak om voordat besloten wordt een 

lening met een niet marktconform 

rentetarief aan te bieden, de raad te 

consulteren en zo kaders vast te stel-

len waarom een dergelijke lening zou 

moeten kunnen.’ 

Voorbehoud

Wethouder Mittendorff stelt dat het 

college de raad in de fase waarin de 

besprekingen liepen voldoende heeft 

geïnformeerd. Hij schetst de gang van 

zaken tot 17 januari jl. toen werd be-

sloten het traject te stoppen. ‘Voor de 

geldlening is een positief besluit van 

de raad nodig. Hier ging het om een 

verkennende fase in de wetenschap 

dat nog heel veel stappen gezet moe-

ten worden. Er is steeds gezegd onder 

voorbehoud van instemming van de 

gemeenteraad. Aan de informatie-

plicht heeft het college voldaan. Wat 

betreft het aangaan van een lening is 

het college van mening dat u te pre-

matuur interpelleert.’ 

Onbevredigend

Slootweg stelt dat de raad nooit ge-

informeerd is over de aanbiedingen 

die aan de KNLTB zijn gedaan. Advi-

seurs hebben hem gezegd dat voordat 

een college een dergelijke aanbieding 

aan een partij doet, de raad gevraagd 

moet worden of het een algemeen be-

lang is. Hij noemt het antwoord van 

de wethouder onbevredigend en dient 

een motie in waarin afkeuring wordt 

uitgesproken over de handelwijze bij 

de onderhandelingen met de KNLTB. 

In de motie wordt het college verder 

verzocht bij omvangrijke dossiers de 

raad actief te betrekken bij het onder-

handelingsproces. Gerritsen zal na 

onderzoek de raad informeren over 

het juridische en wettelijke kader 

voor zover dit ter discussie heeft ge-

staan.

Johan Slootweg vindt dat het college de raad vooraf had moeten informeren. 

Vragen uit de raad van 31 januari
Han IJssennagger (Bilts Belang) en 

Johan Slootweg (SGP) stellen vragen 

over de verplaatsing van Boon Instal-

latiebedrijf van het dr. Letteplein in 

De Bilt naar Larenstein. IJssennagger 

wil weten of er bij de uitplaatsing van 

Boon direct of indirect subsidie is ver-

leend. Zo ja hoe kan het zijn dat zich 

een autobedrijf op deze locatie gaat 

vestigen. Hij wil weten of de wethou-

der hiertegen kan optreden en zo nee 

hoe de vestiging van dit autobedrijf 

past in het beleid van het vestigen van 

bedrijven op Larenstein. Johan Sloot-

weg (SGP) voegt daaraan de vraag 

toe wanneer de beleidswijziging om 

bedrijven van buiten de gemeente toe 

te laten heeft plaatsgevonden.     

Wethouder Ditewig antwoordt dat 

er geen sprake van is dat er geld be-

taald is uit het compensatiefonds. Het 

installatiebedrijf veroorzaakte geen 

overlast en was niet opgenomen in 

de lijst van Achterblijvende Locaties 

2005. Boon huurde van een particu-

lier en wilde op Larenstein verder 

gaan. Na het vertrek van Boon heeft 

de eigenaar het pand verhuurd aan 

het autobedrijf. IJssennagger wil nog 

weten of niet kan worden opgetreden 

tegen nieuwe bedrijven waarmee we 

met Larenstein juist een oplossing 

wilden creëren. De wethouder zegt 

dat conform de lijst is gehandeld. 

‘Willen we anders verder gaan dan 

zal de raad de lijst moeten aanpas-

sen.’ Het college komt daarover met 

een notitie. De vraag van Slootweg 

gaat het college met een brief beant-

woorden. [GG]

Han IJssennagger en Tiny Middleton-Heijlen van Bilts Belang.

Lancering app van 
Roulette FM

Wethouder Bert Kamminga heeft vrijdagmorgen het oficiële 
startschot gegeven waarmee de publieke streekomroep voor 

de zes kernen van gemeente De Bilt, Roulette FM,  

haar radio app oficieel heeft gelanceerd.

Met de app kunnen luisteraars de omroep op hun mobiele telefoon ontvan-

gen en tegelijkertijd het nieuws volgen uit de regio. De app, beschikbaar 

voor iPhone en Android was al een paar dagen gratis te downloaden in de 

Apple Appstore, de Google Playstore en de website van de omroep maar is 

nu oficieel gelanceerd.

Test

De tussentijd werd als testfase beschouwd. Door het snel groeiend aantal 

gebruikers heeft de omroep de capaciteit van de stream die door de app 

wordt geraadpleegd ondertussen vergroot. Gerrit Bakker, woordvoerder 

van Roulette FM: ‘De tijd dat men alleen thuis of in de auto radio luisterde 

ligt ver achter ons. Tegenwoordig luistert men overal radio. Niet alleen thuis 

of in de auto maar ook in het openbaar vervoer, op de iets en zelfs tijdens 
het sporten of het uitlaten van de hond. Daarnaast blijkt dat mensen ook op 

de hoogte gehouden willen worden van wat er in hun regio gebeurt. Het 

nieuws uit hun eigen dorp, stad of regio. Mensen hebben daar toch een bin-

ding mee en willen weten welke zaken zich daar afspelen.  Hiermee sluiten 

wij aan op de behoefte van onze luisteraars.’ [HvdB]

Gerrit Bakker in de studio. (foto Guus Geebel)

Even bijpraten

Donderdag 31 januari jl. werden de 

gemeenteraadsleden van De Bilt een 

uurtje voor aanvang van de gemeen-

teraadsvergadering door het bestuur 

van Stichting 900 jaar De Bilt bijge-

praat over het programma en de ini-

tiatieven van het jubileumjaar 2013, 

dat op donderdag 14 maart a.s. vanaf 

16.00 uur start op het grasveld voor 

Jagtlust. Diezelfde dag is er de ope-

ning van de Historische tentoonstel-

ling in Jagtlust van de Historische 

Kring d’Oude School in samenwer-

king met Historische Vereniging 

Maartensdijk. [HvdB]

Veiligheidsbeeld regio Utrecht
Van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en Eenheids-

staf politie Midden-Nederland kwamen onlangs van de hieronder vallende 26 

gemeenten de criminaliteitscijfers per gemeente over heel 2012 beschikbaar. In 

het rapport wordt de ontwikkeling in 2012 vergeleken met 2010 en 2011. Bij de 

beschrijvingen per gemeente was tevens de ontwikkeling van de drie 4-maands-

periode in 2012 ten opzichte van diezelfde periodes in 2011 aangegeven. 

Cijfers

In 2012 is het totaal aantal misdrijven in De Bilt met 11% gedaald ten opzichte 

van 2011. De Bilt zet daarmee de dalende trend van de laatste jaren door. Een da-

ling overigens die hoger is dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-5%). De 

daling vond met name plaats bij het aantal autokraken (-25%), geweldsdelicten 

(-41%) en bedrijfsinbraken (-15%). Een stijging vond plaats bij woninginbraken 

(+16%) en winkeldiefstal (+10%).
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* KERSENBLOESEM, per bos € 1,95

* TULPEN, 20 STUKS € 4,50

*  NARCIS IN POT, potmaat 12, 
2 stuks € 2,50
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implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!
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Open Dag Gratis* Klikgebit

Zaterdag 16 februari 11.00 - 15.00 uur
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• Vallei Tandartsen • Van Dort Tandartsen 
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tot 31 december 2013 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. Kijk voor de 

voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. 

**  Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag op 16 februari 2013 en na 

plaatsen klikgebit.
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Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

10,95
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

06 - 53 14 67 33

 Eerst kapper Hans even 
bellen 212455

Nu de majesteit vlakbij komt 
te wonen wordt het tijd voor 

een nieuwe coupe.
Bea, Betty is er klaar voor!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Dé cadeaukaart

Maak je persoonlijk 

én uniek met de leukste foto!

De Primera cadeaukaart bestel je al v.a. € 5,- 

en maak je voor slechts € 1,75 héél speciaal.
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Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

Dieren Kunst
15 kaarten voor  

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk
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Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00



Van Ewijckdagen
door Kees Pijpers

Vorige week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met Ignace 

de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt een aantal keren op pad geweest om in totaal zo’n  

kleine duizend attenties rond te brengen. Maandagochtend werd Toutenburg aangedaan  

en twee dagen later in de middag viel Dijckstate in Maartensdijk de eer te beurt.

Toen de laatste ambachtsheer van 

Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 

van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 

hij testamentair een aantal wensen te 

hebben vastgelegd. Eén van die wen-

sen was, dat er elk jaar op zijn ge-

boortedag, 26 november, een attentie 

moest worden uitgereikt aan bewoners 

van verzorgingshuizen in De Bilt. Aan 

deze wens wordt sinds 1980 gehoor 

gegeven en hiertoe werd de Stichting 

Van Ewijck van de Bilt Fonds in het 

leven geroepen. Vanwege ziekte van 

Rienk Miedema werd deze gedenkdag 

over de jaarwisseling heen getild. 

Allemaal

Aanvankelijk ontvingen alleen de 

bewoners van verzorgingshuis Wel-

tevreden een attentie, maar inmiddels 

worden alle verzorgings- en verpleeg-

huizen in de gemeente De Bilt bezocht. 

Het is hartverwarmend te mogen 

constateren hoe betrokken Ignace en 

Rienk met hun liedjes de senioren een 

gezellige ochtend of middag bezorgen. 

De kofie en heerlijke gebakjes maken 
het tot een goede ontspanning; onge-

twijfeld zoals de naamgevers het voor 

ogen moeten hebben gehad.

De presentatoren Rink Miedema en 

Ignace de Jong reizen al heel lang 

langs verzorging- en bejaardenhuizen 

en promoten de Stichting door middel 

van muziek. 

Zij speelden op de synthesizer en zon-

gen samen met de bewoners waarbij 

bleek dat de bewoners van Toutenburg 

toch eerder enthousiast zongen dan die 

van Dijckstate. 

Volle bak bij Toutenburg. Genieten op een winterse dag
Bij Woonzorgcentrum De Bremhorst is het niet alleen binnen erg gezellig. 

Maar heel knus op het bankje voor de ingang in een lekker zonnetje met 

een mok warme chocolademelk kan ook heel aangenaam zijn. Verschillende 

bewoners zitten heerlijk te genieten  in het zonnetje. 

Het lijkt wel of ze een lange schaatstocht achter de rug hebben en nu bij de 

koek en zopie tent zitten na te genieten. 

(Joke Ruiter)

Hoewel het winterse sneeuw weer voor vele ouderen erg vervelend is, en 

gevaarlijk door gladheid, gaan deze bewoners dagelijks wandelen, of het 

nu regent, sneeuwt of dat de zon schijnt.

Kasteel Drakensteyn tussen de bomen

is waar Beatrix nu spoedig gaat komen

ze krijgt wekelijks nu dus

De Vierklank in de bus

en daarmee zijn we zeer ingenomen 

Guus Geebel Limerick

Initiatiefnemer Preventieteam 
Maartensdijk wint prijs

door Guus Geebel

Maandag 4 februari maakte burgemeester Gerritsen In het H.F. Wittecentrum in De Bilt de  

winnaar bekend van de prijsvraag van de Week tegen de woninginbraak, die in oktober 2012 

 werd gehouden. Danny Meiners uit Maartensdijk won de prijs met zijn initiatief voor een 

preventieteam in Maartensdijk. Hij kreeg een grote bos bloemen en mag op 16 februari  

met de wijkagent van Maartensdijk de nachtdienst meemaken.

Danny Meiners (30) schreef in op 

de prijsvraag waarbij inwoners ge-

vraagd werd projecten te bedenken 

om het veiligheidsbewustzijn wat 

meer onder de mensen te brengen. 

Het doel is bewoners alerter te ma-

ken op wat er aan veiligheidsvraag-

stukken in de directe woonomgeving 

leeft. 

Een snelle melding van een onvei-

lige situatie aan de politie kan van 

groot belang zijn bij opsporing en 

aanhouding. 

Reacties

Meiners is programmeur en ontwerpt 

websites. Hij begon met dit project 

in december. Daarna is het heel snel 

gegaan. Hij richtte het preventieteam 

op en ontwierp de website www.pre-

ventieteammaartensdijk.nl. Daarop 

wordt bekende informatie gegeven, 

maar ook informatie die speciiek op 
het dorp Maartensdijk is toegespitst. 

Mensen uit het dorp kunnen lezen wat 

er aan onveiligheid beleefd wordt en 

aan veiligheid bevorderd wordt. Ver-

der staan er tips en links op de site. 

Danny onderhoudt de website zelf en 

bij hem komen de meldingen binnen. 

‘Ik was altijd al oplettend in de buurt 

en nu hebben we een mooi team dat 

’s avonds rondes loopt. De bewoners 

zijn heel enthousiast en ik heb al heel 

veel reacties gekregen.’

Bewust

‘Veiligheid gaat niet alleen over cri-

minele veiligheid of overlast, maar 

ook sociale veiligheid’, aldus burge-

meester Gerritsen. ‘Daarnaast is ook 

de verkeersveiligheid van belang 

en daar proberen we mensen ook 

bewust van te maken. De gedachte 

daarachter is niet om mensen bang te 

maken, kijk eens wat er allemaal in 

de buurt gebeurt, maar wel om men-

sen bewust te maken en vooral wat 

ze zelf kunnen doen om een beter 

gevoel te krijgen.’ 

De burgemeester noemt de website 

van het Preventieteam Maartens-

dijk de terechte prijswinnaar. Hij 

wenst Danny veel succes met zijn 

toer langs het politiebedrijf. ‘Het is 

de politie die boeven vangt en mee-

neemt en dat kan alleen dankzij men-

sen als jij.’ Het Preventieteam Maartensdijk.
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Bert Bos
Maartensdijk

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Bert Bos is de derde generai e uit de 
Maartensdijkse Bakker Bos-dynasi e, 
die door de komst van grootvader 

Gijs Bos in 1953 ontstond, door vader 
Wim in 1974 werd overgenomen 

en sinds 2004 door kleinzoon Bert 

wordt voortgezet. De binding met 

Maartensdijk wordt nog verstevigd 

door het voorzit erschap van de 
Maartensdijkse korb altrots Tweemaal 
Zes. Niet onlogisch is het dus, dat de 
jaarlijkse oliebollenaci e van deze 
sportvereniging producten betret  
uit de bakkerij van Warme Bakker 
(Bert) Bos, die met vesi gingen in 

de aanpalende gemeenten Den 
Dolder en Hilversum ook buiten de 
gemeentegrenzen domicilie heet  
gekozen.

De bijdrage aan het 900 jaar De Bilt 

– fesi jn in de productensfeer is een 
speciale Mathilde cake, gemaakt van 
spelt volkorenmeel en roomboter 
van zuivelboerderij Boom en Bosch te 
Groenekan, welke in ieder geval vanaf 
de eerste februari en verder gedurende 
geheel 2013 in de Maartensdijkse 

vesi gingen aan de Dorpsweg en het 
Maertensplein verkrijgbaar is.



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

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

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade cadeauwinkel

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Voor liefhebbende wereldburgers

•  Warming rooibos thee met 

honing en gember

•  Refreshing muntthee met 

kaneel en zoethout

•  Purity groene thee met 
granaatappel

•  Relaxing kamillethee met 

lavendel en vanille

NIEUWE fair trade theesoorten in het assortiment

15% 
introductiekorting

• 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 • 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 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

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 

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

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Ook zo’n trek in ouderwets stoofvlees? 

Superkwaliteit; 2½ tot 3 uur stoven.

RUNDER RIBLAPJES ...........................500 GRAM € 5,25

Van ons bekende varkensvlees: zonder been, smelt op de tong!

PROCUREURLAPJES ..........................500 GRAM € 5,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

PORTUGESE STEAKS ........................... 4 STUKS € 7,00

Uit onze wildhoek: op = op. Lekker voor bij de zuurkool; kort bakken.

FAZANTENBORSTFILET .................100 GRAM € 2,75

Uit onze panklaarhoek: lekker gekruid en gezouten.

RUNDER ENGELSE WORSTJES ...100 GRAM € 1,25

Uit onze traiteurhoek: lekker met mals rundvlees en gratis puree.

AFRIKAANSE RUNDVLEESSCHOTEL

.............................................................................100 GRAM € 1,25

Uit onze poeliershoek: 

gemarineerd met een olie-pesto marinade of naturel. Boterzacht.

KIPKARBONADE’S ..............................500 GRAM € 3,00

Om te stoven. Ook heerlijk voor ragout; ca 90 min. stoven.

KALKOENSTOOFLAPJES ................500 GRAM € 4,50

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensfilet, kaas en 

romige saus. Ca. 20 min. op 160 °c.

VLEES LASAGNE ...................................100 GRAM € 1,45

Met o.a. mals rundvlees, kruidencrème, rucola, 

Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

CARPACCIO ROLLADESCHIJVEN

.............................................................................100 GRAM € 1,98

Van ons bekende lamsvlees: lekker gemarineerd. Kan ook in de oven.

LAMSVLEES SPIESJES ........................100 GRAM € 2,65

Italiaans brood belegd met gehakt, ham, salami, 

kaas en een groen pepertje. Ca. 15 minuten op 160°c.

SMULSLOF ................................................. PER STUK € 2,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 9 februari. Zetfouten voorbehouden.

MULTIMATE BILTHOVEN
Leijenseweg 125 - 3721 BC Bilthoven

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

VROEGE VOGEL VOORDEEL

20% KORTINGOP ALLES *

ALLEEN ZATERDAG 9 FEBRUARI VAN 8 TOT 10 UUR

ÉN EEN GRATIS PEIJNENBURG 
ONTBIJTKOEK

*Voorwaarden Op zaterdag 9 februari 2013 krijg je van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op het hele assortiment. Met uitzondering van de lopende 

acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, cadeaubonnen, verhuurartikelen, Velux 

dakramen, brandstofproducten (Zibro Kamin), reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening.
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Beweegcentrum bij Karstens & van der Meijden

door Henk van de Bunt

Het Beweegcentrum bij Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden  

is met ingang van 1 februari jl. verder ‘uitgerold’. De praktijk aan de Melkweg  

in Maartensdijk is daarnaast uitgebreid met de komst van fysiotherapeute,  

itness-health manager en personal trainster Nathalie Schaafsma.

Het team van Karstens en van der 

Meijden is enthousiast en vertelt ge-

passioneerd over wat de fysiothera-

peut doet, hoe een behandeling in z’n 

werk gaat en hoe de kwaliteit ervan 

gewaarborgd wordt. De vernieuwde 

ruimtes waar de fysiotherapeuten 

hun werk doen ademen professiona-

liteit uit. Karstens: ‘Dat is en blijft 

onze eerste insteek; de fysiothera-

pie. Daarnaast is het pand uitgebreid 

met een eigen bewegingsruimte, 

waardoor we ook oefen- en bewe-

gingstherapie in eigen huis optimaal 

kunnen aanreiken met het oog op re-

validatie’. Ron van der Meijden: ‘Bij 

onze praktijk kunnen mensen zowel 

medisch als niet-medisch trainen. 

Wij onderscheiden ons daarin, om-

dat we op een kleinschalige manier 

hier aan bewegen doen. Onze groe-

pen zullen nooit groter zijn dan 5 à 6 

personen en altijd onder begeleiding 

van een fysiotherapeut bezig zijn’. 

Anita Homan licht toe: ‘Het moet 

wel iets te maken hebben met ge-

zondheidszorg. Iemand die hier wil 

komen om alleen maar ‘aan de appa-

raten te trekken’ verwijzen wij liever 

naar itness’.

Doelgroep

De achtergrond van de doelgroep kan 

volgens Nathalie Schaafsma heel di-

vers zijn: ‘Als iemand uitbehandeld 

is bij fysio en men wil op een ver-

antwoorde wijze reactiveren, dan 

bieden wij die mogelijkheid. Preven-

tie, conditieverbetering en gewichts-

vermindering; het kunnen allemaal 

redenen zijn het beweegcentrum te 

‘blijven’ bezoeken’. Het accent ligt 

voor deze doelgroep ook op het eigen 

initiatief. De ‘niet-medische’ insteek 

is de reden dat men op eigen initia-

tief naar de fysiopraktijk kan komen. 

Karstens: ‘Men wordt dan ook lid 

van het beweegcentrum en betaalt 

een overeen te komen contributie 

voor een eveneens over een te komen 

bezoekfrequentie’. Van der Meijden: 

’Vooraf is er een intakegesprek met  

een standaardvragenlijst, bloeddruk 

en hartslagmeting, inspanningstest 

en keuring. Totaal een klein uurtje. 

Op basis daarvan wordt een bepaalde 

abonnementsvorm geadviseerd’.  

Nathalie
Met ingang van februari is Nathalie 

Schaafsma ook aan de maatschap 

verbonden. Nathalie is al jaren met 

haar bedrijf InFiteness in de gezond-

heidsbranche werkzaam. Haar passie 

is coachen. Zij heeft een eigen me-

thode ontwikkeld die het mogelijk 

maakt senioren, junioren en kinde-

ren blijvend een verandering aan te 

leren in de leefstijl, zodat er gezond 

en actief genoten kan worden van 

het leven. Nathalie: ‘Door het vol-

gen van diverse studies, waaronder 

CIOS, trainingskunde, coaching, 

voedingsleer, personal trainer en 

fysiotherapie, heb ik mijn eigen me-

thode kunnen ontwikkelen, verder 

heb ik diverse onderzoeken bestu-

deerd en uitgevoerd over speciieke 
trainingstechnieken en psychologie 

m.n. motivatie. Door mijn in het 

binnen- en buitenland opgebouwde 

kennis en ervaringen, ben ik lexibel 
in mijn benadering- en werkwijze 

m.b.t. het trainen en coachen van de 

verschillende doelgroepen. Volgens 

mij maakt of kraakt de benaderings-

wijze een coach en/of trainer’.

V.l.n.r. Nathalie Schaafsma, Rob Karstens, Anita Homan en Ron van der 

Meijden.

Ed Moolenaar wint poëziewedstrijd 
met ‘Villa Ensah’

door Lilian van Dijk

In het kader van 900 jaar De Bilt schreef de Bilthovense Boekhandel in samenwerking met Celadon 

Uitgevers een Poëziewedstrijd uit. Op 31 januari maakte wethouder Kamminga tijdens een feestelijke 

avond in de boekhandel in aanwezigheid van veel deelnemers de winnaar bekend.

Nooit eerder was de Bilthovense 

Boekhandel zo goed gevuld geweest 

als tijdens dit Poëziefeest. Achteraf ge-

zien jammer dat er geen geluidsinstal-

latie aanwezig was, want op de achter-

ste rijen was de verstaanbaarheid van 

het gebodene minimaal. Na een lange 

introductie, waarin onder meer jury-

voorzitter Gispen het gedicht De Dap-

perstraat van J.C. Bloem declameerde, 

gaf hij deelnemers de gelegenheid hun 

gedicht voor te lezen. Kennelijk had 

een aantal van hen al een voorgevoel 

gehad, want vier van de vijf genomi-

neerden nam de gelegenheid te baat de 

aanwezigen kennis te laten nemen van 

hun gedicht. In de bundel staan ook 

enkele ‘iets’gedichten van Inge Gor-
ris, die ze buiten mededinging had in-

gestuurd, omdat ze al een aantal dicht-

bundels heeft gepubliceerd. 

Villa Ensah

Na de pauze kreeg wethouder Kam-

minga van Cultuur het woord. Hij 

somde de vijf genomineerden op: Ger-

trude van der Waals-Seinen, met Ode 

aan Hollandsche Rading, Cora de Vos 

met Hockeymeisjes, J.G.H. de Koning 

met Maartensdijk, Jur Weinbergen 

met Trein en Ed Moolenaar met Villa 

Ensah. Aan laatstgenoemde reikte hij 

het eerste exemplaar uit van Denkend 
aan het Dorp. De winnaar baseerde 

zijn gedicht op de geschiedenis van 

Bilthoven. Mr. J.E.Ameszhoff, secre-

taris van de Nederlandsche Centraal-

Spoorweg-Maatschappij, liet in 1906 

Villa Ensah bouwen. Dit was de eerste 

villa ten noorden van de spoorlijn die 

het huidige Bilthoven in tweeën snijdt. 

Deze villa werd in 1944 tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gebombardeerd 

en zondanig verwoest, dat hij kort na 

de oorlog is afgebroken. 

Feestavond

De juryleden Willem Hendrik Gispen, 

Joke Temming en Dicky Wijngaarden 

vonden het gehalte van de inzendin-

gen dermate hoog, dat ze besloten alle 

gedichten op te nemen in het jubile-

umboek Denkend aan ons Dorp. De 

bundel kost € 7,90 en is gedurende 

het hele jubileumjaar verkrijgbaar bij 

de Bilthovense Boekhandel. De feest-

avond werd muzikaal omlijst door 

fraai gitaarspel van Henk Jagtenberg.

Herontwikkeling bedrijventerrein 
Rembrandtlaan 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 31 januari het stedenbouwkundig plan ‘Revitalisering van de 

Rembrandtlaan’ vast  Het plan is het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van het 

bedrijventerrein Rembrandtlaan in samenhang met de ontwikkelingen in het centrum en het 

stationsgebied in Bilthoven. De fracties van Bilts Belang, Rost van Tonningen en CDA stemden tegen.

In een raadsbreed gesteunde motie 

van Nico Jansen (ChristenUnie) en 

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 

wordt het college verzocht een breed 

samengestelde klankbordgroep te for-

meren die bij de verdere uitwerking 

van het plan betrokken moet worden. 

De raad zal over de resultaten van de 

klankbordgroep geïnformeerd wor-

den. Frans Poot (D66) heeft begrepen 

dat voor de herbouw van de stations-

chefwoning in het plangebied geen 

plaats is. Hij heeft contact gehad met 

de indieners van het burgerinitiatief 

om die woning te behouden en gecon-

stateerd dat de historische kring dan 

herbouw bij het spoorwegmuseum de 

beste oplossing vindt.

Klankbordgroep

Ebbe Rost van Tonningen heeft kri-

tiek op het communicatietraject en 

noemt de tijd tussen presentatie en 

vaststelling van het plan veel te kort. 

Evenals enkele andere fracties wil 

hij een maand uitstel. Christiaan van 

Nispen tot Sevenaer (VVD) is blij 

met de mogelijkheden die de revita-

lisering van het industriegebied biedt. 

Hij ziet kansen voor de lokale econo-

mie en wil met dit plan als uitgangs-

punt aan de slag. Ook Johan Slootweg 

(SGP) juicht het toe dat er nieuwe 

plannen zijn, maar had liever gezien 

dat het college een half jaar geleden 

met een startnotitie was gekomen. 

Gitta van Eick (CDA) vindt het plan 

nog niet rijp om verder te gaan. Anne 

de Boer (GroenLinks&PvdA) noemt 

het uitgangspunt goed en is blij dat er 

doorgepakt wordt. Het communica-

tietraject vindt hij geen schoonheids-

prijs verdienen. Etiënne van Buren 

(SP) noemt het plan goed en vindt dat 

in het algemeen belang veranderingen 

nodig zijn. Hij is blij met de econo-

misch impuls en de werkgelegen-

heid die dat oplevert. Hans Brilleman 

(Bilts Belang) verzoekt het plan een 

maand uit te stellen.

Kansen

Wethouder Ditewig stelt dat in no-

vember 2011 is besloten dat de her-

structurering van dit gebied aan de 

orde moet komen. ‘We hebben toen 

de stedenbouwkundige kaders opge-

steld en overleg gevoerd met de on-

dernemers. De vaststelling van het 

stedenbouwkundige kader is een es-

sentiële stap in het proces. Hij heeft 

begrip voor de verontrusting, maar 

noemt dit het vertrekpunt op weg 

naar het bestemmingsplan. Dan zijn 

er weer allerlei procedures.’ Ditewig 

is van mening dat wat de motie vraagt 

al wordt gedaan. Hij vertelt dat de 

stationschefwoning met open armen 

wordt ontvangen in het spoorwegmu-

seum. De wethouder somt de kansen 

op die het plan biedt voor plaatselijke 

ondernemers. ‘Een hotelfunctie, 51 

woningen met zorgfunctie en verdere 

economische ontwikkelingen in een 

tijd dat de economische tegenwind 

sterk is. Morgen gaat de uitnodiging 

voor de klankbordgroep de deur uit.’

Nieuwe mogelijkheden voor een jarenlang verloederd gebied.

Wethouder Kamminga reikt het eerste exemplaar van Denkend aan ons Dorp 

uit aan de winnaar van de poëziewedstrijd, Ed Moolenaar.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Introductiecursus iPad 
U leert de iPad te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype. 
Breng uw eigen iPad mee met een werkend Apple ac-
count, email account en Skype account. Indien uw iPad 
als zodanig is ingesteld, kunt u zonder verdere voorken-
nis aan de cursus deelnemen. De iPad instellingen wel 
meebrengen naar de cursus. Start: maandagmiddag 11 
februari 2013. 4 lessen voor €56,00 

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 

(WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Spoorlaan 41, het vervangen/vergro-
ten van een dakkapel (16-01-2013)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 57, het maken van een 
in- en uitrit voor een tijdelijke winkel (17-01-
2013)

•  De Bilt, Utrechtseweg 377, het uitbreiden van de 
woning (16-01-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Berlagelaan 135, het wijzigen van de 
gevel door middel van het plaatsen van een raam 

(17-01-2013)
•  Bilthoven, Hasebroeklaan 21, kappen van 2 gro-

ve dennen (18-01-2013)

•  Bilthoven, Schubertlaan 13, kappen van 2 eiken 
(23-01-2013)

•  Bilthoven, Wagnerlaan 21, uitbreiden van de wo-
ning over 2 bouwlagen (18-01-2013)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 150, doorbraak woon-
kamer na keuken (21-01-2013)

bron: www.debilt.nl 30.02.2013

THE ART OF HAIRCOLORING

Curlys-knippen
gespecialiseerde krullen-kniptechniek voor 
golvend, krullend haar of natuurlijke slag.

Effect: • 2x zoveel slag/krul
 • 2x zoveel volume
 • minder pluizig
 • compacte losse bundels krullen

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, 
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje koffi e of voor de lunch.
Groot Moedersmaaltijd 20 februari, aanvang 17.00 u.

Reserveren kan tot 18 februari, kosten € 15,-

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

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

o.a. 15% korting op eerste 

massagebehandeling. 

Ook in combinatie met 

pedicurebehandeling..

Zwanebloem 15 • 3738 TL Maartensdijk
- 

George In der Maur Beterlopenwinkel

Kon. Wilhelminaweg 497 • 3737 BG Groenekan
06 – 20 90 92 97

Ook ambulant!

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl

Winter Meindl

stabiel en warm

 mt 36 t/m 47

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

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

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

Kattenkunstkaarten 150x100m
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Kattenkunstkaarten 150x100m
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

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

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   19

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   9
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Wij zijn op zoek 

naar Vierklankbezorgers  

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

MELD JE AAN!

Bel 0346 211992 
of mail naar 

info@vierklank.nl
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´Schoonouders´ op bezoek  
bij C.P.J.-Toneel Westbroek

door Martijn Nekkers

Wat eerder dan gebruikelijk in het seizoen heeft C.P.J.-Toneel Westbroek en omstreken haar 

jaarlijkse toneeluitvoering gegeven in het Dorpshuis. De première vond plaats op zaterdag 2 februari. 

De keuze viel dit jaar op de komedie ‘Schoonouders’ van schrijfster Ineke de Grijs. Voor het eerst 

werd een stuk van deze auteur gekozen die al negen toneelstukken heeft geschreven. 

‘We wilden de première doen vóór de 

voorjaarsvakantie’, vertelt Jan Hendrik 

Nap, al jaren de regisseur van het gezel-

schap. Begin november zijn de acteurs 

begonnen met oefenen. ‘Schoonouders’ 

gaat precies over wat de titel aangeeft. 

Op zichzelf een gegeven dat mogelijk-

heden biedt tot misverstanden, ruzie, 

onbegrip en hilariteit. Dat gebeurt dan 

ook. Op de lat van het pas getrouwde 
stel wordt de situatie al gauw onleef-

baar. Onderlinge irritaties, een sociaal 

klassenverschil, een drankprobleem, 

een verstoorde huwelijksrelatie, isole-

ment door het ongeluk met een lift. Als 

je het op een rij zet lijkt het allemaal 

niet om te lachen maar dat was het wel. 

Dat het allemaal erg onwaarschijnlijk 

is en een tikkeltje gezocht, komen we 

in dat soort komedies wel vaker tegen. 

Het waren zeker geen toestanden die de 

inwoners van Westbroek bekend voor-

komen maar de spelers konden zich in 

ieder geval heerlijk uitleven. De rol van 

de lift (technisch een knap staaltje) was 

prominent. Die lift was, net als het hele 

decor, door de spelers zelf weer vak-

kundig in elkaar gezet.

 

Herrie

De eerste avond toonden de spelers al 

goed op elkaar ingespeeld te zijn en 

hun tekst te kennen. En waar dat af 

en toe niet helemaal zo was, wisten 

de soufleuses ze behendig weer op 
het goede spoor te brengen. Margreet 

van den Hul-Grootendorst en Nelleke 

Versteeg-Veldhuizen (de laatste voor 

de eerste keer) namen dit voor hun re-

kening. 

Voor het overige was er veel herrie, 

gesleep met matrassen en werden er de 

nodige deuren dichtgegooid. Kim An-

driessen deed voor het eerst mee. Als-

of ze het al jaren deed zette ze de jonge 

echtgenote José overtuigend neer. 

Samen met Frank Puijk, geroutineerd 

als altijd, vormde ze het ontredderde 

jonge stel dat op moest boksen tegen 

de terreur van het kleinburgerlijke en 

bekakte ouderpaar Bianca en Maurice. 

Die werden geloofwaardig neergezet 

door Sandra Nap-van Barneveld en 

Kees Versteeg. Lambert van den Hul, 

die andere routinier, nam vader Klaas 

voor z’n rekening. Als spreekwoorde-

lijke ‘gewone man’ kreeg hij vanzelf 

herrie met het eerder genoemde echt-

paar. Het wordt nog erger wanneer 

zijn vrouw Marie (Paula Verhoef) met 

haar vermeende huwelijkscrisis op de 

proppen komt. Manon, het meisje van 

de receptie (Joselien Hennipman-van 

Vliet) weet met haar fysieke kwalitei-

ten ongewild de nodige onrust op te 

wekken. Aan het einde van het stuk, 

wanneer dit toch een tikkeltje dreigt 

in te zakken, zorgt de verschijning van 

Oma, die letterlijk uit de lucht komt 

vallen, voor een levendig slot. Dat 

was Josien Hartog-Verder wel toever-

trouwd.

Delegatie

In ieder geval is er weer veel gelachen 

bij de eerste opvoering. Er was ook een 

delegatie van de toneelvereniging uit 

het Brabantse Lieshout aanwezig. Die 

heet ‘Vriendenkring’ en dat klinkt de 

mensen uit Westbroek natuurlijk heel 

bekend in de oren. Al verschillende ja-

ren komen de twee toneelverenigingen 

uit deze plaatsen bij elkaar op bezoek. 

Het stuk ‘Schoonouders’ hebben de 

Brabanders enkele jaren geleden zelf 

op de planken gebracht. Ze hebben er 

nu weer om moeten lachen, net als al 

die ander bezoekers. Wie het stuk nog 

wil zien kan dat doen op vrijdag 8 en 

zaterdag 9 februari om 20.00 uur. 

De zaal is open om 19.15 uur. De avond 

wordt ingeleid door Adrie Bouwman 

en Colinda van Vliet zorgt voor de mu-

zikale omlijsting. In de pauze is er een 

tombola met fraaie prijzen.

De spelers: v.l.n.r.: Kees Versteeg, Sandra Nap-Van Barneveld, Lambert 

van den Hul, Josiene Hartog-Veder, Joselien Hennipman-van Vliet, Kim 

Andriessen, Frank Puijk, Paula Verhoef.

Contactavond voor  

Westbroekse ondernemers

De beheerders van het Dorpshuis Westbroek en de Kamer  

van Koophandel Midden-Nederland hebben het initiatief 

genomen voor een contactavond voor Westbroekse 

ondernemers op 14 februari. Vanaf 19.30 zijn zij  

en de collega’s die een warme of zakelijke relatie  

hebben met dit dorp welkom in de Christinafoyer. 

Het doel is om te netwerken maar ook om kennis te maken met elkaars 

bedrijven. Ook zal men kunnen horen wat de wensen, ideeën en vragen zijn 

die er leven onder de Westbroekse ondernemers. 

Het idee leeft dat die elkaar niet of onvoldoende kennen. Zonder die ken-

nis kan men ook geen gebruik maken van elkaars kwaliteiten en diensten. 

In deze economisch lastige tijden is het onderhouden en uitbreiden van het 

zakelijke netwerk van belang om de omzet van het bedrijf te behouden of 

uit te breiden.

Opzet

De opzet is om regelmatig een netwerkbijeenkomst te gaan houden. Afhan-

kelijk van de wensen van de deelnemers of naar aanleiding van de actuali-

teit kan dan tijdens deze bijeenkomsten een centraal thema worden bespro-

ken. Of dit een traditie gaat worden of dat het bij deze eerste bijeenkomst 

blijft hangt helemaal van de deelnemers zelf af. Er is bewust voor gekozen 

om deze eerste avond niet te zwaar te maken. Het zal er voornamelijk om 

gaan elkaar te leren kennen en te inventariseren wat de wensen zijn voor 

vervolgbijeenkomsten. 

Inleiders

Inleiders op deze eerste avond zullen zijn Friso Hennings Backer, adviseur 

regionale economie Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Maurits de 

Bruin Bestuurslid van de Biltse Ondernemers Federatie en voorzitter van de 

Kring Ondernemers Maartensdijk. Hij zal toelichten hoe de belangen van de 

Westbroekse ondernemers zijn behartigd. 

De laatste spreker is Michael van Vliet, accountmanager bedrijven van de 

Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen. Hij zal toelichten wat de rol van 

de Rabobank kan zijn voor een lokaal netwerk van ondernemers. Aan het 

einde van de avond zal een korte brainstormsessie worden gehouden en zal 

besloten worden hoe het vervolg van deze avond er uit zal kunnen zien. De 

bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Belangstellenden kunnen zich van tevoren aanmelden bij Ad Verhoef via 

info@hetdorpshuiswestbroek.nl onder vermelding van ‘Ondernemersavond 

Westbroek’. [MN]

Consumentenvertrouwen  
Slagerij C1000 is gegroeid 

door Marijke Drieenhuizen

Het runnen van een slagerij in een supermarkt vraagt vakmanschap en lexibiliteit van de slager 

 en zijn personeel. Veel tijd gaat zitten in het streven naar constante verbetering van de kwaliteit  

van producten en de bedrijfsprocessen. Hychiëne is daar vanzelfsprekend een grote factor bij.  

De eisen van buitenaf, worden steeds naar boven toe bijgesteld.

Waldo Goené, slager van de C1000, 

heeft onlangs een strenge keuring van 

zijn slagerij gehad door de KBBL en 

zijn inspanningen werden beloond: 

al het gekeurde vlees en de gevoerde 

processen vallen binnen de normen. 

In elk bedrijfsproces zitten kritische 

punten. HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points)  is een kwa-

liteitszorgsysteem waarmee die pijn-

punten kunnen worden opgespoord 

waardoor inzicht en dus verbetering 

mogelijk is. Waldo Goené is maan-

den bezig geweest om elk proces mi-

nutieus na te lopen, want een kleine 

onvolkomenheid kan al leiden tot 

bijvoorbeeld een extreem snelle groei 

van bacterieën. Het proces en al de 

handelingen zijn nu goed. 

Consumentenvertrouwen 

De kerstperiode was een zeer drukke 

tijd voor de slager en het slagersper-

soneel. Veel vlees en vis werd vooraf 

besteld, vaak via internet. Veel te-

vreden klanten die dat ook kenbaar 

maakte was het resultaat. Waldo 

Goené: ‘Ik merk echt dat de men-

sen steeds meer vertrouwen krijgen 

in onze slagerij. Dat is ijn want we 
werken er hard voor. We streven naar 

constante kwaliteit en dat wordt op-

gemerkt. Al het vlees komt hier in 

grootverpakking binnen en wij ver-

werken dat: het ene tot gehakt en het 

andere tot karbonades of schitzels. En 

er zijn ook steeds meer mensen die 

expliciete vragen hebben en als het 

binnen ons vermogen ligt realiseren 

we dat direct. Wij snijden dus graag 

even een extra dikke of juist een mooi 

dunne karbonade af. De kipproduc-

ten en het vis komt verpakt binnen en 

dat laten we zo’. De vis wordt vers 

aangeleverd van een groothandel uit 

Spakenburg. ‘De zalmverkoop zat, 

wegens terechte missers, tijdelijk in 

een dip. Onze zalmilet is als beste 
en tweede uit de consumententest 

gekomen, dat zit dus ook goed’. De 

verschillende soorten producten staan 

met regelmaat in de aanbieding. ‘Als 

het gehakt in de aanbieding is, verko-

pen we wel 1000 kilo per week. Daar 

zijn we trots op’. Waldo Goené vertelt 

verder nog in te zijn voor suggesties.

Waldo Goené bij zijn gehaktmolen. Al het vlees komt bij de C1000 in 

grootverpakking binnen en het wordt ter plekke verwerkt: het ene tot gehakt 

en het andere tot karbonades of schitzels.

Actie voor Voedselbank
Deze week krijgen alle klanten van Spar Mons aan de Bilderdijklaan een 

boodschappenlijstje mee. Klanten wordt gevraagd of zij iets van het lijstje 

willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. 

Na het afrekenen van de boodschappen laat men de gekochte artikelen ach-

ter bij de kassa. Voedselbank De Bilt geeft inmiddels wekelijks 45 voedsel-

pakketten uit aan gezinnen in inanciële nood en hoopt op een succesvolle 
actie.



Bij het juist uitvoeren van de 

oefeningen is geen enorme in-

spanning nodig om aanzienlijke 

vooruitgang te boeken; er hoeft 

niet voor gezweet te worden. 

Wat niet betekent dat elke oefe-

ning even makkelijk uit te voeren 

is. Mariska, 29 jaar, volgt 2 jaar 

les: ‘Met Pilates worden je spie-

ren sterker, verbetert je houding 

en merk je dat je klachten ver-

minderen. Zelfs als je het maar 

één keer per week volgt, ervaar 

je het verschil’.

Gratis proefles

De lessen zijn geschikt voor 

iedereen; van jonge ervaren 

sporters tot en met ouderen 

die weinig sporten. Ook vanuit 

fysiotherapie worden mensen 

vaak doorgestuurd. Johanna 

geeft elke woensdag om 19.30 

en 20.30 uur les op de Kon. 

Julianalaan 26 (zaal Ontmoe-

tingskerk). Een proefles is gratis. 

Bel 06 30 44 34 85 of kijk op 

www.drbm.nl voor meer informa-

tie.  Ook privé- of duettelessen 

behoren tot de mogelijkheden.

Johanna de Ruiter (31 jaar) 

uit Utrecht geeft sinds 2 jaar 

Pilates les in Maartensdijk.

Pilateslessen in Maartensdijk

Bij Pilates wordt het lichaam 

door gerichte oefeningen ster-

ker en flexibeler gemaakt. Na 

verloop van tijd kan het 

lichaam meer aan en zal men 

ervaren dat men zich fitter 

en sterker voelt en eventuele 

klachten verdwijnen.

Valentijn Special 

     De Valentijn Special 
 

          Bestaande uit: 

 

*reiniging   

*warme compressen  

*dieptereiniging *epileren  

* gezichtsmassage 

*masker aangepast aan huidtype 

*oogverzorging *fluide 

*dag/nachtverzorging                                    

*tijdens het masker wordt een                 

heerlijke mini High Tea geserveerd 

                        *** 

 

De cadeaubon voor de Valentijn Special en/of behandeling kunt u bestellen per telefoon of per mail. 

De feestelijk verpakte cadeaubon bezorgen wij op donderdag 14 februari kosteloos bij uw Valentijn. 

De Valentijn Special duurt (75 minuten) is € 54,50 

De Valentijn korte behandeling (45 minuten) is € 44,50 (zonder gezichtsmassage en fluide) 

 

Schoonheidssalon Voilá te Westbroek 

Tel. 0346-282000 of mail info@schoonheidssalonvoila.nl  

Nieuwe 

dagbestedingsplek 

in Maartensdijk

voor mensen met 

een verstandelijke 

beperking.

Nieuwsgierig? 

kijk op onze site!

www.dagbestedinghettuinhuis.nl

Innitiatief van: 

Zorgondernemers Thomashuis Maartensdijk

Dagbesteding 

Het Tuin Huis in Maartensdijk

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

service voor ondernemers

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Vier dagen carnaval 

in het Speikerreik 
Vanaf zaterdag 9 februari heten De Bilt en Bilthoven voor de carnavalsvierders weer het 

Speikerreik. Zaterdag vertrekken De Weergodden naar het Gemeentehuis Jagtlust. Daar 

zullen Prins Atlas III en jeugdprins Barn XLII om 11.11 uur door het gemeentebestuur 

worden ontvangen.

Aan de Prins en Jeugdprins zal door burgemeester de heer A.J.Gerritsen de sleutel van het Speikerreik en 

Weerdorp worden overhandigd, waarmee hun offi ciële regeringsperiode kan beginnen. De Prins en jeugd-
prins nemen de taak op zich om er te zorgen dat de feesten zonder wanklank en voor iedereen plezierig 
zullen verlopen.

 

‘s Avonds is er vanaf 21.00 uur is er een Groot Bilts Carnavalsfeest met als thema: ‘net niet foute feest’ in 

het H.F.Witte Centrum . Met een spetterend optreden van de ‘net niet Gerard Joling’. D.J. Ben Korver en 
Hofkapel De IJsbrekers swingen ons door de avond. De toegang is gratis.

Zondag

Zondag 10 februari begint om 14.00 uur in het H.F.Witte Centrum het bekende kindercarnaval met diverse 
activiteiten. Er is ook een optreden van een Clown. Hofkapel De IJsbrekers en een huis D.J. zullen voor de 
muziek zorgen. Vanzelfsprekend zullen jeugdprins Barn XLII met zijn page Femke en hun Dondersteentjes 
en Windstootjes niet ontbreken. Een jury zal prijzen toekennen aan de origineelste verkledingen. Op dit kin-
derfeest zijn er ook spelletjes. De toegang is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Anderen betalen 2 euro.

Tehuizen

Dinsdag 12 februari worden tehuizen in gemeente De Bilt bezocht. Om 16.30 uur vindt de af-installatie van 
jeugdprins Barn XLII plaats. Hij levert zijn sleutel in bij het gemeentebestuur. 's Avonds is de Donder-op-
avond in Residentie H.F. Witte Centrum. Deze echte vastenavond is voor de volhouders, met muziek van 
Hofkapel De IJsbrekers en D.J.Ben Korver. Om 24.00 uur is het afgelopen met de pret. Prins Atlas III van De 
Weergodden doet troonsafstand en levert zijn sleutel van het Speikerreik De Bilt in bij het gemeentebestuur.
De Weergodden nodigen de inwoners van De gemeente De Bilt uit, voor carnaval en gezelligheid in het 
H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein De Bilt. Voor meer informatie: regiedeweergodden@hotmail.com
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Dertienjarige actief als fotograaf  
door Guus Geebel

‘In De Vierklank stond een oproep van de Stichting 900 jaar De Bilt waarin ze mensen vroegen die in 

het jubileumjaar foto’s van evenementen wilden maken’, vertelt Antoon Wiessenberg.  

Hij gaf zich er voor op en werd uitgekozen. ‘Op 9 januari hadden we een  

eerste bijeenkomt op Jagtlust en sindsdien ben ik er bij.’

Antoon Wiessenberg is geboren in 

Hilversum, maar woont sinds zijn 

vijfde in Hollandsche Rading. Hij 

doet Engelstalig gymnasium op de 

internationale school in Hilversum 

en zit in het tweede jaar. De interna-

tionale school bestaat uit een basis-

school en een middelbare school met 

in totaal 600 leerlingen, waarvan drie-

kwart buitenlands is. 

Wat hij later wil gaan studeren weet 

Antoon nog niet precies. ‘Misschien 

iets medisch, of internationaal straf-

recht.’ 

Fotograferen is een van de hobby’s 

van Antoon. ‘Ik maak veel foto’s van 

terreinen en landschappen. Die zet ik 

op mijn harde schijf en gebruik ze dan 

vaak voor school.’ Verder doet hij aan 

judo en paardrijden. Antoon heeft er 

veel zin in om samen met een team 

van fotografen  evenementen die in 

het kader van 900 Jaar De Bilt worden 

gehouden vast te leggen. ‘Ik heb een 

lijst gekregen waarop staat bij welke 

evenementen ik word ingeschakeld, 

zoals een brandweerdag in juni, maar 

ook bij de start van het jubileumjaar 

op 14 maart bij Jagtlust.’ Wat er met 

de foto’s gaat gebeuren is nog niet he-

lemaal duidelijk. 

Ze komen in ieder geval op de web-

site van de Stichting 900 jaar De Bilt.  

‘Misschien gaan we ze los verkopen, 

maar het kan ook zijn dat we een foto-

boek maken van alle evenementen en 

dat verkopen.’ 

Antoon Wiessenberg is de jongste van een team fotografen dat evenementen 

gaat vastleggen. 

Jubileum bso De Paddestoel 
Het is alweer 20 jaar geleden dat BSO 

De Paddestoel in Maartensdijk de 

deuren opende. Dat werd op donder-

dag 31 januari 2013 gevierd met een 

gezellige winterborrel. 

De kinderen gingen aan de slag met 

kookworkshops en hebben heerlijke 

cupcakes gebakken en lekkere bor-

relhapjes gemaakt. De collega’s van 

de BSO en de papa’s en mama’s, 

maar natuurlijk ook alle andere geno-

digden, konden onder het genot van 

Landwaart’s erwtensoep en glühwein 

gezellig bijpraten. Er werd teruggeke-

ken op de eerste 20 mooie jaren, maar 

natuurlijk ook vooruit. Iedereen is 

benieuwd naar de nieuwe plannen en 

leuke ideeën van De Paddestoel voor 

de toekomst! Meer informatie over de 

Paddestoel is te vinden op de website 

van Kinderopvang De Bilt.

(Nicole Quadakkers) In een kookworkshop maakten de kinderen prachtige jubileumcupcakes.

Stampertjes naar Bumba
De peuters van de Westbroekse peu-

terspeelzaal De Stampertjes zijn naar 

de theatervoorstelling van Bumba 

geweest. Alleen het theater was voor 

veel kinderen al het bekijken waard. 

Daarna begon de muziek en gingen 

de gordijnen open, dat was voor een 

enkeling al iets te veel en begon te 

huilen maar toen Bumba verscheen 

was het al snel over. Dieren, liedjes 

en dansjes, de kinderen werden overal 

bij betrokken. 

Een prachtig uitje dat zoals gebrui-

kelijk niet mogelijk was zonder hulp 

van ouders tijdens de speelgoedmark-

ten en de Sponsors van de Stamper-

tjes. (Ineke de Groot) Er was veel te zien op het podium waar Bumba met het circus was.

Voorleesweek
Op 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan, óók bij het 

Kindercentrum De Welpen en De Wilde Poema van Stichting Kinderopvang 

De Bilt aan de Kees Boekelaan te Bilthoven. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 

het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en 

kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel 

het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 

Zo worden kleintjes grote lezers.

Op alle ochtenden van de 10 dagen durende voorleesweek komt er een opa 

of oma voorlezen. En de kinderen? Die vinden het geweldig!

Extra aanleverdag 

Rommelmarkt 

De Ben Labre Rommelmarkt is al vele jaren een terugkerende gebeurtenis 

in de meer dan 80 jarige geschiedenis van de Scoutinggroep. Scoutinggroep 

Ben Labre in De Bilt heeft ook dit jaar weer een grote rommelmarkt op 6 

april aanstaande. 

De scoutinggroep wil het aanbod tijdens de rommelmarkt vergroten en 

daarom is er dit jaar een extra aanleverdag op zaterdag 9 februari. Tussen 

10.00 en 14.00 uur kunt u de goederen aan de vereniging doneren bij het 

clubgebouw achter de kerk op de Kerklaan in De Bilt te brengen. 

De scoutinggroep kan geen computers, witgoed en chemicaliën aannemen. 

Er is ook geen ruimte voor grote meubelstukken. 

Open avond Steinerschool
Woensdagavond 13 februari  a.s. is er een open avond van de Steinerschool 

in De Bilt, waar kennis kan worden gemaakt met het  onderwijs in de kleu-

terklassen en groep 3 tot en met 8. 

Hoe leren de kinderen schrijven en rekenen, welke creatieve vakken worden 

er gegeven? En waarom is veel spelen in de kleuterklassen zo belangrijk? 

Na een inleiding door een van de leerkrachten is er desgewenst een rondlei-

ding door de school. Tot slot is er gelegenheid voor vragen. 

Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden: e-mail info@steiner-

school.nl. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot (uiterlijk) 21.30 uur. 

Violenactie 2013 

Patioschool 

Het is nog winter, maar de Patioschool is alweer gestart met de jaarlijkse 

violenactie! Tot het einde van de maand februari komen leerlingen van de 

Patioschool langs om viooltjes te verkopen. Er zijn gele, witte, blauwe en 

gemengde violen; een bak met 24 viooltjes kost € 6. Voor dat geld worden 

de violen op 9 maart bij u thuis afgeleverd. 

De opbrengst van de actie wordt verdeeld. Een deel gaat naar Stichting Ari-

ane de Ranitz. Zij begeleiden kinderen met een beperking met paardrijden. 

Voor het geld zal een aangepast paardenzadel gekocht gaan worden. Voor 

het andere deel staat een vogelnestschommel voor de school zelf op het 

verlanglijstje.

Komen er geen kinderen langs en wilt u toch viooltjes kopen: www. patio-

school.nl, violen@patioschool.nl. of tel. 030 2203945 /. 030 2210589
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd 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 kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

O n d e r g o e d T o p p e r . n l 

diverse bekende mer-

ken ONDERGOED!! Kijk 

voor alle aanbiedingen op 

OndergoedTopper.nl

IKEABANK klippan 

zwart, z.g.a.n. € 115,-. 

Thermostaatkraan 12 cm. dou-

che nog met garantie. € 30,-. 

Tel. 06-40606661

ACCORDEON 120 bassen, 11 

registers. € 350,-. Tel. 030-

2200316

Hello Kitty duw/loopauto 

met afneembare activiteiten, 

2 keer meegespeeld, nieuw-

prijs € 49,- nu € 25,-. Tel. 

06-13044754

Chicco activiteiten tafel, erg 

leerzaam z.g.a.n. € 20,-. Tel. 

06-13044754

Babygym Fisherprice z.g.a.n. 

jungleversie erg leuk. € 20,-. 

Tel. 06-13044754

Wollen heren jas, donker 

blauw, mt. 52-54, z.g.a.n. 

€ 40,-. Tel. 030-2283495

Div. klassieke piano bladmu-

ziek voor gevorderden. € 30,-. 

Tel. 030-2286775

Klassieke piano bladmuziek 

voor beginners en nostalgi-

sche songs. € 20,-. Tel. 030-

2286775

CI-plus module voor Ziggo 

HD-tv. € 45,-. Tel. 030-

2286775

Facet geslepen glazen salon-

tafel met mahonie onderstel. 

€ 50,-. Bijpassende hoektafels 

(2). € 50,-. Tel. 06-31967040

Verstelbare lattenbodems 

(90x2.00m) voor 2-persoons-

bed (1.80x2.00). € 49,95. 

Kleur bedombouw: beuken. 

Ook apart verkrijgbaar. Tel. 

06-14698933

Skibroek zwart maat 152. 

€ 10. Tel. 06-14147198
 

Skioverall donkerblauw maat 

152. € 15,-. Tel. 06-14147198
 

Grenen dressoir, met veel 

opbergruimte, breedte 135 cm, 

diepte 120 cm, diepte 40 cm. 

Tel 06-14147198

Aangeboden tv met afstands-

bediening, merk JVC, 53 cm 

doorsnee en kabel aansluiting 

.kleur zwart. € 25,-. Tel. 035-

6015185

Nieuwe electr. Tomado raclet-

te/grill zit nog in de originele 

verpakking, geschikt voor 8 

personen', geheel compleet 

€ 35,-. Tel. 030-2205540

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

I.z.g.s. wit wandmeu-

bel bestaand uit 7 delen 

270x125x185cm. € 49,-. Tel. 

030-2202996

3-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37 

cm. Afb. landschap/boerderij. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe crème bad- en dou-

chemat 52x52cm van € 8,95 

voor € 5,-. Tel. 030-2202996

Twinnyload fietsendrager met 

opberghaak, af te halen. € 30,-. 

Tel. 030-2210308

Dameslaars maat 41, materi-

aal kalfsleder, kleur donker-

grijs/zwart. € 50,-. Tel. 030-

6373561

Zwarte herenschoenen van 

Gils, weinig gedragen, mt. 44. 

€ 50,-. Tel. 030-2281580

Antieke spiegel Gipsen lijst 

wit/groen. Houten achterzijde. 

€ 40,-. Tel. 0346-212707
 

Nieuwe ormaspot plantlamp, 

verstelbaar in diverse hoog-

tes, zorgt voor betere groei en 

bloei van veel planten, zie op 

verpakking voor welke plan-

ten. Tel. 030-2205540

Fast-Rider dubbele fiets-

tas zwart z.g.a.n. € 25,-. Tel. 

06-11196121 of 0346-213449

Ski-jack rood, 1 week gebr. 

€ 27,50. Baby Born Pop luxe 

uitvoering, was € 49,50 nu 

€ 27,50. Tel. 06-54665050

Kinderwagen Chicco combi (3 

in 1). € 45,-. Tel. 0346-211443

Lage Noren Viking, maat 41. 

€ 15,-. Noren Viking, maat 39. 

€ 10,-. Tel. 0346-212757

2 jaargangen ‘bloemen en 

planten’ 2010+2011 per jaar-

gang € 2,50. Tel. 0346-212492

Leuke rietenmand met 2 hand-

grepen 30x31x61cm, licht 

gekl. € 6,-. Tel. 0346-212492

Spaanse gitaar Martinez met 

hoes. € 25,-. Tel. 0346-212950

Mooie bruin leren herenjas 

z.g.a.n. maat xl. € 50,-. Tel. 

0346-212950

Herenblazer, donkerblauw, 1 x 

gedragen maat xl. € 40,-. Tel. 

0346-212950

1x gedragen zwarte leren 

broek met ster spijkertjes maat 

36 iets aparts. € 45,-. Tel. 

0346-214084

2 Groene gietijzeren bis-

trostoeltjes voor in de tuin. 

Kan makkelijk een andere 

kleur krijgen. € 50,-. Tel. 

0346-214084

Zinken kleine gieter voor in de 

tuin. € 15,-. Tel. 0346-214084

Goed uitziende modern beige 

kinderledikantje 60x120 met 

matras. € 30,-. Tel. 0346-

214084

Personeel gevraagd

Gevr. Huish. HULP 1 x 2 

weken 3 uur. 06-43199261

De Kaas & Notenspeciaalzaak 

in Bilthoven zoekt een 

VERKOOPSTER voor de 

woensdagmiddag en voor de 

vrijdagmiddag, voor inlichtin-

gen bel 030-2286279

BIJLESCOACH met expertise 

wiskunde voor 5 havostudent, 

3 uur per week aan huis op 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching in 

leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en 

ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl  

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven PAARD en PONY 

pensionstalling. SPORTGERICHT dressuur- en springinstructie. 

Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 

baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 

water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 

06-54753516 voor meer info.

Zoekt u een origineel en persoonlijk Kraamkado? Laat dan 

de naam bijv. op een handdoek of slab borduren! Kijk op www.

littlekidz.nl voor meer opties of bel 030-271.05.44 / Janneke van 

Asselt.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Liefde 

is voor Valentijnsdag een complete gezichtsbehandeling voor 

€ 49,50. Geef een mooi verpakte cadeaubon als verrassing of ver-

wen uzelf! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Bij Kok stomerij en lederwaren kinderbeenmode 70% korting. 

Dorpsweg 44, Maartensdijk. Tel. 214112.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

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

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

www.parelpromotie.nl

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

maandag + woensdag. Tel. 

035-5771593

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Reparatie ZONWERING en 

rolluiken. Servicebeurt nu 

€ 15,-. Nieuw markies. € 150,-

. Zonweringdoek nu besteld. 

€ 20,- m2. Tel. 06-26604779 

Hans, Groenekan

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Diversen

TE KOOP OF TE HUUR. 400 

m2 waarvan 200 m2 boven 

en 200 m2 beneden op de 

Industrieweg Maartensdijk. 

Goederenlift aanwezig. Tel. 

06-54623282

OP GOEDE VOET, pedi-

cure, Kon. Julianalaan 90, 

Maartensdijk. Bel voor 

afspraak 0346-831299

BELASTINGAANGIFTE 

invullen? Bel 06-21987507. 

Financiële problemen en/of 

vragen zie www.fabik.nl

Te huur, gestoffeerde, 

ruime, luxueus gerenoveer-

de TUSSENWONING bij 

Kwinkelier. 145 m2, 5 kamers, 

2 badkamers, 3 toiletten, veel 

kastruimte, buiten veranda 

en tuin. Rustig, kindvriende-

lijk en alle voorzieningen op 

loopafstand. € 1575,-/mnd. 

Korte termijn ook bespreek-

baar.  info@menyu.nl of  06 

22910287.

Voor een frisse nieuwe voor-

jaarscoupe kom je natuurlijk 

naar BETTY'S CORNER! 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Bij Kok stomerij en lederwa-

ren KINDERBEENMODE 

70% korting. Dorpsweg 44, 

Maartensdijk. Tel. 214112.

Klankbord
Beatrix komt!

Groot nieuws was het toen koningin Beatrix aankondigde 

afstand te zullen doen van de troon t.b.v. haar zoon prins 

Willem-Alexander. Het is de bedoeling dat ze haar in-

trek weer gaat nemen op het kasteel Drakensteyn in Lage 

Vuursche. 

Dat betekent dat met ingang van mei De Vierklank er een 

bijzondere lezer bij heeft. Ons blad wordt namelijk ook 

bezorgd in Lage Vuursche. Dit dorp hoort niet bij De Bilt maar wel bij de ge-

meente Baarn. De inwoners zijn blij met de terugkeer van prinses Beatrix heb-

ben we gehoord. Hoewel, nog steeds zijn ze niet zo blij zijn met dat enorme 

hek dat een paar jaar geleden om het landgoed is geplaatst. In ieder geval zal de 

bezorger die in Lage Vuursche het blad rondbrengt voortaan ook een exemplaar 

in de brievenbus van Drakensteyn deponeren. We zien het al voor ons hoe een 

lakei op woensdag op een gouden (of misschien toch zilveren) blaadje het blad 

komt brengen. ‘Koninklijke hoogheid, hier is de nieuwe Vierklank.’ 

Wat zou Beatrix het eerst gaan lezen? Misschien, net zoals velen van de   lezers, 

de ‘Nootjes’ ? Je weet nooit wat je daar voor nuttigs in kunt vinden. En dan 

wellicht de advertenties van de hofl everanciers in het verspreidingsgebied? Vast 
staat dat zij daar natuurlijk nu alle tijd voor heeft. 

We kunnen ons voorstellen dat de prinses toch mee gaat leven met alles wat er in 

de buurt gebeurt. En op Koningsdag misschien haar neus laat zien op de intieme 

viering die altijd in het dorp plaatsvindt. En misschien gaat ze wel reageren op 

wat er zoal gebeurt in Lage Vuursche en omstreken. De rubriek ‘Dat wil ik ‘effe’ 

kwijt’ staat natuurlijk ook voor een prinses open.

Martijn Nekkers
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SCHC Meisjes D1 Landskampioen Zaal
Vorig weekend, zaterdag 26 en zondag 27 januari speelde SCHC Meisjes D1 de play offs voor het 

districtskampioenschap van Midden-Nederland. Beide wedstrijden werden overtuigend  

gewonnen met als gevolg Districtskampioen en deelnemen aan het NK. 

Dat werd zondag 3 februari, gehou-

den in Dalfsen. Tegenstanders in de 

poule waren Kromhouters (3-1 winst) 

en Push (3-3). SCHC Meisjes D1 

wordt eerste in de poule en speelde de 

halve inale tegen Amsterdam. 
Het werd een bloedstollende halve i-

nale met een ruststand van 2-0 voor 

Amsterdam. En toen werd het 3-0, 
maar de Stichtsche meisjes kwamen 

terug en met nog maar 13 minuten te 

spelen, wonnen ze de wedstrijd met 

5-3. Wat een karakter, wat een talent! 

Dus door naar de inale tegen Rotter-
dam.

Finale

SCHC scoorde vrijwel direct en de 

ruststand was 1-0. Er wordt nog wel 
een gelijkmaker door Rotterdam 
gemaakt, maar daarna was er geen 

houden meer aan: 2-1, 3-1, 4-1 en 

een strafbal bepaalden de eindstand 

5-1 voor de Bilthovense girls en het 

landskampioenschap voor de Biltho-

vense kanjers. (Andrea Boekhorst) Landskampioenen zaalhockey uit Bilthoven.

Salvodames doen goede zaken
De beide Salvoteams hebben enorm verrast door beiden te winnen van hoog geklasseerde teams. 

Salvo 1 won van koploper Lovoc uit Loosdrecht met 3-1 en Salvo 2 won tegen  

het als 4e geplaatste VollinGo uit Gouda met 3-1. 

Koploper Lovoc kwam op bezoek 

bij Salvo om de bovenste positie te 

verdedigen. Bekend was dat zij niet 

met hun sterkste team konden komen. 

Salvo moest proberen daar optimaal 

gebruik van te maken. Dat lukte pri-

ma. Salvo was duidelijk de bovenlig-

gende partij. Met name Stefanie van 

Ginkel en Femke Dijkstra scoorden 

er rustig op los. Ook verdedigend 

klopte het bij Salvo. De tegenstan-

der kreeg met moeite de ballen aan 

de grond. Rianne Diepeveen en Ste-

fanie van Ginkel maakten geweldige 

reddingen. De eerste drie sets werden 

zeer verdiend door Salvo gewonnen 

met resp.: 25-21, 25-18 en 25-14. 

Helaas moest Rianne Diepeveen in 
de 3e set geblesseerd uitvallen. Haar 

zus Anique Diepeveen viel zeer ver-
dienstelijk voor haar in. De 4e set kon 

Lovoc zich oprichten. Deze set ging 

volkomen gelijk op en werd uiteinde-

lijk door Lovoc gewonnen met 28-30. 

Een zeer knappe overwinning van 
Salvo op de koploper. Het team staat 

nu op de 5e plaats en gaat op jacht 

naar plek 4. Op zaterdag 23 februari 

speelt Salvo om 13.45 uur bij Prima 

Donna in Huizen. 

Salvo 2 

Het 2e team van Salvo opereert in de 

gevarenzone. Het team stond voor 

de wedstrijd op de 11e plek en moet 

hoognodig punten halen om niet in de 

problemen te komen. Het als 4e ge-

klasseerde VollinGo uit Gouda leek 

een te moeilijke tegenstander. Een 
peptalk voor de wedstrijd van aan-

voerster Anique Diepeveen miste zijn 
uitwerking op het team niet. Hoewel 

VollinGo uitstekend van start ging 

en al snel een 8-16 voorsprong nam 

bleef Salvo knokken voor elk punt. 

De wat hooghartig spelende goudse 

dames zagen Salvo steeds dichterbij 

komen en wisten niet goed raad met 

de scoringsdrift. De eerste set werd 

gewonnen met 25-22. De 2e set ging 

precies zo. Een voorsprong aan het 
begin van de set werd door Salvo te-

niet gedaan met goed aanvalsspel en 

weer gewonnen met 25-22. Marit van 

Ee, Nienke van de Burg en Anique 
Diepeveen speelden hierin een grote 

rol. De 3e set ook weer dit beeld. Vol-

linGo wist deze set op het nippertje te 

winnen met 23-25. 

De 4e set was heel spannend. Salvo 

knokte met alles wat er in de ploeg 

zat en wist het team uit Gouda prima 

bij te houden en uiteindelijk de set te 

winnen met 27-25. Groot feest na dit 

onverwachte resultaat. Op 22 febru-

ari spelen de dames om 21.30 uur in 

Utrecht tegen het als 8e geklasseerde 

Majella. Weer mogelijkheden voor 

een stunt.

Ruime overwinning voor DOS 
DOS speelde zaterdag een uitwedstrijd tegen Fortissimo in IJsselstein,  

dat wordt getraind door voormalig DOS-coach Serge Valk. 

Vanwege vakantie was Marcella 

Bouwman afwezig, maar zij werd in 

de basisopstelling prima vervangen 

door Annemiek van de Bunt. Fortissi-
mo startte met achterverdedigen, iets 

waar DOS in het verleden een hekel 

aan had. Het jonge team van coach 

Berry van den Broek is dit seizoen 

doorgegroeid en meer volwassen ge-

worden. Het liet zich niet van de wijs 

brengen, zocht rustig en wachtte tot 

de rebound positie goed was ingevuld 

en vuurde hierna met scherp. Waar 

Fortissimo in het begin van de wed-

strijd wat ongelukkig was met het af-

ronden, schoot DOS vol overtuiging 

raak. Het eerste schot was direct raak 

door Danny Lam en hierna liepen de 

Westbroekers binnen tien minuten 

uit naar 0-5. Na het eerste doelpunt 
van de thuisploeg bouwde DOS de 

voorsprong met gecontroleerd spel 

uit naar een marge van elf punten hal-

verwege en ging rusten met een 5-16 

voorsprong. 

Na deze zeer goede eerste helft had 
DOS de scherpte in de kleedkamers 

achtergelaten. De tweede helft was 

minder van niveau en ook qua kijk-

spel minder aantrekkelijk voor het 

publiek. De wedstrijd was natuurlijk 

al gespeeld wat ook te merken was in 

de concentratie bij de DOS spelers. 

Fortissimo kreeg meer ruimte in de 

aanval en bij de schoten. Zelf scoor-

den de Westbroekers maar zes maal in 

de tweede helft. Eén van deze doel-
punten was van A-junior Mathijs de 
Rooij, die zijn debuut bekroonde met 
een doelpunt. Ook Bas de Jong uit het 

talentvolle A1-team mocht zijn de-

buut maken. De wedstrijd eindigde in 

een ruime 12-22 overwinning. DOS 

blijft door dit goede resultaat mede 

koploper.

Aanstaande zaterdag speelt DOS 
thuis tegen nummer drie Koveni. De 

aanvang is om 20.40 uur in de Vier-

stee.

FC De Bilt verslaat  

GVVV2 in de beker

Na een extra lange winterstop was de eerste oficiële wedstrijd 
voor FC de Bilt meteen een serieuze krachtmeting, namelijk 

de bekerconfrontatie met het tweede elftal van GVVV. 

In de eerste minuut had FC De Bilt de score echter al direct kunnen openen. 

Na een steekpass van Bobby Reijerse en een scherpe voorzet van Erwin 
Korthals kon Mike Versloot de bal binnenschuiven. Helaas moest Mike nog 

wennen aan het gladde veld, dat door de vele regenval dit keer zelfs voor 

hem te snel was. In het vervolg van de eerste helft toonde GVVV aan dat 

het een goed positiespel in huis had, maar veel kansen leverden dit niet op. 

De Bilt compenseerde het verschil met veel strijd en de gezonde agressie in 

de duels. In balbezit was het helaas erg onrustig en werd te snel de diepte 

gekozen. Een enorme kopkans op de lat en wat kleine mogelijkheden voor 
GVVV waren het resultaat van het veldoverwicht.

Na de rust was er een zelfde spelbeeld te zien. Wederom kreeg Mike in het 
begin een grote kans. Dit keer creëerde hij hem zelf, maar miste uiteinde-

lijk scherpte in de afronding.  In de zestigste minuut kwam GVVV toch op 

voorsprong. Na een uitstekende aanval liet Leo van Eem doelman Imco van 
Elk kansloos. 

Het antwoord van De Bilt liet niet lang op zich wachten. Met invaller Fabian 

Polman als extra spits ging de jonge ploeg op zoek naar de gelijkmaker. Het 

aanvallende en opportunistische spel werd tien minuten voor tijd beloond. 

Een harde botsing tussen Bobby en de doelman van GVVV werd door de 
scheidsrechter genegeerd waarna Erwin de 1-1 kon inschieten.

Bij de ploeg van trainer Gerrit Plomp leken hierdoor extra krachten los te 

komen . De aanvallende speelstijl werd behouden en de 2-1 liet niet lang op 

zich wachten. Mike was het eindstation van een goede aanval en bracht De 

Bilt op voorsprong. 

In de laatste minuten gebeurde aan beide kanten nog genoeg. Mike werd op 

volle snelheid neergehaald door de keeper die hierdoor met direct rood kon 

vertrekken en GVVV zag een doelpunt afgekeurd worden na een eerdere 

aanname met de hand.

In blessuretijd maakte Erwin met zijn tweede treffer van de avond een einde 
aan alle Veenendaalse hoop, 3-1.

Duidelijk is dat de jonge Biltse formatie naast de koppositie in de competi-

tie, aan een prachtig tweede avontuur bezig is. In de volgende ronde volgt 

er opnieuw een mooie krachtmeting, want dan is SVL uit Langbroek de 

tegenstander.

Mopperend SVM 
verliest onnodig

Elftalleider Jan de Rooij vatte het kernachtig samen in de 

keurige wedstrijdlyer: het wordt een zware pot gezien de 
afwezigheid van een aantal basisspelers; maar liefst 5!.Toch viel 

de wedstrijd van SVM zeker in de eerste helft nog wel mee.

CJVV had wel een licht veldoverwicht. maar bleef verder ongevaarlijk. Erik 
Röling miste een paar kleine kansen om de geelblauwen op voorsprong te 
zetten. Jeroen Geurtsen viel letterlijk en iguurlijk nog het meeste op: na de 
2e keer geel kon hij de kleedkamer opzoeken. SVM werkte hard maar koos 

te veel voor de dieptepass en leed te snel balverlies. Vlak voor rust kwam 

CJVV door een strafschop op de niet verdiende 0-1.

In de 2e helft een ongewijzigd beeld! Wel een gelijk opgaande strijd, waar-

bij SVM het bleef proberen CJVV creëerde helemaal geen enkele kans. Met 

Djoey Engel in de ploeg voor het jonge talent Erik van de Vaart werkte het 
team hard. Een aantal SVM spelers en ook enkele staleden hadden te veel 
moeite met respect tonen in en om het veld met name naar de scheidsrech-

ter.

Geel

Gevolg een SVM gele kaarten festival …Bjorn Engel kreeg ook zijn 2e 
gele kaart en kon de warme douche opzoeken. Met 9 spelers probeerde 

SVM het wel maar het geloof ontbrak. Toch had een gelijkspel er nog wel 

in gezeten:Jammer voor de wel goed voetballende Wessel Schuller: zijn 

poging ging er net niet in. Natuurlijk misten de geelblauwen belangrijke 
spelers,maar met meer overleg en minder gemopper waren de punten ge-

woon in Maartensdijk gebleven. Huiswerk de komende week voor de tech-

nische staf.

SVM 2 speelde gelijk tegen Benschop 2.Volgens trainer Remco van de 
Brink had er veel meer ingezeten. Normaal geef je een 2-0 voorsprong niet 
uit handen. Doelpuntenmakers Edward Drenth en Stefan Both. Programma 
voor 9 februari: SVM1 tegen FC Hilversum om 14.30 uur. SVM 2 is vrij.
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Boswerkzaamheden op de 
Hengstenberg en Bosberg

Het Goois Natuurreservaat voert werkzaamheden uit in het bosgebied De Zuid (Hengstenberg en 

Bosberg) zuidelijk van Hilversum en nabij Hollandsche Rading. Er worden op een aantal plaatsen 

open plekken gemaakt in het aanwezige naaldbos. Dat biedt kansen voor verjonging van ter plaatse 

thuishorende loofbomen en de ontwikkeling van kruiden en struiken. 

De inlandse boomsoorten krijgen 

hierdoor meer ruimte. De aanwezige 

landschapselementen, zoals houtwal-

len, lanen, markante bomen en voor-

malige eikenhakhoutpercelen wor-

den behouden of vrijgesteld. Hier en 

daar kunnen de werkzaamheden voor 

overlast zorgen, doordat paden min-

der goed begaanbaar zijn. 

Kuil

Van de Bosberg is in het veld niet 

meer veel te zien want tot het midden 

van de vorige eeuw is er zand afge-

graven dat onder meer voor woning-

bouw en wegenaanleg is gebruikt. De 

open ruimte van zandafgraving ‘De 

Kuil’ wordt groter gemaakt door een 

groot deel van de aanwezige naaldbo-

men te kappen. Zo komt er meer ‘licht 

en lucht’. De Kuil wordt hierdoor 

aantrekkelijker, zowel voor verschil-

lende (warmte minnende) diersoorten 

als voor bezoekers. Rondom De Kuil 

worden extra zitplekken gemaakt. De 

werkzaamheden zijn gericht op het 

natuurlijker maken van bossen door 

monotone naaldbossen om te vormen 

naar soortenrijkere loofbossen. Het 

naaldbos is indertijd voor de houtpro-

ductie geplant. Ingrijpen in het bos is 

nodig omdat op dit moment het me-

rendeel van de bomen van dezelfde 

leeftijd is en de bossen gedomineerd 

worden door niet inheems naald-

boomsoorten zoals douglas, lariks en 

Corsicaanse den. 

Houtoogst

Het vellen van de bomen gebeurt met 

een zogeheten ‘Harvester’. Deze ge-

avanceerde houtoogstmachine kan 

nauwkeurig en precies werken. Hij 

velt en onttakt de bomen en zaagt de 

stam in stukken van gewenste lengte. 

De stammen worden opgestapeld in 

afwachting van transport naar de za-

gerijen. De paden in het werkgebied 

blijven toegankelijk, maar kunnen 

tijdelijk minder goed begaanbaar zijn 

- zeker bij regenachtig weer - door-

dat ze stuk gereden worden door het 

werkverkeer. De paden worden zo 

snel mogelijk hersteld, maar dit her-

stelwerk kan pas uitgevoerd worden 

als het werk afgerond is en de paden 

goed droog zijn. Vóór het broedsei-

zoen 2013 – dus vóór 15 maart – zal 

de rust in het bos zijn weergekeerd.

Het Goois Natuurreservaat  werkt 

volgens de Gedragscode Zorgvuldig 

Bosbeheer. Dat betekent dat vóór aan-

vang van de werkzaamheden wordt 

bekeken of er bijvoorbeeld dassen-

burchten, mierenhopen of nesten van 

roofvogels aanwezig zijn in het werk-

gebied. En als die er zijn, worden er 

maatregelen genomen om deze te be-

schermen. 

Deel je eigen auto in De Bilt 
Na de buurtauto van Wheels4all is het nu ook mogelijk  

om privé-auto’s te delen. Daardoor zijn er in deze gemeente 

nu 11 deelauto’s beschikbaar. Mywheels levert  

de mogelijkheden hiervoor via haar website mywheels.nl.  

Op 13 februari is er een informatieavond voor 

belangstellenden op Waterweg 39 in De Bilt.

Het was al langer mogelijk om met meerdere mensen buurtauto’s te delen 

via Mywheels. Lokaal coördinator Peter Leermakers legt uit: ‘Deelnemers 

kunnen via internet tot kort voor de rit een auto reserveren. Er zijn verspreid 

in De Bilt vijf buurtauto’s. Mywheels (voorheen Wheels4all) is een lan-

delijke coöperatieve vereniging die buurtauto’s in eigendom heeft en haar 

leden er van gebruik laat maken. In plaats van de aanschaf- en onderhouds-

kosten, betalen ze alleen voor wat ze werkelijk rijden. Vaste lasten aan ver-

zekering, belasting of garagekosten heb je als autodeler ook niet meer. En 

de kosten voor de brandstof zijn al in de kilometerprijs verrekend.

Je eigen auto verhuren

Sinds kort kunnen via MyWheels ook auto’s van particulieren geleend wor-

den. In korte tijd hebben namelijk al zes mensen hun auto aangemeld. Dit 

zijn mensen die hun auto niet dagelijks nodig hebben en via deze constructie 

hun vaste lasten deels terugverdienen. Administratie, verzekering en beta-

ling worden via MyWheels geregeld, dus verhuurders hebben er bijna geen 

omkijken Je bepaalt zelf welke prijs per uur en kilometer je wilt verdienen.  

Je krijgt via de telefoon bericht als iemand je auto wil huren. Je beslist dan 

of je de reserveringsaanvraag accepteert of niet. 

Info avond

Nieuwe deelnemers, gebruikers en aanbieders, zijn welkom op een infor-

matieavond over autodelen, die plaatsvindt op woensdag 13 februari bij 

Roel Simons, Waterweg 39 in De Bilt. De avond begint om 20.00 uur. Aan-

melden via roel.simons@gmail.com . Kijk voor meer informatie ook op 

Mywheels.nl  [HvdB]

Anja en Bart Strengers van het Burg Heemstrakwartier verhuren hun auto. 

Bart zegt daarover: ‘Wij doen het 

niet voor het geld, we willen onze 

auto niet alleen voor onszelf houden. 

Het is een duurzame gedachte om 

spullen met elkaar te delen. Ik kan 

het iedereen aanraden’.

Gemeente De Bilt pleegt onderhoud 
aan paden Leijense bos

door Lilian van Dijk

Zonder dat omwonenden vooraf op de hoogte waren gesteld, zijn ingrijpende werkzaamheden 

uitgevoerd in het Leijense bos in opdracht van de gemeente De Bilt. Greppels werden gegraven, 

paden afgesloten en paden afgeplagd en opgehoogd. Omdat er bij omwonenden nogal wat vragen 

bleven bestaan, informeerde De Vierklank bij de gemeente.

De paden in het Leijense bos waren 

de laatste jaren grotendeels onbe-

gaanbaar bij slecht weer. Enorme 

modderpoelen ontstonden en hier en 

daar was zelfs sprake van meertjes, 

die ook bij droog weer met water ge-

vuld bleven. De gemeente heeft nu in 

het voorste deel van het bos, tussen 

de ingangen van de Apollolaan onder-

houd gepleegd. 

Op dit moment zijn deze paden nog 

erg hobbelig. Een invalide die dage-

lijks met twee hondjes het bos ingaat, 

verwoordde: ‘Ik vind het een ramp. Ik 

hoop dat de gemeente er nog iets aan 

gaat doen, want zo is het voor mij niet 

te doen.’ Haar wens wordt verhoord: 

de gemeente zal de paden nog egali-

seren en zo maken dat ze in het mid-

den hoger zijn dan aan de zijkanten. 

Andere mensen klaagden over alle 

rommel die met de aarde was meege-

komen. Ook hieraan zal de gemeente 

iets doen, beloofde de afdeling Com-

municatie.   

Greppels

Op de vraag waarom de omwonen-

den niet waren ingelicht, komt geen 

antwoord van de afdeling. Wel geeft 

Communicatie uitleg over het afslui-

ten van paden en het graven van grep-

pels: ‘De greppels zijn vanuit cultuur-

historische redenen uitgediept. Ze 

dienden als afwateringsmogelijkheid 

voor de hoger gelegen bospercelen. 

De greppels waren in de loop der ja-

ren verland en zijn nu weer opnieuw 

onder proiel gebracht. In de loop der 
jaren zijn er een paar olifantenpaden 

(alternatieve routes) ontstaan door-

dat de hoofdpaden slecht begaanbaar 

waren geworden. Nu de paden weer 

zijn opgeknapt, willen we zorgen dat 

de mensen die weer gaan gebruiken, 

zodat de grond op en om de olifant-

spaden zich weer kan herstellen. In 

een enkel geval zijn een paar grep-

pels verlengd om te voorkomen dat 

deze olifantenpaden gebruikt blijven 

worden.’ De werkzaamheden vonden 

plaats toen het vroor en er sneeuw lag. 

De gemeente verklaart: ‘Het werk is 

bewust tijdens de vorstperiode uitge-

voerd omdat met relatief zwaar ma-

teriaal is gewerkt. Wanneer het vriest 

raken de overige paden tijdens trans-

port van grond minder beschadigd.’

Aarde uit bouwput

De paden zijn door de vorst en de 

sneeuwlaag heel hobbelig geworden 

en ongeloolijk drassig. Maar het 
werk is dan ook nog niet klaar, aldus 

de gemeente. ‘De afwerking van de 

paden moet nog gebeuren, hiervoor 

wordt gewacht op een droge periode. 

De paden worden dan onder proiel 
gebracht (tonrond afgewerkt), zo-

dat er geen water meer kan blijven 

staan.’ Er gingen geruchten dat er een 

toplaag van schelpenzand op zou ko-

men en dat dat niet doorgaat omdat 

honden zich aan de scherpe randen 

zouden kunnen bezeren. Dat klopt 

niet, verzekert de gemeente. ‘Er is 

nooit sprake geweest van een toplaag. 

Die is ook niet nodig. Door de samen-

stelling van de aangebrachte grond 

en omdat de paden nu ook wat hoger 

zijn geworden, kan het water beter af-

stromen en zal er veel minder modder 

ontstaan.’ 

Op een aantal stukken pad waar het 

hele jaar door plassen zijn, is geen 

aarde gestort. De Vierklank infor-

meerde waarom niet. ‘Vanwege be-

perkt budget is het niet mogelijk om 

alle paden te herstellen.’ Tussen de 

opgehoogde grond troffen we bos-

sen elektriciteitskabels, verpakkings-

materiaal, prikkeldraad, bakstenen, 

tegels, resten pvc-buis, plastic les-

jes, bouwplastic, een stuk autoband, 

geplastiiceerde draden en resten van 
pvc-buizen aan. Dat wekt de indruk 

dat deze grond is vervuild. De ge-

meente lijkt dit ondanks de overlegde 

foto’s ervan niet helemaal te willen 

erkennen: ‘Het is mogelijk dat er wat 

materiaal is aangetroffen dat er niet in 

thuis hoort. 

De aannemer heeft de grove voorwer-

pen al verwijderd en met de afwer-

king zal de rest worden verwijderd. 

De grond is afkomstig uit de bouwput 

van de nieuwe brede school aan de 

Melkweg. Deze grond is bemonsterd 

en goedgekeurd.’

Een kleine selectie van de vervuiling van de grond met allerlei soorten afval.

Inmiddels is gestart met het groter maken van zandafgraving De Kuil.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan 

www.naastdeburen.nl

Woe.
6-2 Varkenshaas met brie

of
Koolvis gevuld met  

Hollandse garnaaltjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-2
Vrij.
8-2
Ma.
11-2

Wij zijn deze week gesloten i.v.m. 
vakantie en schilderen restaurant

t/m

Zon.
17-2


