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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91
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Auto’s te koop gevraagd

Directe betaling en vrijwaring.  
Contact: Stephan de Vries  

06 - 25046414

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

www.huussenelektro.nl 030-2200404

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

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 
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Raad van State geeft  
De Bilt gelijk

door Henk van de Bunt

De Raad van State heeft woensdag 9 januari de gemeente De Bilt in het gelijk gesteld in het 
aanwijzen van de Biltse Duinen als gemeentelijk landschapsmonument. Met de monumentenstatus 
is elke handeling of activiteit die de beeldkwaliteit en/of de landschappelijke of cultuurhistorische 

waarden van het gebied aantast, verboden. 

Voor iedere aanpassing in het gebied 
is een vergunning van burgemeester 
en wethouders nodig. In mei 2011 
herriep de rechtbank Utrecht de 
aanwijzing van de Biltse Duinen 
tot landschapsmonument. Dit volg-

de na een jarenlang proces van de 
Vrienden van de Biltse Duinen en 
de gemeente om het natuurgebied 
te beschermen en open te houden 
voor publiek. Maar de gemeente 
had volgens de rechtbank niet juist 
gehandeld; volgens de rechtbank 
regelt de Natuurbeschermingswet 
1988 hetzelfde als de Biltse Monu-
mentenverordening. De gemeente 
ging hiertegen in beroep, omdat zij 
stelt dat de Natuurbeschermingswet 
1988 voor de lokale waarde niet ver 
genoeg gaat op het gebied van land-
schappelijke cultuurhistorie en de 
bescherming daarvan. De gemeente 
heeft daarin nu gelijk gekregen.

Blijdschap
Het bestuur van De Vrienden van 
De Biltse Duinen is blij en ook 
wethouder Arie-Jan Ditewig rea-
geerde enthousiast: ‘Dit is geweldig 
nieuws. Als gemeente stellen we al 
jaren alles in het werk om de Biltse 
Duinen te beschermen. Deze uit-
spraak bevestigt het unieke karakter 
van dit gebied. Samen met betrok-
ken partijen zijn we in gesprek om 
een breed gedragen oplossing te be-
reiken om de aanwezige kwaliteiten 
voor de toekomst te behouden. 
Uit alle hoeken en gaten stromen bij 
de Vrienden van de Biltsche Duinen 
de felicitaties binnen. Uit de poli-

tiek bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat in 
de politiek succes altijd vele vaders 
heeft. In dit geval was het een initi-
atief in de gemeenteraad, maar ere 
wie ere toekomt: op aanraden van 
de Vrienden van de Biltse Duinen 
en het IVN. Zonder jullie zou de 
monumentenstatus waarschijnlijk 
niet aangevraagd zijn. 

De positieve steun van de wet-
houder en zijn ambtenaren heb-
ben hierin ook een rol gespeeld’. 
Of een aantal willekeurig anderen: 
‘Gefeliciteerd; een verdiende be-
loning voor al je betrokkenheid en 
inspanningen’, Dit betekent dus dat 
de Biltse Duinen nu definitief be-
noemd zijn tot Gemeentelijk Land-
schapsmonument? En dat ieder-
een er dus tot in lengte van dagen 
vanaf moet blijven? Geweldig! en  
‘Fantastisch dat het gelukt is en 
allen gefeliciteerd. Door deze uit-
spraak blijft ieder genieten van het 
gebied en geen kleine elite. Niet al-
leen voor ons, maar ook degene die 
na ons komen’ en tenslotte: ‘Wat 
een fantastisch resultaat. Een stuk 
natuur dat behouden blijft, waar wij 
- de gemeenschap - van kunnen blij-
ven genieten. Het recht moet zijn 
loop hebben, maar gelijk hebben 
of gelijk krijgen zijn twee verschil-
lende zaken’. 

Op initiatief van het bestuur van De Vrienden van De Biltse Duinen kwamen veel leden en reflectanten jl. zaterdagochtend 
bij elkaar voor het uitwisselen van gelukwensen en om afspraken te maken over de laatste stappen die nodig zijn om 
dit traject van inmiddels 25 jaar naar ieders tevredenheid af te ronden.

De bestuursleden van  
Stichting 900 jaar De Bilt

door Henk van de Bunt

Het bestuur van de stichting 900 jaar De Bilt is samengesteld uit 
personen uit verschillende maatschappelijke organisaties uit De 

Bilt. De activiteiten worden gecoördineerd door de stichting en zijn 
bestemd voor heel veel verschillende doelgroepen. De activiteiten 

gaan 14 maart van start met een grandioze opening bij het 
gemeentehuis. Deze week stellen wij nog drie bestuursleden voor. 

v.l.n.r. Hans Haaksman, Loes Drieënhuizen en Peter van der Horst. 

Loes Drieënhuizen is, zoals ze zelf zegt: ‘geboren, getogen in en verknocht 
aan De Bilt en daar nog steeds woonachtig, dus Biltse in hart en nieren’. 
Sinds anderhalf jaar is zij secretaris van het bestuur van Stichting 900 Jaar 
De Bilt. Naast de reguliere bestuurstaken is zij verantwoordelijk voor de 
externe contacten namens de stichting en het relatiebeheer met contactper-
sonen van de gemeente, sponsors, fondsen, het Comité van Aanbeveling, 
etc. Zij is portefeuillehouder van het project van de Historische Kringen, 
waaronder de reizende jubileumtentoonstelling, die vanaf de officiële start 
van het jubileum eerst zes weken te zien zal zijn in het gemeentehuis en 
vervolgens alle kernen aan zal doen. Voorts contactpersoon voor alle win-
keliers en andere bedrijven die in het kader van 900 Jaar De Bilt een jubile-
umproduct (wijn, ontbijtkoek, menu) op de markt brengen. 

Lees verder op pagina 5
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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. Zuiderkapel

20/1 • 9.00u - Ds. R.W. van Mourik
20/1 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Pr. Gem. Zuiderkapel
10.30 uur mevr. ds. Tina Geels en pastor 

Frans Zwarts in Olv. kerk Gregoriuslaan 8

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/1 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/1 • 10.30u - Oecumenische viering, 

Zondag van de Eenheid

Ger. Kerk (wijkgemeente d’Amandelboom)
20/1 • 10.15u - Ds. B.C. Buitendijk

20/1 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/1 • 10.00u – ds. G. H. Abma
20/1 • 19.00u – ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/1 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/1 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
20/1 • 10.30u - Oecumenische viering

Volle Evangelie Gemeente
20/1 • 10.00u - Dhr. Frank Damen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/1 • 10.30u - Dhr. Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk
20/1 • 10.00u - Ds. D.J. van Eckeveld
20/1 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Herst. Herv. Kerk
20/1 • 10.30 en 18.00u – Geen opgave 

ontvangen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/1 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/1 • 10.00u - Ds. L. Schaafsma
20/1 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

20/1 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
19/1 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
20/1 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/1 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
20/1 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
20/1 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
20/1 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld
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Erwtensoep-actie
 
Nu het volop winter is, organiseert 
het Comité Pastorie Maartensdijk 
van de Hersteld Hervormde Kerk 
in Maartensdijk een erwtensoep-
actie om geld in te zamelen voor de 
nieuw te bouwen pastorie. Bestel-
len kan op cpm@solcon.nl. Bij 
adresvermelding worden bestellin-
gen graag thuis bezorgd. 1 liter-pot 
kost 5 euro en 3 liter verkrijgt men 
voor 10 euro.

Contactcommissie Lage Vuur-
sche.

De Contactcommissie Lage Vuur-
sche vergadert op donderdag 17 
januari 2013 om 20 00 uur in de 
bibliotheekruimte van Dorpshuis 
De Furs. De eerstvolgende ver-
gadering is op 7 februari a.s. om 
20.00 uur

Wereldwinkelen
 
De januarimaand is ook voor de 
cadeauartikelen van de Wereldwin-
kel ‘uitverkoopmaand’. Zaterdag 
19 januari bent u tussen 10.00 en 
15.00 uur in de hal van Dijckstate 
aan het Maartensdijkse Maertens-
plein weer welkom.

Week van Gebed 2013

Van 21 tot 25 januari 2012 orga-
niseert de Evangelische Alliantie 
(EA) opnieuw de Week van Gebed. 
Het thema is ‘Wandelen met God’. 
De gebedssamenkomsten in de Bilt 
vinden plaats op maandag 21 tot 
en met vrijdag 25 januari in de 
Nieuwstraat 47. Alle samenkom-
sten beginnen om 20.00 uur en 
duren ongeveer een uur. Organisa-
tor is VEG de Bilt. Op zondag 27 
januari wordt er als afsluiting van 
de Week van Gebed om 10.00 uur 
een speciale kerkdienst gehouden, 
de spreker is dhr. Henri Schipper. 
Voor meer informatie www.week-
vangebed.nl, telefonisch Adri van 
der Mast, tel.nr. 030 6960667 of 
www.vegdebilt.net.

PvdA en Onderwijs

De basis van onze maatschappij is 
goed onderwijs. Over alle facetten 
daarvan houdt Henk de Bruin een 
inleiding. Daarover is een goede dis-
cussie nodig. Dat kan op de PvdA-
overdagbijeenkomst op dinsdag 
22 januari, om 9.45 uur bij fam. 
de Bruin, Overboslaan 52 te Bilt-
hoven. Ook is er Nieuws uit de 
Gemeenteraad door Jaap Nieuwen-
huize, Raadslid PvdA/GL. Ook niet-
leden zijn welkom. Informatie: tel.: 
030 2286903, 030 2282813 of 030  
2201295.

IRS-lezing

Op dinsdag 22 januari vindt de twee-
de lezing van de IRS-lezingenserie in 
het winterseizoen 2012-2013 plaats 
in de ontmoetingskerk te Maartens-
dijk. Tientallen trouwe bezoekers uit 
de wijde regio weten de weg te vinden 
naar deze avonden. Vanzelfsprekend 
is het ook mogelijk een ‘losse’ avond 
bij te wonen. De lector van deze 
avond is de hervormde predikant ds. 
M. van Kooten uit Elspeet. De lezing 
gaat over het Hooglied, vanuit het 
oogpunt van Rome en Reformatie. 
Na de lezing is er gelegenheid vragen 
in te dienen, die na de pauze door 
de inleider behandeld worden. Voor 
nadere informatie:www.inderech-
testraat.nl of tel. G.A. van Ginkel tel. 
0346 213445.

MEEbus in Maartensdijk

De Meebus staat, woensdag 23 janu-
ari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur bij 
het Winkelcentrum Maertensplein 
in Maartensdijk. Iedereen met een 
beperking, handicap of chronische 
ziekte kan in de bus terecht voor 
informatie en advies over bijvoor-
beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 
wonen of dagbesteding. 

Literaire salon

Op woensdag 13 februari 2013 van 
10.00 tot 12.00 uur is de laatste bij-
eenkomst van het zesde seizoen in 
de literaire salon ‘Bij Kootje in de 
serre’. Onderwerp van bespreking is 
de roman ‘Maar buiten is het feest’ 
van Arthur Japin. Aanmelden graag 
voor 1 februari a.s. bij Koo Vermeu-
len, tel. 0346 212707, koovermeu-
len@hotmail.com.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Einde samenwerking 
PVDA-GroenLinks

Sinds 2006 vormen GroenLinks en PvdA een gezamenlijke fractie in de 
Biltse Gemeenteraad en maakt zij deel uit van het College van Burgemees-
ter en Wethouders. Zij doen dit tot volle tevredenheid van beide partijen. 
De samenwerking heeft veel opgeleverd en er zijn resultaten geboekt op 
o.a. de terreinen zorg en welzijn, duurzaamheid. De komende raadsperiode 
is dit voorbij. De ledenvergadering van de PvdA heeft woensdag 9 januari 
besloten met een eigen lijst de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in te 
gaan. GroenLinks betreurt het besluit van de PvdA. 

‘Nico ter Linden ziet Abraham’ 
De Opstandingskerk bestaat 50 jaar. Wie 50 wordt, heeft Abraham of Sara 
gezien. Niemand die daarover beter kan vertellen   dan de bekende Amster-
damse ds. Nico ter Linden. ‘Het verhaal gaat…’, schreef hij, en hij brengt 
het opnieuw, over die aartsvader (en –moeder) uit het oude testament. Wat 
hebben die twee, en niet alleen zij, ons nog steeds te zeggen? Het verhaal 
wordt omlijst met Joodse muziek door Lija Hirsch (zang), Gertru Pasveer 
(harp) en Peter de Leeuw (viool). Zondag 27 januari, 15.30 uur Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 34. 

opgewekt  -  zorgzaam  -  kritisch  -  jongensachtig
eigenzinnig  -  betrokken  -  eerlijk  -  creatief

innemend  -  rechtlijnig  -  enthousiast  -  gedreven
bijzonder  -  joviaal  -  authentiek  -  vindingrijk
analytisch  -  ontwapenend  -  gastvrij  -  trouw

-  rondzingend gelukkig  -
  
  

Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven
  

echtgenoot van
Corry van der Hoeven-Smith

eerder gehuwd geweest met
Rosette van der Hoeven-Doppegieter †

  
  *Leiden, 19 juni 1929 † De Bilt, 12 januari 2013 
    
 Corry
   
 Marlies en Ronald
  Hilde en Martijn
  Rutger
   
 Dieuwke en Peter
  Douwe
  Jochem en Tessa
  Simon
 
Alfred Nobellaan 673, 3731 DV  De Bilt 
  

Piet is thuis. U bent welkom om afscheid te nemen op  
woensdag 16 januari van 18.30 tot 20.30 uur

en donderdag 17 januari tussen 15.00 en 17.00 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari om 13.30 uur  
in de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Aansluitend wordt Piet begraven op de begraafplaats naast de kerk.
Na afloop ontmoeten wij u graag in bovengenoemde kerk.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Voorlichtingsavond als eerste stap 
naar verkiezingen 2014

door Guus Geebel

Donderdag 10 januari was de Mathildezaal van het gemeentehuis getransformeerd tot een politieke 
markt waar alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties een stand hadden ingericht. De 

burgemeester hield een presentatie over het werk van de gemeenteraad en hield een vraaggesprek 
met Anne Brommersma en Gitta van Eick over hun ervaringen als raadslid.

Burgemeester Gerritsen had de avond 
samen met de raadsgriffie georga-
niseerd. Doel was om inwoners met 
belangstelling voor het raadswerk 
de gelegenheid te bieden kennis te 
maken met de wijze van besturen 
van de gemeente en met de partijen 
die dit uitvoeren. In het voorjaar van 
2014 zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Na de opening door grif-
fier Franske van Hooijdonk houdt de 
burgemeester een uitgebreid verhaal 
over de werking van de lokale poli-
tiek. ‘We maken ons soms zorgen 
over ontwikkelingen in onze omge-
ving of over zaken die onze kinderen 
aangaan. De gemeentelijke politiek 
is de weg om veel vragen daarover 
te beantwoorden.’ Gerritsen vindt het 
daarom van belang dat we met elkaar 

de politiek hooghouden. ‘De gemeen-
te is van ons allemaal en daar hebben 
we allemaal verantwoordelijkheid 
voor.’ 

Raadswerk
Gerritsen krijgt op scholen wel eens 
de vraag of hij de baas van de ge-
meente is. Lachend zegt hij: ‘Dat zou 
ik wel willen, maar de gemeenteraad 
is de baas van de gemeente. De meer-
derheid van de raad geeft de kaders 
aan waarmee het college van B en W 
kan besturen en het werk kan laten 
uitvoeren.’ Gerritsen vertelt ook het 
een en ander over de werkwijze van 
de raad. De griffie is het secretariaat 
van de raad en ondersteunt raadsle-
den. Het ambtelijk apparaat zorgt er-
voor dat besluiten worden voorbereid 

en uitgevoerd. Raadsleden signaleren 
door met mensen op straat te spreken, 
werkbezoeken af te leggen of vereni-
gingen te bezoeken. Zij hebben ook 
de mogelijkheid om in de raad vragen 
te stellen, moties of amendementen in 
te dienen, een enquête te houden of 
met een initiatiefvoorstel te komen. 
Daarbij kunnen ze gebruik maken 
van tal van instrumenten die nodig 
zijn om goed te kunnen functioneren.’

Vraaggesprek
Na de presentatie houdt de bur-
gemeester een vraaggesprek met 
twee raadsleden. Anne Brommer-
sma kwam in 2010 in de raad voor 
GroenLinks&PvdA en is nu frac-
tievoorzitter. ‘Het zijn tropenjaren, 
maar ik doe het met heel veel plezier.’ 
Gitta van Eick werd in 2009 raadslid 
voor het CDA en was daarvoor frac-
tieassistent. Zij noemt het raadslid-
maatschap heel eervol. Anne vindt 
het een voordeel dat haar fractie een 
wethouder in het college heeft. ‘We 
vergaderen apart, maar de lijnen zijn 
wel kort.’ Gitta wil niet alleen maar 
oppositie voeren. ‘Ik ben volksverte-
genwoordiger en je hebt elkaar toch 
nodig.’ Anne stelt dat een democratie 
niet kan bestaan zonder oppositie, 
want alle geluiden moeten gehoord 
worden. De scheidslijn vindt zij ook 
niet zo scherp. Tot verrassing van ve-

len, ook van de burgemeester, deelt 
Anne mee de PvdA net besloten heeft 
om na de verkiezingen van 2014 al-
leen verder te gaan. Ze vindt dat een 
grote teleurstelling. Teleurstellend 
noemt zij ook dat voorstellen van 
haar fractie over duurzaamheid in de 
raad vaak weinig steun krijgen. Anne 
vindt dat de vergaderingen wat bondi-
ger kunnen zijn. 

Kandidaten
De meeste van de aanwezige belang-
stellenden hebben al een politieke 
keuze gemaakt en sommigen wil-
len zich ook wel kandidaat voor de 
raad stellen. Kristèl Storm woonde in  

oktober als gast van de raad al eens 
een raadsvergadering bij. Ze wil zich 
bij de komende verkiezingen graag 
kandideren voor de VVD en zich 
vooral inzetten voor de zorg. Gert 
Kelfkens is van GroenLinks en stond 
bij de vorige verkiezingen op de lijst 
van GroenLinks&PvdA. Irma Jansen 
uit Bilthoven  is geen lid van een po-
litieke partij en is vooral gekomen om 
zich te oriënteren. 
Ze vindt dat passief achterover op de 
bank zitten en overal een mening over 
hebben niet opschiet. Ze wil voor de 
partij die aansluit bij haar ideeën ook 
wel kandidaat voor de raadsverkie-
zingen zijn.

Burgemeester Gerritsen houdt een verhaal over de werking van de lokale 
democratie. 

Kristèl Storm wil voor de VVD bij de verkiezingen graag kandidaat zijn. 

Op Oostbroek wordt opgeroepen  
op tot samenwerking

door Henk van de Bunt

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hielden op 8 januari hun 
nieuwjaarsreceptie op Landgoed Oostbroek. De Bilt was vertegenwoordigd door wethouder Arie-Jan 

Ditewig; daarnaast was een aantal gemeenteraadsleden naar het landgoed afgereisd.

Frans ter Maten is directeur Land-
schap Erfgoed Utrecht: ‘Landschap, 
natuur, milieu en erfgoed waren de 
afgelopen 30 jaar onderwerpen die 
voornamelijk werden getrokken door 
overheden en maatschappelijke orga-
nisaties, met als gevolg dat de inwo-
ners van dit land ten aanzien van de 
zorg voor landschap, natuur, milieu 
en erfgoed een passieve houding heb-
ben aangenomen. Je zou kunnen zeg-
gen dat Nederlanders consumenten 
zijn geworden van de overheid en 
van ons soort organisaties. Gelukkig 
is niet iedereen consument geworden. 
Zo zijn er in Utrecht meer dan 12.000 
vrijwilligers actief. Zijn er meer dan 
120.000 mensen lid of beschermer 
van een van onze organisaties. Zijn 
er 7 agrarische natuurverenigingen en 
60 historische kringen actief. En afge-
lopen jaar zijn er in Utrecht ongeveer 
300 burgerinitiatieven gestart over 
eigen duurzame energie. Belangrijk 
is dat mensen maatschappelijke doe-
len veel belangrijker vinden dan de 
organisaties die de doelen proberen 
te realiseren. En dat mensen samen 
met anderen meer en meer de regie in 
eigen hand willen nemen en zo eige-

naarschap gaan tonen. Dat vraagt van 
overheden, maar zeker ook van onze 
organisaties, dat we daar anders naar 
gaan kijken en anders naar gaan han-
delen’. 

Oostbroek en gasten
Gemeenteraadslid Rens Kersten 
(D66) vertoeft graag op Oostbroek; 
niet alleen functioneel. Hij vat zijn 
drive als volgt samen: 

‘Bij Oostbroek denk ik aan het ont-
staan van onze gemeente, het is im-
mers de bakermaat van de gemeente 
De Bilt. Bij Oostbroek denk ik aan 
het klooster van St. Laurentius, de pa-
troon van De Bilt. Mijn ouders heb-
ben mij bij mijn geboorte (De Bilt 
1937) die naam gegeven, waar ik best 
trots op ben en deze is in mijn roep-
naam terug te vinden. Bij Oostbroek 
denk ik aan mijn jeugd, toen we met 
de kinderen van Reek - de toenmalige 
eigenaar - in en om het huis speelden. 

Bij Oostbroek denk ik aan de vele 
uren, die we op het landgoed door-
brachten spelend en ravottend als 
verkenners, nu scouting genaamd. Bij 
Oostbroek denk ik aan de tijd dat we 
als volwassenen bij de familie van 
Reek onze appels, peren en pruimen 
kochten. Bij Oostbroek denk ik nu 
aan de dagen dat we op het landgoed, 
met onze gasten, gaan wandelen’.

Biltse vertegenwoordiging op 
Oostbroek: wethouder Arie-Jan 
Ditewig en gemeenteraadslid Rens 
Kersten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Papierloos werken, een prima recept! 

Sinds december 2012 werkt de gemeenteraad van De Bilt volledig papier-
loos. Na een grondige voorbereiding, proefdraaien door een aantal raads- en 
commissieleden, meerdere trainingen en een aantal maanden zowel gedruk-
te als digitale vergaderstukken, nu alleen nog maar digitale vergaderstuk-
ken. 

In tegenstelling tot wat Anne Doedens in De Vierklank van 9 januari sug-
gereert, is het proces naar ‘papierloos werken’ professioneel verlopen. Wen-
nen, dat is het wel. Startproblemen zijn of waren er ook. Maar dat is niet 
vreemd voor een dergelijke cultuuromslag. Een cultuuromslag waarvan 
gezegd kan worden dat de raad die met elkaar bereikt heeft. Een cultuurom-
slag onder leiding van de griffie, die tijdens het gehele proces adequaat en 
met alle raads- en commissieleden meedenkend gehandeld heeft en dit nog 
steeds doet. Een raadslid noemde het traject naar ‘ papierloos werken’  in De 
Bilt een voorbeeldproject. Zo is het! Terecht dat de griffie hiervoor tijdens 
de raadsvergadering van december door burgemeester Gerritsen uitgebreid 
bedankt werd met woorden en bloemen. ‘ Papierloos werken’  is overigens 
niet alleen een idee van de griffie, het is ook een uitgesproken wens van de 
raad. Net na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 diende onder andere 
de fractie van de VVD een motie in, waarin uitgesproken werd dat stukken 
voor de gemeenteraad bij voorkeur elektronisch aan de raad moeten wor-
den aangeboden. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen. Mooi 
dat het nu zover is en dat de raads- en commissieleden, op blijkbaar een 
enkeling na, positief en enthousiast zijn over deze moderne werkwijze. Een 
werkwijze die niet alleen eigentijds is, maar ook nog eens bomen spaart en 
kosten bespaart! 

Arie van der Vlies
Commissielid SGP

De raad is papierloos gaan werken
en dat spaart veel eiken en berken
wat nu werkeloos staat
is het kopieerapparaat
minder kosten, dat moeten we merken

Guus Geebel Limerick



met goud bekroonde 
rookworst
met goud bekroonde 

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

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

Zeeuws spek
Rosbief
Fricandeau

Riblappen
Entrecôte
lekker voor in ‘t weekend

Hachee
Kant en klaar!

500
gram 9.98

500
gram 4.98

500
gram 5.50

4
voor 10.-

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

Filet Americain
Bieslookpaté
Ei-bieslooksalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes 
4 schnitzels 
6 tartaartjes

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Extra donderdagvoordeel!
LEKKERE 
BEENHAMMETJES 
NATUREL OF GEKRUID 500

gram 4.50

BOERENSTOLWIJKER  

HUISGEMAAKTE 
ERWTENSOEP

500
gram 4.98

2 
potten 7. -

HEERLIJKE BRUINE 
BONENSOEP

KIP STUKJES IN PIRI-PIRI 
OF YAKITORISAUS

VERSGEBRANDE 
JAKARTAMIX

VERSGEBRANDE 
PISTACHENOTEN

500
gram 5.50

100
gram 1.25

100
gram 1.50

Per
liter 3.75

6.-
6.-
6.-

Lekker en makkelijk!

Alléén DONDERDAGAlléén DONDERDAG

Vers gesneden
Soepgroente of
Erwtensoepgroente

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hongaarse

Zuurkool
500 gram

•  Mihoen  _____ PER PORTIE 4,95
• Kapucijnersschotel 
____________________ 100 GRAM 0,99
• Kabeljauw
OP DE HUID GEBAKKEN 
OP STAMPOTJE VAN LITTLE GEM

SUPER LEKKER ______________ P.P. 7,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Verse

Fruitsalade
per bakje

1,99 0,75

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

Vers gesneden
Hollandse Andijvie
_________________________ 400 GRAM  1,29
Goudreinetten
_________________________ HÉÉL KILO  0,99

Hete bliksem
MET WORST EN SPEK ____  PER PORTIE  4,95

MAANDAG 21 JANUARI, DINSDAG 22 JANUARI 
EN WOENSDAG 23 JANUARI

0,69

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Denk aan de vitaminen
de aller beste...
Mandarijnen

Perssinaasappels

Handsinaasappels

250 gram
verrassend lekker

de aller beste...

Perssinaasappels

TOPKWALITEIT
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Loes: ‘Wat mij persoonlijk erg aanspreekt, is dat alle jubileumactiviteiten 
bedacht zijn en georganiseerd worden door vrijwilligersorganisaties. In alle 
kernen in de gemeente zijn al heel veel vrijwilligers maanden druk bezig 
met de voorbereidingen. Hierdoor wordt het een jubileum voor en vooral 
ook dóór de bewoners, een feest dat zij - met onze aansturing - zélf organi-
seren. En dat is prachtig toch?’ 

Ondernemend
Hans Haaksman is al bijna 10 jaar voorzitter van de BCB (Business Contact 
De Bilt) met ruim 100 leden uit alle kernen van deze gemeente en heeft 
binnen het bestuur de contacten met het bedrijfsleven en ‘ondernemend’ De 
Bilt: ‘Op dit moment zijn we bezig met ontwikkeling van de Mathildetuin 
bij de Dorpskerk De Bilt. Een ‘monument’ voor de gehele gemeente De 
Bilt met bestaande historische elementen als uitgangspunt in het ontwerp, 
die verwijzen naar de oorsprong. Educatief voor jong en oud ook in de ja-
ren na 2013. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Biltse bedrijfsle-
ven, de Biltse Dorpskerk, het Groenhorst College Maartensdijk en diversen 
fondsen. Het onderhoud van deze Mathilde-tuin zal na de aanleg voor het 
grootste gedeelte worden uitgevoerd door Vrijwilligers van de Dorpskerk 
en  leerlingen van het Groenhorst College te Maartensdijk. Verder zijn er 
al winkeliers bezig met een speciaal product, dat ze in 2013 zullen gaan 
verkopen en waarvan een gedeelte van de opbrengst gaat naar de Stichting 
Stoute Schoenen voor autistische kinderen. Ook worden er op dit moment 
nog andere activiteiten georganiseerd door de B.O.F. (Biltsche ondernemers 
Federatie). Zaterdag 1 juni 2013 is er een open bedrijvendag, waarbij be-
drijven in de zes kernen hun bedrijf openstellen en duidelijk kan worden 
(gemaakt) welke specialismen er in De Bilt voorkomen’. 

Straatfeest
Peter van der Horst woont sinds 1968 in De Bilt en is door het verenigings-
leven zeer gehecht geraakt aan dit mooie dorp en zijn inwoners. Hij heeft 
als bestuurslid ook cultuur en kunst in zijn portefeuille. Hoofdtaak hier-
bij is de coördinatie van het muziekweekend, dat in juni 2013 gaat plaats 
vinden. Alle verenigingen in De Bilt zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan het feest Fête de la Musique. Dit is een van oorsprong Frans jaarlijks 
terugkerend muziekfestival op 21 juni, dat vooral amateurmuzikanten de 
kans geeft op te treden in een straatfeestachtige sfeer. De toegankelijkheid 
en de vrijwillige inzet van de muzikanten zijn de pijlers van het idee. Vier 
verenigingen zullen de organisatie op zich nemen:  het Algemeen Zangkoor 
Maartensdijk, de Koninklijke Biltse Harmonie, Stichting Harmonie Orkest 
Provincie Utrecht en de Vereniging Vrijwillige Brandweerharmonie Biltho-
ven. Op de vrijdagmiddag is er een concert voor de ouderen. Op zaterdag 22 
juni zijn er in alle kernen van de gemeente podia waar diverse verenigingen 
zullen optreden en die avond is er een grande finale met een groot orkest sa-
mengesteld uit de KBH en de VVBB en een groot gemengd koor. Dat koor 
heeft die middag gerepeteerd als een scratchkoor: iedereen uit De Bilt die 
wil zingen kan mee doen. De basis van dit koor wordt gevormd door AZM.

Vervolg van pagina 1

Wintersale 
op donderdag 17, vrijdag 18 
en zaterdag 19 januari
-50% op vele merkmonturenSALE

-50%
op vele merkmonturen Van Gestel Optiek: 

Emmastraat 38 
Gijsbrecht van Amstelstraat 109
in Hilversum.

www.vangestel.nl volg ons ook op: ƒ † vangesteloptiek

advertentie

Optredens Valsch en Gemeen 
door Henk van de Bunt

Zondag 13 januari trad het vijfstemmig a-capellakoor Valsch en Gemeen uit De Bilt op in Paradiso in Amsterdam. 
Dat gebeurde in het kader van de Nederlandse Korendagen, die voor de 27e keer werden gehouden.

Het eerstkomende optreden in de ‘ei-
gen gemeente’ is al weer op zaterdag 
19 januari a.s. om 21.00 uur voor de 

vrijwilligers van Samen Verder in het 
gebouw van WVT. Verder zingt het 
koor - samen met het AZM - in de 

Grande Finale van het muziekweek-
end in het kader van 900 jaar De Bilt 
op zaterdag 22 juni.

Nieuwe tentoonstelling in traverse gemeentehuis
door Henk van de Bunt

Zondag 13 januari jl. opende kunsthistorica Lies Netel de derde expositie van dit seizoen in de 
arttraverse van het gemeentehuis in Bilthoven. Tijdens deze expositie wordt werk vertoond van de 

kunstenaars Fie de Ferrante, Hans Fransen en Ingrid Verheul.

De expositie werd geopend door Lies 
Netel, die een toelichting gaf op het 
werk van de kunstenaars. Lies Netel 
maakt tentoonstellingen, schrijft en 
stelt publicaties samen, organiseert 
debatten en maakt documentaires 

over kunst. Zij ontwerpt en schrijft 
projectplannen voor presentaties van 
kunstcollectie en is auteur van het 
boek Moderne kunst 1900-1950 uit 
de collectie van het Stedelijk Muse-
um Alkmaar.

Fie en Hans
Voor Fie de Ferrante (1900-1999) 
was kunst een manier om een ver-
haal te vertellen, zij specialiseerde 
zich in monotypes. Hans Fransen 
(1939, Nieuwer-Amstel) gebruikt een 
collage/assemblage techniek waar-
bij de materialen in eerste instantie 
los op het beeldvlak aangebracht. 
Hierdoor wordt het mogelijk ge-
maakt, door (soms eindeloos) kleur, 
vorm en materiaal toe te voegen of 
weg te halen, een ‘zuiver beeld’ te  
creëren dat voldoet aan zich-
zelf: ‘Alleen dat wat noodzake-
lijk is mag worden weergegeven.’  
Met de scherp uitgesneden vormen 
en het ‘schrijven’ in ijzerdraad pro-
beert Hans Fransen zijn persoonlijke 
handschrift buiten het kunstwerk te 
houden. ‘Het werk gaat niet over mijn 
persoonlijke emoties maar om die van 
de beschouwer.’

Ingrid Verheul
Ingrid Verheul (1943, Rotterdam) kan 
haar emoties kwijt in kneedbare klei. 
In het woordenboek van Ingrid Verheul 
komen de woorden definitief en zeker-
heid niet voor. Een paar uitspraken van 
haar: ‘Iedere kunst heeft haar geheim 
nodig. Je moet niet te deterministisch 
zijn. Vraagtekens moeten blijven be-
staan.’ En: ‘Mijn beelden hebben veel 
te maken met het onderbewuste, ze zijn 

een reis in het onderbewuste.’ Niets is 
definitief en niets is zeker.
Deze expositie in de ArtTraverse van 
het Gemeentehuis De Bilt aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 te Bilthoven loopt 
van zondag 13 januari t/m maandag 
25 februari 2013 en is te bezichtigen 
tijdens kantooruren maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur en dinsdag van 08.30 tot 
19.00 uur. 

Hannah Blom exposeert in De Woudkapel
Van 14 januari tot 4 maart exposeert Hannah Blom haar 

beelden in De Woudkapel. Belangstellenden kunnen genieten 
van haar werk dat op intrigerende wijze de ruimte verkent.

Hannah Blom maakt beelden die verrassen, prikkelen, zoeken en spelen. 
Zowel figuratief als abstract wordt er gezocht naar een spannende en niet 
voor de hand liggende vormentaal. Lassend, lijmend, naaiend, knopend 
zoekt zij haar weg de ruimte in. Ook nadat een beeld klaar is moet het 
vragen oproepen, een open ruimte creëren voor de waarnemer. Ruimte om 
te spelen en mee te spelen. Hannah Blom was tot 1996 huisarts en ontwik-
kelde zich daarna als zelfstandig kunstenaar en docent Hedendaagse Kunst 
op De Vrije Academie voor Beeldhouwkunst in Driebergen sinds 2010. De 
expositie is iedere zondagochtend tot 4 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur te 
zien en op afspraak met Elsbeth Andriessen via tel. 035 69144 61.

Bezinning
Op zondag 27 januari verzorgt Hannah Blom van 10.30 uur tot 11.30 uur 
een vrij toegankelijke bezinningsbijeenkomst waarbij zij nader in gaat op 
de achtergronden van haar werk als beeldend kunstenaar. De tijd waarin 
wij leven staat in haar visie in meerdere opzichten in het teken van ruimte. 
Taboes waarmee we in de generaties voor ons zijn opgegroeid worden meer 
en meer doorbroken. Wat heeft deze ruimte voor gevolgen voor ons in het 
algemeen en voor kunstenaars in het bijzonder?

Toen de expositie geopend was ontstond er filevorming.

Valsch en Gemeen treedt op zaterdag 19 januari op bij WVT. 
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Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

50%

VOOR WEINIG

IN ‘T NIEUW!

ALLES MOET
WEG!

HEEL ERG
VEEL 

VOORDEEL

NU

KORTING!*

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

GRIJP UW KANS!

*m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kaiserbroodjes

4 + 1 gratis

Skitaartje

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

10,95

Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

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

  Gratis  
Proefles! 

06 - 53 14 67 33

• 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

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  
Wij helpen u graag om uw klus tot 

een perfect einde te brengen.  
 

Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 
wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 
helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 

langs om de situatie samen te bekijken. 
	  

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 
www.debiltinactie.nl

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Op:

•  Tassen
•  Poncho’s
•  Exclusieve 
 kinderbeenmode
•  Shawls

Uitgezonderd basiscollectie 
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Arbeidscentrum Maartensdijk onderzoekt 
mogelijkheden creatieve activiteiten

door Marijke Drieenhuizen

Arbeidscentrum Maartensdijk krijgt vanwege de wijzigingen in de bekostiging van het groepsvervoer 
steeds vaker vragen om ook creatieve activiteiten aan te gaan bieden. Op voorhand is contact gezocht 

met Sojos die het pand achter het Arbeidscentrum beheerd. Er zou nu op werkdagen gebruik 
gemaakt kunnen worden van dit pand. Ideëen zijn er, aan de uitwerking wordt nog gewerkt.

In het Arbeidscentrum krijgen men-
sen met een verstandelijke beperking 
een zinvolle dagactiviteit aangebo-
den. Zij hebben allen een indicatie 
voor dagbesteding. Veel cliënten zijn 
meegekomen van de vorige locatie, 
een klein percentage van de huige be-
zetting komt uit de gemeente De Bilt. 
Er komt echter steeds vaker een ver-
zoek naar een plek voor mensen uit 
deze gemeente. Dat is een logisch ge-
volg van de bezuinigingen op de ver-
voerskosten. Zorginstellingen krijgen 
vanuit de AWBZ een vergoeding om 
vervoer te regelen. 

Dat bedrag is met ingang van 1 janu-
ari 2013 meer dan gehalveerd. Met 
dat bedrag komt de zorginstelling te 
kort. Cliënten moeten gaan kiezen om 
of met het openbaar vervoer te gaan 
reizen, of de werkelijk kosten te gaan 
betalen of op zoek te gaan naar een 
andere dagactiviteit. Deze insteek is 
een landelijke trend en zal nog verder 
gaan met de verschuivingen als niet 
de AWBZ maar de gemeenten deze 
taak er waarschijnlijk in 2014 bij gaat 
krijgen. De voorkeur gaat uit naar 
dagbesteding, in welke vorm dan ook, 
in de eigen woonplaats of in ieder ge-
val het te zoeken binnen de eigen ge-
meentegrenzen.

Kansen en beperkingen
Reinaerde is een zorginstelling die op 
veel verschillende plekken in de regio 
veel soorten dagbesteding aanbiedt. 
Binnen de gemeente De Bilt zijn er 
vijf mogelijkheden, waaronder twee 
in Maartensdijk te weten het Arbeids-
centrum en een zestal plekken bin-
nen zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
waar Reinaerde vooral oudere mensen 
plaatst. Rein Boverhuis is manager 
Werk & Dagbesteding binnen Rei-
naerde. Hij heeft zich onder andere 
bezig gehouden met het opzetten van 
het Arbeidscentrum Maartensdijk. 
‘We hebben hier echt iets moois neer-
gezet waar mensen graag komen. Wij 
zien mooie veranderingen bij indivi-
duele cliënten. Iemand die één op één 
begeleiding nodig had, beweegt zich 
nu redelijk vrij binnen ons centrum. 
Alles is duidelijk, de mensen zijn be-
kend en hij weet wat er van hem ver-
wacht wordt. Dat is mooi, daar is hij 
en zijn omgeving op vooruit gegaan’. 
De veranderingen in de bekostiging 
van het vervoer is een bezuinigings-
operatie. ‘Ik vind zelfs dat deze keer 
niet de kaasschaafmethode is gebruikt 
maar dat er gewerkt wordt met een 
bijl. Dat is jammer. Voor sommige 
mensen zal dit wellicht een nieuwe 
kans bieden. Anderen, die al lang en 

tevreden een bepaalde activiteit ver-
richten en nu zouden moeten gaan 
zoeken naar iets anders in de buurt, 
worden getroffen door deze maatre-
gel. Dat is niet fijn. Reinaerde heeft 
in de loop van de jaren specialistische 
dagbesteding ontwikkeld. Nu dreigen 
we weer terug te gaan naar lang ge-
leden en zullen specialistische dagac-
tiviteitencentra wellicht omgebouwd 
worden naar brede organisaties met 
een breder activiteitenaanbod.

Creatief
Binnen de groep mensen met een 
verstandelijke beperking zijn men-
sen met vele talenten en wensen. Een 
groep mensen heeft creatieve talen-
ten. Zij hebben plekken gevonden in 
de ateliers van Reinaerde, waarvan er 
één in Wijk bij Duurstede en één in 
Utrecht is gevestigd. Daarnaast is er 
een groep die graag creatief bezig is 
zonder echt werkzaam te zijn op een 
atelier. De vervoerskosten die door-
berekend zullen gaan worden aan 
de cliënten worden nog deze maand 
bekend gemaakt. Of de huidige dag-
besteding dan nog betaalbaar is zal 
hoogstwaarschijnlijk negatief uit-
pakken. Als de deelnemers dan niet 
zelfstandig kunnen gaan reizen moet 
er iets anders gezocht worden binnen 

de gemeentegrenzen. Rein Bover-
huis: ‘We gaan kijken welke vragen 
en wensen op ons af gaan komen en 
of we daar een passend aanbod voor 
kunnen doen. Voor een heel klein 
aantal mensen die iets specifieks wil-
len hebben we geen specifiek aanbod. 
Wel kunnen we kijken of we vanuit de 
gemeente de Bilt vrijwilligers kunnen 
vinden met deze specifieke expertise 
die ons daarin kunnen ondersteunen. 
Als de groep groter is kunnen we er 
eventueel ook specialistisch perso-

neel op zetten. Het gaat allemaal snel, 
want zes weken na de bekendmaking 
van de nieuwe tarieven, zullen deze 
bij mensen met een Persoonsgebon-
den Budget ook in rekening worden 
gebracht. 
Het wordt een drukke tijd om te gaan 
kijken of er voor elke individuele 
mens met een beperking een goede 
plek kan worden gevonden’. Rein 
Boverhuis wil geinteresseerden graag 
verder informeren. Hij is bereikbaar 
op 030 - 602 49 50 of 06 - 113 10 143.

advertentie

Rein Boverhuis gaat kijken welke vragen en wensen er zijn.

Open Dag computerlokaal Dijckstate 
door Henk van de Bunt

Donderdag 10 januari 2013 was er een Open Dag van 10.00 uur tot 16.00 uur in het  
Computerlokaal van het Servicecentrum Dijckstate in Maartensdijk. Belangstellenden  

voor een computercursus spraken met computerdocenten en kregen voorlichting. 

’s Ochtends liep het storm en na de 
lunch was er ‘gematigde’ belangstel-
ling. In totaal hebben zich al 17 per-
sonen aangemeld voor een cursus. Er 
is nog ruimte bij cursussen Windows 
XP, Vista en W7 computercursussen 
en de iPad introductiecursus. Win-
dows 8 zit nog niet in het pakket. Ook 
daarover kwamen verschillende men-
sen met vragen. 

Coby Merkens van Servicecentrum 
Dijckstate vat het kort samen: ‘Een 
geslaagde dag! Waarbij opgemerkt 
moet worden, dat veel mensen het 
prettig vinden het computerlokaal te 
zien en met docenten in gesprek te 
gaan. De iPad introductiecursus loopt 

trouwens als een trein. De eerste 4 
cursussen zijn al vol. Als mensen nog 
meer willen weten: voor inlichtingen 

Mens; servicecentrum Dijckstate, 
Maertensplein 96 te Maartensdijk; tel 
0346 214161’.

Veel mensen vonden het prettig het computerlokaal te zien en met docenten in 
gesprek te gaan.

Film in Ontmoetingskerk
Op zaterdag 19 januari wordt er weer 
een film (met zingeving) vertoond in 
de Ontmoetingskerk aan de Juliana-
laan in Maartensdijk. Deze keer is er 
gekozen voor de film “into the wild” 
van regisseur Sean Penn. De film is 
gebaseerd op een waar gebeurd ver-
haal. 

Christopher McCandless (Emile 
Hirsch) laat zijn luxe leventje voor 

wat het is en laat ook zijn veelbelo-
vende toekomst achter zich en ver-
trekt naar de wildernis van Alaska en 
probeert daar zijn weg te vinden. 

Zijn kaart van het gebied gooit hij 
weg, en zijn voedselvoorraad lijkt bij 
lange na niet voldoende te zijn. Een 
verhaal over de aantrekkingskracht en 
de verraderlijke kracht van de natuur, 
over bijzondere ontmoetingen en over 

complexe relaties tussen een vader en 
zoon. Kan Christopher –letterlijk en 
figuurlijk- overleven?

Iedereen is van harte welkom vanaf 
19.30 uur om eerst even wat te drin-
ken. De filmvoorstelling start om 
ongeveer 19.45 uur op groot scherm 
in de kerkzaal. Na de film is er nog 
gelegenheid om wat te drinken en te 
praten. De toegang is gratis. 

Uitje voor 55+ Westbroekers  
en lampionnenoptocht

De leden van 55 jaar en ouder van de Westbroekse Oranjevereniging ver-
trekken zaterdag 3 februari 2013 om 10.00 uur per touringcar voor een ge-
zellig dagje uit. Men wordt om 09.30 uur in het Dorpshuis verwacht voor 
een kopje koffie met iets erbij. Er is gezorgd voor een leuk programma, een 
warme maaltijd tussen de middag en een broodmaaltijd aan het einde van 
de dag. Na de maaltijd kan men dan het vertrek van de lampionnenoptocht 
bijwonen.

Om 18.15 uur start, m.m.v. Vriendenkring, de lampionnenoptocht vanaf het 
Dorpshuis. Lampionnen zijn gratis af te halen bij de Fam. Schuurman in de 
Molen. Lampjes zijn aldaar te koop. De tocht wordt afgesloten met warme 
chocolademelk voor de kleintjes en glühwein voor de ouders, aangeboden 
door Hilda Verhoef, beheerster van het Dorpshuis.

Aanmelden kan door een briefje per persoon, vermeldende naam, adres en 
telefoonnummer voor 27 januari a.s. te bezorgen op Prinses Christinastraat 
8 te Westbroek. Nadere info 0346 281167.

GroenRĳ k Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrĳ k.nl

Rhipsalis

Diverse soorten. 
Potmaat 12 cm. 
Excl. sierpot. Per stuk

van 3,99Dvoor 

2,99

wk 3. Geldig van 17-01 t/m 23-01. OP=OP



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.
Tafelen bij kaarslicht 23 januari, aanvang 17.00 uur

Reserveren kan tot 21 januari, kosten € 23,-

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

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 21% btw retour.

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

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

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

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 
u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

Cursus digitaal fotoboek maken.
Heeft u digitale foto’s en u wilt altijd al een 
digitaal fotoboek maken. U leert in deze cursus het 
downloaden,het maken tot en met het plaatsen van 
de bestelling. Wel moet uw computer een internet 
aansluiting hebben en u moet de computer goed 
kunnen bedienen. Deze cursus van 3 lessen begint op 
donderdagmorgen 31 januari 2013.
Kosten: €42,00 (inclusief cursusboek).

Kennismaken met de computer
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. De vraag die 
centraal staat: wat is een computer en hoe werkt deze? 
U leert een aantal begrippen kennen, het toetsenbord 
en de muis gebruiken. En ook een programma 
openen en sluiten. Een goed moment om u nader te 
oriënteren. 2 lessen: dinsdagmorgen 22 en 29 januari of 
donderdagmiddag 7 en 14 februari 2013. Kosten: € 28,00

Computercursus Basis-Vervolg voor Windows Vista.
Wilt u uw basiskennis uitbreiden om uw computer beter 
te kunnen bedienen dan is deze basis-vervolgcursus van 
3 lessen geschikt voor u. Onderwerpen:mappenstructuur, 
inzicht in structuur, de Verkenner, het 
Confi guratiescherm, het installeren en dé-installeren van 
programma’s. 
Start: woensdagmiddag 30 januari 2013. Kosten: € 42,00 
(inclusief cursusboek).

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

Van ons bekende rundvlees. Mals & mager, ca 5 kwartier braden.

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM € 7,50

Superkwaliteit kalfsvlees. Om ± 90 minuten te stoven.

KALFSRIBLAPJES ...............................500 GRAM € 10,50

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

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

Heerlijk mager en lekker gekruid. Om rosé te bakken.

KALFSBURGERS ....................................100 GRAM € 1,90

Op veler verzoek. Lekker grof, met een kruidnageltje.

GROVE BRAADWORST ....................100 GRAM € 1,40

Uit onze traiteurhoek: met o.a. 
spruitjes, spekjes en aardappelpuree.

SPRUITJES STAMPPOT .....................500 GRAM € 4,50

Met o.a. kipfilet, rode ui, tomaat en gratin saus. 
± 20 minuten in de oven op 150 c°

FRANS KIP SLEETJE ............................100 GRAM € 1,35

Van ons bekende varkensvlees. Lekker gekruid en gezouten. 
Word niet droog!

SCHOUDERFILETROLLADE ....... I KILO NU € 11,50

Voor de liefhebbers. Lekker gemarineerd en gekruid.

LAMSKOTELETJES ...............................100 GRAM € 2,25

Uit onze winterhoek: lekker bij al uw winterkost.

ZUURKOOLSPEK ..................................100 GRAM € 0,98

Met een beentje. Gegrild en gekruid, alleen nog maar warm te maken!

GEGRILDE HAKS ................................. PER STUK € 5,50

Uit onze poeliershoek: gekruid of naturel.

KIPDRUMSTICKS .................................500 GRAM € 3,00

Beleg voor iedereen.  Lekker gerookt, smelt op de tong.

BRABANTSE PLAATHAM ...............100 GRAM € 2,75 

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 19 januari. Zetfouten voorbehouden.

Ook uw 
elektriciteitsrekening naar

De Bilt

in Actie!
www.debiltinactie.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS
VOOR ONDERNEMERS
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Afvalcontainers op het hellend vlak
door Henk van de Bunt

Bewoners van de percelen aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan ontvingen dinsdag 7 
januari een brief - namens de gemeente De Bilt - om afvalcontainers tijdens ‘ophaaldagen’ te plaatsen 

tussen fi etspad en rijbaan. De inzamelaar heeft de afgelopen tijd diverse gevaarlijke situaties bij de 
afvalinzameling gemeld. Bij meerdere bewoners schoot deze brief in het verkeerde keelgat.

Vorige week donderdag was de eer-
ste inzameling onder het nieuwe re-
gime. Een tiental bewoners had de 
container niet op de voorgestelde 
plaats neergezet met als gevolg dat 
hun bak niet werd geleegd.

Aanwonenden
Voor bewoner Rob Jansen komt de 
brief over als van iemand die niet 
van de situatie aan de Koningin Wil-
helminaweg op de hoogte is. Omdat 
het enkele keren is voorgevallen dat 
auto’s de ophaaldienst rechts inha-
len, via het fi etspad, roept men nu 
bewoners op hun containers op het 
hellend vlak tussen weg en fi etspad 
te plaatsen. Dat zij rechts worden 
ingehaald heeft onlosmakelijk te 
maken met louter asociaal automo-
bilistengedrag. Oorzaak is uiteraard 
de frustrerende drukte op sommige 
tijden van de dag als de KWW ge-
vuld is met veel verkeer en voor 
enorme overlast zorgt. Een andere 
aanwonende merkt op dat het me-
rendeel van de strook tussen open-

bare weg en fi etspad op de KWW 
een dermate grote hellingshoek 
heeft dat het al bij voorbaat zeer 
gevaarlijk is voor het verkeer op 
het fi etspad om daar containers te 
gaan plaatsen. Evengoed liggen er 
regelmatig hier en daar containers 
verspreid langs de kant van de weg, 
omgevallen door het haastig weg-
zetten door het personeel van de op-
haaldienst, dan wel door krachtige 
wind’. De bewoners van de KWW 
realiseren zich dat de weg een pro-
vinciale weg (N417) is en dat de in-
richting ervan niet de gemeente De 
Bilt is aan te rekenen. Het gebruik 
ervan is wel bepalend voor het ge-
meentelijk beleid. Daarom roepen 
bewoners op tot een heroverweging 
van de aanbeveling.

Reactie
Op ons verzoek reageert de afdeling 
Communicatie van de gemeente: 
‘Door het wijzigen van de aanbied-
plaats kunnen we niet direct het 
gedrag van de automobilisten ver-

anderen, maar de situatie voor de 
afvalinzamelaar wel veiliger maken. 
Daarnaast kan er nu sneller ingeza-
meld worden waardoor automobi-
listen minder lang hoeven te wach-
ten. Bij het legen van de containers 
bleek dat er zes containers niet op 
de gewenste plaats stonden. De be-
treffende bewoners hebben hierover 
contact met ons opgenomen. Wij 
hebben hen meegegeven dat als ze 
bang zijn dat de container niet goed 
blijft staan op het iets hellende vlak 
zij deze het beste overdwars neer 
kunnen zetten. Met de wielen dus 
haaks op de weg’. 

De inzamelaar heeft de niet ge-
leegde containers vrijdag alsnog 
geleegd. Ook is afgesproken dat ze 
de containers overdwars terugplaat-
sen na het legen en op een veilige 
plek zetten. Dus niet te dicht bij de 
rijbaan of voor een oprit. Als er een 
fl inke wind staat en de kans op om-
waaien heel groot is, zullen zij de 
containers plat op de straat leggen.’

Situatie na het legen.

Eureka: ‘De Kwinkelier 
tijdelijk renoveren’

door Henk van de Bunt

‘Over de huidige situatie van het winkelcentrum De Kwinkelier is de laatste tijd veel te doen geweest. 
De slechte staat waarin het winkelcentrum thans verkeerd, is niet langer acceptabel, hetgeen betekent 

dat er op korte termijn actie moet worden ondernomen’. De Biltse OndernemersFederatie (BOF) 
voelt zich mede verantwoordelijk voor de sociaal-economische ontwikkeling in de gemeente De Bilt en 

stelde een korte termijnvisie op die afgelopen op vrijdag  bij Macloud werd gepresenteerd.

In een goed bezochte bijeenkomst 
informeerde voorzitter Theo van 
der Lugt met een powerpointpre-
sentie het rijk geschakeerde gezel-
schap, bestaande uit ondernemers, 
winkeliers, politici en vertegen-
woordigers van de pers. De situatie 
van de Kwinkelier omschreef van 
der Lugt met ‘ernstig achterstallig 
onderhoud, een gedateerde ambi-
ance, een verpauperd centrum, een 
te grote publieke ruimte i.r.t. het 
winkeloppervlak en een te beperkt 
en niet attractief aanbod’. Met foto-
voorbeelden werden deze kwalifi ca-
ties verduidelijkt. Dit alles leidt er 
volgens de BOF-voorzitter toe, dat 
consumenten de Kwinkelier alleen 
nog maar bezoeken om doelgericht 
te kopen.

Doelstelling
De BOF denkt dat het verhogen van 
de attractiewaarde zal leiden tot 
meer inkoopbeleving, hogere omzet 

van winkeliers en een verbetering 
van de leefbaarheid in de gehele 
gemeente. De BOF presenteerde 
daarbij een beleid met als uitgangs-
punten snelheid en tijdelijkheid (4 
tot 6 jaar). Zij stelt voor de Kwin-
kelier tijdelijk te verkleinen waarbij 
een deel voor het publiek afgesloten 
en onzichtbaar gemaakt wordt. en 
om een promenade tussen Hema en 
Vinkenplein te creëren met aanslui-
ting op het Uilenpad.

Tijdelijkheid
Het effect van deze strategie is 
meerderlei: De publieke ruimte en 
de winkeloppervlakte wordt gere-
duceerd, waardoor er concentra-
tie van het bezoek zal zijn in het 
straatje met een bijkomend gevoel 
van drukte en gezelligheid. Van der 
Lugt sprak van een tijdelijke reno-
vatie, die hij direct vertaalde naar 
het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Van der Lugt: ‘Hierdoor 

kan de huurprijs redelijk blijven en 
kunnen de winkeliers weer spek op 
het bot krijgen. Ook moet er sprake 
zijn van tijdelijkheid, omdat in bijv. 
2018 over de inrichting van een 
winkelcentrum heel anders gedacht 
kan worden dan in 2013’. De vast-
goedeigenaar hoeft ook maar een 
deel van de Kwinkelier te renoveren 
en hij kan zijn eigen agenda bepalen 
voor de renovatie van het afgesloten 
gedeelte. 

Gemeenschappelijk
Over de realiseerbaarheid van de 
plannen was de BOF-voorzitter 
helder: ‘Alles staat of valt met de 
bereidheid van de eigenaar het ach-
terstallig onderhoud weg te willen 
werken en dit te converteren naar 
tijdelijke renovatie. Het meren-
deel van de aanwezigen noemde de 
voorstellen goed en goed doordacht 
maar zag ook nog veel beren op de 
weg bij de realisatie ervan.

Bestuurders, ondernemers, winkeliers, politici en vertegenwoordigers van de 
pers waren aanwezig.

Stamppot eten 
tussen 350 schapen

Op zaterdag 26 januari is er gelegenheid om op een wel heel bijzon-
dere locatie echte Hollandse stamppot te eten. De Agrarische Natuurver-
eniging Noorderpark organiseert op die dag een winterwandeling met 
aansluitend een stamppot maaltijd. De deelnemers zijn welkom vanaf 
15.30 uur op de museumboerderij ‘Vredegoed’ aan de Heuvellaan 7 in 
Tienhoven/Oud Maarsseveen. 

Om 16.00 begint de wandeling die ongeveer een uur gaat duren. Deze 
gaat door het beroemde Westbroekse zoddengebied. Gids Bert van der 
Tol zal vertellen over het ontstaan en de cultuurhistorie van dit unieke 
gebied. Uiteraard is er ook aandacht voor de natuur die ook in deze 
wintertijd volop aanwezig is. Bert is bewoner en veehouder en ook de 
beheerder van de museumboerderij. Hij is ook de eigenaar van al die 
schapen. Na de wandeling kunnen de liefhebbers van stamppot tussen de 
schapen van de maaltijd genieten. De stamppotmaaltijd wordt verzorgd 
door een cateraar uit de buurt. Bert: ‘De stal is gedeeltelijk open. Als 
het niet te koud is serveren we de maaltijd op de deel. Is het toch wel 
erg winters dan kunnen we terecht in de museumboerderij. De tocht is 
geschikt voor iedereen maar je moet natuurlijk wel een beetje goed ter 
been zijn.’

Het is de eerste keer dat de Agrarische Natuurvereniging zo’n tocht orga-
niseert. Mensen die deel willen nemen aan de wandeling en/of de stamp-
pot kunnen zich aanmelden bij Henk van Zijtveld, tel. 0346-281266. 
Aanmelden kan tot 23 januari. Deelnemers wordt wel aangeraden om 
laarzen te dragen. Deelnemen aan de wandeling is voor leden van ANV 
Noorderpark gratis, aan niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
[MN]
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door Guus Geebel

Onder het motto: ‘Winkelbeleid een 

gezamenlijke verantwoordelijk-

heid!?’ organiseert de CDA-afdeling 

De Bilt-Maartensdijk op woensdag 

23 januari vanaf 20.00 uur een sym-

posium in het H.F. Wittecentrum in 

De Bilt. Deskundige sprekers geven 

vanuit hun vakgebied een inleiding 

over ontwikkelingen bij het winkel-

beleid. De avond staat onder leiding 

van Leo Fijen, die ook de discussie 

leidt.

Gitta van Eick en Martijn Koren ver-
tellen dat het idee om een openbare 
avond over dit onderwerp te organi-
seren al voor de zomer is ontstaan. 

‘Het CDA wil burgers meer bij het be-
leid betrekken en wij willen daarbij 
vooral het CDA geluid laten horen. 
Winkelbeleid is landelijk een belang-
rijk thema, maar vooral ook lokaal. 
Als CDA vinden we dat je het samen 
met burgers en de gemeente moet 
uitvoeren. We willen vooral het maat-
schappelijk middenveld bereiken. 

De nota Economisch Beleid 2020 is 
in 2008 vastgesteld. Dat beleid wordt 
nu ingehaald door de realiteit. Je 
moet dus kijken of het nog passend 
is en of je het nog kan veranderen.’

ONTWIKKELINGEN
Martijn Koren concludeerde twee 
jaar geleden in een scriptie dat De 
Kwinkelier een opknapbeurt be-
hoeft, maar dan wel voor de winkels 
die er nu zijn. Hij was bezorgd dat 
uitbreiding ten koste zal gaan van 
andere winkelgebieden en de huidi-
ge ondernemers. Het CDA vindt dat 
overal in de gemeente voorzienin-
gen moeten blijven en wil met deze 
avond laten zien dat de partij mee 
wil denken aan oplossingen. 

Het CDA wil met burgers en gemeen-
tebestuur komen tot een goede visie. 
Gitta van Eick vindt dat de gemeente 
meer aan het ondernemersklimaat 
moet doen. ‘Dat gaat goed met de 
life science-as, maar het gaat hier 

ook om ondernemers.’ Zij mist in-
breng van jongeren bij het ontwikke-
len van plannen. ‘Bij het ontwikkelen 
van de life science-as in relatie met 
de universiteit richten we ons op jon-
geren en willen we dat ze hier komen 
werken. Dan moet je ze ook bij het 
beleid betrekken.’ 

SPREKERS
Martijn Koren zegt dat het er niet om 
gaat het college op de vingers te tik-
ken, maar om duidelijk te maken dat 
ondernemers het in deze gemeente 
lastig hebben en dat we met zijn al-
len een oplossing moeten vinden. 

Met het symposium wil het CDA een 
eerste aanzet geven tot revitalisatie 
van het winkelbeleid in onze ge-
meente. 
Zowel voor de ondernemers als de 
inwoners. Sprekers deze avond zijn: 
Jan-Willem Groot, wethouder Econo-
mische Zaken in Amstelveen die een 
inleiding houdt over winkelbeleid 
en politiek, Marc Majolée van Retail-
VastgoedAdvies over winkelbeleid 
en vastgoedontwikkeling en Friso 
Hennings Backer van de Kamer van 
Koophandel over winkelbeleid en 
middenstand. De avond die geleid 
wordt door Leo Fijen’   

Openbare informatieavond 
CDA over winkelbeleid
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commissielid Martijn Koren en Raadslid Gitta van Eick.

Hoe krijgen ze me zo gek?
Marjan Haselho�  is eigenaar van BuroKracht. Al jarenlang helpt ze als trainer/
coach managers e� ectiever te worden. Ze is podiumauteur bij Management 
Team en expertblogger op meerdere managementsites. Zij vertelt: ‘Dit boek 
is bestemd voor managers op elk niveau en voor elke professional die te ma-
ken heeft met het aansturen/beïnvloeden van medewerkers’.  

GEDRAG
Marjan Haselho� : ‘Veel managers balen er regelmatig van dat dingen niet 
gaan zoals ze willen dat ze gaan. Je krijgt mensen niet mee in verandering, 
ze nemen onvoldoende verantwoordelijkheid, ontplooien te weinig initiatie-
ven, halen hun resultaten niet, et cetera. E� ectief leidinggeven gaat over het 
veranderen van jezelf vanuit de gedachte dat je alleen op jezelf 100% invloed 
hebt. Veel werkdilemma’s zijn terug te voeren op gedrag waarmee jij jezelf 
onbewust saboteert. Denk aan je controledrang, ongeduld, perfectionisme, 
pleasegedrag of confrontatie-mijdend gedrag. Confronterend? Zeker! Maar 
ook bewezen e� ectief. Door zelf op een ontspannen maar zeer e� ectieve ma-
nier leiding te geven wordt managen leuker en succesvoller dan ooit tevoren’. 

Op 1 februari a.s. van 17.00 tot 17.15 uur staat er een presentatie van het boek 
in de Bilthovense boekhandel gepland. Aansluitend is er mogelijkheid een 
(gesigneerd) boek te kopen en wordt er een borrel met hapje geserveerd.

Landwaart
Culinair

Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl
Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

door Guus Geebel

Heel veel Biltse ondernemers be-

zochten woensdag 9 januari in De 

Biltsche Hoek de traditionele Nieuw-

jaarsbijeenkomst van bedrijven-

vereniging Business Contact De Bilt 

(BCB). In een geanimeerde stemming 

werden bij een hapje en een drankje 

goede wensen voor 2013 uitgewis-

seld. Wethouder Economische Zaken 

Arie-Jan Ditewig was namens het ge-

meentebestuur aanwezig. 

‘De kracht van de BCB is het on-
derhouden van goede onderlinge 
contacten, aandacht voor elkaar, 
betrokkenheid en vriendschap’, zegt 
voorzitter Hans Haaksman in zijn 
Nieuwjaarsspeech. ‘Dat is ook in 

2013 weer heel belangrijk. Ik hoop 
dan ook dat we dicht bij elkaar staan 
en elkaar waar nodig zullen steunen.’ 
Haaksman meldt trots dat schilders-
bedrijf Joh. van Doorn in 2012 bij de 

Nationale Schilders Vakprijs de pu-
blieksprijs won voor de restauratie 
van het Paushuize in Utrecht. Agter-
berg Bedrijven werd uitgeroepen tot 
beste familiebedrijf van Nederland.

Hans Haaksman kan niet om de eco-
nomische crisis heen. ‘Wie de kran-
ten van de afgelopen tijd leest, ziet 
veel slecht nieuws over de economie. 
Die krimpt harder dan verwacht. De 
bouw zou het zwaarste jaar tege-
moet gaan.’ Toch weet Haaksman 
ook wat positiefs te melden. 

‘De omzet van webwinkels is met 
negen procent gestegen. Dat gaat 
echter wel ten koste van de retail 
winkelverkoop. Cijfers uit de Con-
junctuurenquête van de Kamer van 
Koophandel tonen aan dat in Mid-
den Nederland meer bedrijven hun 
omzet zien dalen dan stijgen.’ Haak-
sman wenst desondanks iedereen 
een gezond en succesvol 2013.

Goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst BCB

In een sfeervolle ambiance worden wensen uitgewisseld.

Wethouder Arie-Jan Ditewig en voorzitter Hans Haaksman klinken op 2013.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Bekendmakingen
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Berlagelaan 135, het wijzigen van de gevel d.m.v. 

plaatsen van een raam (27-12-2012)
•  Bilthoven, Emmaplein 20/22, bestaande kap achterzijde ver-

groot en bestaande gevel aan zijde Julianalaan wordt gewij-
zigd (21-12-2012)

•  Bilthoven, Handellaan 9, intern verbouwen van de woning 
(24-12-2012)

•  Bilthoven, Julianalaan 10, het verbouwen van de begane 
grond tot horeca en verbouwen 1e en 2e verdieping tot woon-
ruimten (21-12-2012)

•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, het deels verbouwen en uit-
breiden van de basisschool (21-12-2012)

•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, tijdelijk plaatsen van prefab 
units (12-11-2012)•

• Bilthoven, Lassuslaan 2, kap 2 beuken (18-12-2012)
•  Bilthoven, Maartensdijkseweg 13, uitbreiden van de melk-

runderveestal (20-12-2012)
•  Bilthoven, Obrechtlaan 40, kappen van een Blauwe ceder 

(19-12-2012)
•  Bilthoven, Rembrandtlaan naast 52, het oprichten van een 

woning met garage en aanleggen in- en uitrit (21-12-2012)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord, nabij Station, het oprich-

ten van een langzaamverkeerstunnel en een verdiepte fi etsen-
stalling (21-12-2012)

•  De Bilt, Alfred Nobellaan 150, doorbraak woonkamer naar 
keuken (19-12-2012)

•  De Bilt, kruising Bilthovenseweg/Utrechtseweg, het kappen/ 
verplanten van 14 linden (19-12-2012)

•  De Bilt, Utrechtseweg, het ontgraven van een oude tank-
gracht en aanleggen natuurvriendelijke oevers (21-12-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Sweelincklaan 102, nieuw te bouwen villa (28-12-

2012)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk ongenummerd, verzwaren van 

  de toegangsbrug en het vervangen van de toegangspoort van
 Fort Ruigenhoek (03-01-2013)
•  Maartensdijk, Prins Willem-Alexanderplantsoen 10, vernieu-

wen rabatdelen aan de voorzijde van de woning (20-12-2012)

d.d. 09-01-2013
[Bron: www.debilt.nl]

U I T V E R K O O P
PROF I TEER  VAN  KORT INGEN  TOT WEL

T O T 9  F E B R U A R I

O P  M E R K M O N T U R E N
Hessenweg 186
3731 JN - De Bilt
030 - 220 37 95

Het Slot 25
3981 KA - Bunnik
030 - 656 77 08

AdvVanEijk_SaleJan2013_195x264.indd   1 10-01-13   14:26

Ook in het nieuw jaar, 
is de voetverzorging belangrijk.

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

Nieuwe praktijk ruimte:
Zwanebloem 15 • 3738 TL Maartensdijk

Tuincursussen
• Tuinontwerpen
• Tuinonderhoud
• Plantenkennis
Tijdens de praktijkcursus 
tuinontwerpen komt alles aan de 
orde wat nodig is om een goed 
ontwerp te kunnen maken en gaat 
u zelf aan de slag, naar keuze met 
uw eigen tuin of die van een ander. 
De cursus wordt gegeven op 4 
maandagavonden: 28 januari, en 4, 
11 en 18 febrauri. Kosten € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 
vele aspecten van het tuinwerk 
aan de orde. De cursus is binnen 
en dat lijkt minder praktisch. Maar 
met veel ruimte voor uw vragen leert 
de ervaring dat we 3 afwisselende, 

leerzame avonden beleven. Dit jaar 
is de planning: de maandagavonden 
4, 11 en 18 maart. Kosten € 90,-.

De plantencursus geeft veel informatie 
over ca. 140 mooie soorten. De 
plus- en ook de minpunten komen 
aan de orde, misverstanden worden 
verhelderd en uw vragen beantwoord. 
Deze cursus kunt u volgen op de 
3 dinsdagavonden 12, 19 en 26 
maart. Kosten € 90,-.

Alle cursussen zijn incl. koffie/thee en
cursusboek. Belangstelling of 
inschrijven? Bel ons of kijk op de site.

P I e T e r  D e  K o n I n g

T u I n e n

Pieter de Koning Tuinen BV
Dr. Welfferweg 11 B 

3615 AK  Westbroek (utr.)
tel. 0346 - 28 21 40 
www.koningtuinen.nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCÔME MAKE-UP PRODUCTEN 
vanaf 9.95

Nieuw: 
NATUURLIJK AFSLANKEN IN 3 STAPPEN van Weleda

 voorbereiden van de huid BERKEN DOUCHE PEELING

silhouet ver� jnen met BERKEN CELLULITIS OLIE

lichaam zuiveren met BIO BERKEN EXTRACT

Produkten van Weleda bestaan uit natuurlijke ingrediënten
en worden zoveel mogelijk verkregen via biologische of

biodynamische teelt of gecerti� ceerde wildpluk
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Tweemaal Zes verliest 
eerste wedstrijd in 2013

De eerste competitiehelft werd afgesloten met de koppositie in de Overgangsklasse. 
In januari wordt gestart met de returns en zullen de concurrenten de jacht op Tweemaal Zes

inzetten met als doel promotie naar de Hoofdklasse. Tweemaal Zes start het nieuwe jaar met drie 
zware wedstrijden. Oost Arnhem uit, ODIK thuis en KVA uit. Oost Arnhem staat erom 

bekend in de thuis-hal een enorme hoeveelheid strijdlust en energie aan de dag te leggen. 
Daarnaast beschikken ze over een sterk team dat over veel schijven kan scoren.

Tweemaal Zes werd in de beginfase 
volledig overlopen door zelf niet die 
strijdlust op te kunnen brengen en de 
uitgestippelde tactiek niet uit te kun-
nen voeren. Oost Arnhem was scherp 
en wist met veel doorbraakgerichte 
acties vrije ballen en strafworpen mee 
te krijgen. Tweemaal Zes liep achter 
de feiten aan, kwam snel 6 goals ach-
ter en had moeite om in de wedstrijd 
te komen. Een snelle time out en een 
scorende Tim Meijers waren de eerste 
aanzet tot herstel.

Knie
Bob Gerritsen stond voor het eerst 
sinds zijn knieoperatie weer in de ba-
sis, niet gemakkelijk in zo’n ‘vecht-
wedstrijd’ waarin veel duels worden 
gevraagd. Hij wist zich daar na de 
eerste fase goed doorheen te slaan 
en mengde zich met meerdere goals 

in de strijd. Het verschil zou niet 
groter worden dan die 6 goals en er 
werd vanaf dat moment om en om 
gescoord. Oost Arnhem stelde alles 
in het werk om Anouk van Breda en 
Tim Meijers uit de wedstrijd te spelen 
waardoor er op andere plekken meer 
schotkansen ontstonden. Helaas was 
het schotpercentage te laag om voor 
de rust dichterbij te komen. Ruststand 
17-11.

Rust
Na rust kreeg Tweemaal Zes iets meer 
grip op de wedstrijd. Het damesvier-
tal werd sterker in de duels en het spel 
van Oost Arnhem werd meer en meer 
ontregeld. Langzaam werd terugge-
vochten naar 4 doelpunten verschil en 
was het wachten op het kantelen van 
de wedstrijd. Matthias van Beest en 
Eline Geurtsen vielen aan Tweemaal 

Zes zijde in en wisten te scoren en een 
strafworp mee te krijgen. Toch bleek 
Oost Arnhem over veel veerkracht te 
bezitten en in plaats van Tweemaal 
Zes dichterbij te laten wisten zij in 
die fase hun schotpercentage juist 
op te voeren. Toen het verschil weer 
naar 6 goals opliep was de wedstrijd 
gespeeld en wist Oost Arnhem met 
enkele fraaie goals de enigszins ge-
fl atteerde eindstand van 31-22 te be-
reiken.

Volgende week in de thuiswedstrijd 
tegen ODIK zal gespeeld moeten 
worden zoals in het eerste kwartier na 
rust om een goed resultaat te halen. 
De steun van de TZide zal daar ze-
ker bij gaan helpen. Het 2e team van 
Tweemaal Zes, eveneens koploper, 
wist ook niet te winnen in Arnhem. Er 
werd met 14-11 verloren.

Salvodames starten nieuw jaar met verlies
De beide Salvodamesteams zijn de tweede competitiehelft gestart met verlies. Het 1e team liep 

tegen een onnodig 3-2 verlies op bij Forza in Hoogland. De 2e team dat in dezelfde 
klasse speelt verloor tamelijk kansloos met 4-0 bij GO in Geldermalsen.

Zaterdag 12 januari vertrok Salvo 
D1 naar Amersfoort. Daar stond 
de wedstrijd Forza Hoogland tegen 
Salvo op het programma. Salvo be-
gon traag en niet scherp aan de wed-
strijd. Hierdoor keek Salvo binnen 
de kortste keer tegen een achter-
stand van 7 punten aan. Toch wis-
ten de dames uit Maartensdijk zich 
te herpakken en begon het spel aan 
de kant van Salvo te lopen. Hier had 
Forza geen antwoord op en de eerste 
set ging naar Salvo met 18-25. De 
tweede set liet een compleet ander 
beeld zien. Forza begon in haar spel 
te komen terwijl bij Salvo niets leek 
te lukken. Deze set werd dan ook 
gemakkelijk met 25-15 gepakt door 
Forza. De derde set voelden de Sal-
vodames dat zij wat recht te zetten 

hadden. Met name de servicedruk 
van Stefanie van Ginkel zorgde 
ervoor dat Salvo al snel tegen een 
grote voorsprong aankeek die niet 
meer uit handen gegeven werd. 
Setwinst met 16-25. De vierde set 
ging het lang gelijk op maar trok 
Salvo net aan het kortste eind met 
een setstand van 28-26, waardoor 
een vijfde set gespeeld uitsluitsel 
zou geven. In deze vijfde set kon 
Salvo het verschil net niet maken en 
ging de set met 15-13 naar Forza, 
wat een verlies van 3-2 voor Salvo 
betekent. Op 15 en 19 januari speelt 
Salvo twee competitiewedstrijden. 
Dinsdag 15 januari om 21.00 uur in 
Weesp tegen Oberon en op 19 fe-
bruari om 16.00 uur in De Vierstee 
tegen Sovoco uit Soest.

Salvo 2
Vooraf was was al duidelijk dat 
de uitwedstrijd tegen GO een hele 
moeilijke ging worden m.n. van-
wege het gemis van vier basisspeel-
sters. 
De dames hebben zich tegen het 
hoog gekwalifi ceerde team uit Gel-
dermalsen niet weg laten spelen 
maar heeft de eerste drie sets voort-
durend tegen een achterstand moe-
ten opboksen. 
Niet alleen de servicedruk van GO 
speelde Salvo parten maar ook ver-
dedigend was de tegenstander ijzer-
sterk met een 4-0 eindstand als ge-
volg. 19 januari spelen de dames om 
14.15 uur in De Vierstee tegen het 
als 5e geklasseerde UVV/Sphinx uit 
Utrecht.

Scouting familiebreed
De komende weken zijn de welpen (7 tot 11 jaar), de scouts (11 tot 15 jaar) 
en de explorers (15 tot 18 jaar) weer bezig met allerlei scoutingactiviteiten 
zoals kamperen, spelletjes spelen, speurtochten lopen en nog veel meer. 
Mocht u interesse hebben in scouting, voor uzelf als leiding of voor uw 
kind, dan bent u van harte welkom. Kom op zaterdagochtend gerust een 
keer langs bij het clubhuis aan de Dierenriem, of neem contact op via de 
website van de groep www.aggermartini.nl. 

Wat je voor spannends kan doen met zilversoda vind je uit bij scouting.

Geen geheimen op Fort Ruigenhoek
Staatsbosbeheer, eigenaar van Fort 
Ruigenhoek, neemt het met de verde-
diging van het Fort niet zo nauw. Het 
is namelijk mogelijk om op zondag 
27 januari alle geheimen van het Fort 
te weten te komen. 
Dan organiseert de Fort beheerder 
een speciale excursie waarin alle ge-
heimen van het Fort worden onthuld. 

U kunt mee na aanmelding via www.
groenehartcentrum.nl De rondleiding 
begint om 13.30 uur en duurt onge-
veer 1 ½ uur.
Kunt u niet op deze dag kijk dan op 
de website www.groenehartcentrum.
nl voor een ander datum later dit jaar.  
In ieder geval staan de volgende da-
tums in 2013 vast:  10 februari en 

24 februari.  Indien u met een groep 
Fort Ruigenhoek wilt bezoeken dan 
kan dit in overleg. Zorg voor stevige 
schoenen. Een deel van het terrein is 
moeilijk toegankelijk voor personen 
die slecht ter been zijn en gebruikers 
van rolstoelen. 
Het Fort bevindt zich aan de Ruigen-
hoeksedijk 125a te Groenekan 

Het Boeren Buren Bal 
De Weergodden van het Speikerreik 
De Bilt nodigen alle inwoners uit 
De Bilt en de omliggende kernen, 
dorpen en steden uit om samen met 
hun Prinsen en Prinsessen het Boe-
ren Buren Bal te vieren. Het feest is 
voor jong en oud en wordt gehouden 
op zondag 20 januari vanaf 14.00 

uur in het H.F Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 De Bilt. De toegang 
is gratis. Het feest wordt muzikaal 
opgeluisterd door befaamde blaas-
kappellen  waaronder de Boeren soul 
stampers, de Blaaskinkels, de Blaas-
vaak en Hofkapel de IJsbrekers uit 
De Bilt. 

Leden en oud-leden worden van har-
te uitgenodigd voor de receptie ter 
ere van het 44-jarig jubileum. 

De receptie begint om 12.00 uur en 
zal duren tot 14.00 uur ook in het 
H.F. Witte Centrum. Gaarne aanmel-
den via info@weergodden.nl

Muzikale peuterpret
Woensdag 23 januari start de tweede serie van 10 lessen ‘muzikale peuter-
pret’. De cursus is bedoeld voor kinderen en ouders/begeleider in de leeftijd 
van 1 t/m 4 jaar. Tijdens de lessen worden liedjes gezongen, zowel traditi-
onele als nieuwe, zijn er bewegingspelletjes en gebruikt men eenvoudige 
instrumentjes. Dit alles sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De 
lessen beginnen om 11.00 u en duren 45 minuten. Instromen is nog moge-
lijk. Zie ook www.kunstenhuis.nl

Kinder Natuur Activiteiten – Insecten
Woensdag 23 januari  van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen van 5 tot 12 jaar 
meedoen op Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt aan kinderactivi-
teiten, dit keer met als thema ‘Insecten’. Er is informatie over het onderwerp, 
er wordt geknutseld en – bij goed weer – is er een buitenactiviteit. De kosten 
zijn gering en er is limonade en iets lekkers. Aanmelden en informatie uitslui-
tend per e-mail: natuurkidsbeerschoten@hotmail.com vóór  22 januari. Zie 
ook de agenda van Utrechts Landschap: www.utrechtslandschap.nl.

Inlopen in Lage Vuursche
Op donderdag 24 januari 2013 organiseert de Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche haar eerste Inloopmiddag voor Ouderen in het nieuwe jaar. 
Deze middag wordt gehouden in het dorpshuis De Furs aan de Slotlaan in 
Lage Vuursche. Het dorpshuis is open vanaf 13.30 uur, de bijeenkomst be-
gint om ongeveer 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Er is deze middag een optreden van de heer Gustav  Rosink die met zijn 
keyboard gezellige meezingliedjes zal spelen. De entreekosten bedragen 3 
euro per persoon, inclusief een kopje koffi e met wat lekkers. In de pauze 
wordt gezorgd voor een drankje. 

advertentie
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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
Nieuw dekbedovertrek lits 
jumeaux 240x220/200 cm. 
Katoen, zelfstrijkend. Kleur 
groen met wit, bloem en 
streep. In originele verpak-
king. € 15,-.  Tel. 0346-282302

Voor de camping:  waterkoker-
tje Tristar (500W) + koffiezet-
apparaatje Princess (550W). 
€ 8,-  per stuk of samen € 15,-. 
Tel. 0346-282302

Nieuw in verpakking: 
Luchtbed Intex (76x193x22 
cm) € 12,50. Tel. 0346-282302

Inklapbaar veldbed (spiksplin-
ternieuw) € 25,-. Tel. 0346-
282302

Een aantal grote dozen houts-
kool. In één koop € 10,-. Tel. 
0346-282302

Diascherm en diaprojector. In 
één koop € 10,-. Tel 0346-
282302

Kappersschort + inklapbare 
föhn met droog(hoofd)kap 
(Braun, reismodel). In één 
koop € 15,-. Tel 0346-282302

Gietijzeren tafelwok (nieuw) 
€ 5,-. Tel 0346-282302

Levis blauwe spijkerjack. Ligt 
fris gewassen te wachten op 
een nieuwe drager. Maat M. 
€ 15,-. Tel. 06-16276013

Halogeen lampensetje, voor 
aan plafond. Nieuw in doos 
met ophang bekabeling. € 10,-. 
Tel. 06-16276013 

Nette, leren lage schoenen 
voor dames. Instappers: kleur 
mat zwart, model bootschoe-
nen. Zelden gedragen. Maat 
39. €10,-. Tel. 06-16276013 

Schaatsen: Zwarte lage noren 
maat 39, merkloos. € 20,-. Tel. 
06-16276013

Stoffen winterjas: Roze met 
grijs (met capuchon), voor 
stoere meiden. € 15,-. Maat 
M-L. Tel. 06-16276013

Knalpaarse imitatiebontjas 
voor stoere dames of een leuk 
feestje, kort model. Nieuwe 
staat. € 50,-. Maat M-L. Tel 
06-16276013

DamesJas in kleur Oud-
Hollands groen. Nep leer look, 
driekwart colbertmodel met 
knoopsluiting, maat L. € 20,-. 
Tel. 06-16276013

Nieuwe voornemens? Balans 
gymschoenen van Human 
Nature (ANWB) kleur zwart, 
z.g.a.n. Stimuleert de bloeds-
omloop in de benen. Maat 39. 
€ 35,-. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 
niet roteerbaar. Af te halen 
voor € 20,-. Tel. 06-16276013

America sierkussentje 40x40 
met rits binnenkussen hoender-
veer i.z.g.s. € 5,-. Tel. 0346-
214065

Nokia 9500 satelliet ontvanger 
voor de free to air kanalen. 
Geschikt voor astra hotburd. 
€ 25,-. Tel. 06-19963053

Kleuren tv  scherm doorsnede 
53 cm. met afstandsbediening, 
merk JVC. € 25,-. Tel. 035-
6015185

Houten doorlopers en Friese 
houten doorlopers, verschil-
lende maten, gebruikt. € 7,50 
per paar. Tel. 06-25466708

Calligrafiecursus, Map en 
Boek. € 10,-. Tel. 06-25466708

Dell 20 inch flat screen monitor 
zwart/zilver. € 50,-. Tel. 0346-
211678

Strooizout. 25 kg(zak). € 7,50. 
Tel. 0346-211710

15 cm. dik matras, koud-
schuim. 90x200 met afritsbare 
en wasbare hoes. Super kwali-
teit, ziet er goed uit. € 45,-. Tel. 
0346-213528

Paar lage noren te koop maat 
40. € 15,-. Paar noren maat 39. 
€ 10,-. Tel. 0346-212757 of 
06-13285848

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

Pelgrim gasfornuis met gla-
zen afdekplaat en elektr. oven 
grill. Nog nieuw in verpakking. 
Boekje aanwezig. € 50,-. Tel. 
06-57978657

Keramiek uit eigen pottenbak-
kerij org. kado’s vanaf € 2,50. 
Tel. 06-22638840

3 Sneeuwkettingen, per stel 
€ 10,-. Renz Ringinbind appa-
raat + 10 ringen. € 50,-. Tel. 
035-6838613

Noren Viking, maat 37, 41+43. 
€ 15,- per paar. Was droogrek. 
€ 10,-. Tel. 035-6838613

Eenwieler in bijna nieuwe 
staat. € 25,-. Tel. 06-53451230

Gitaarrugzak merk: Ritter rood/
zwart, als nieuw. € 25,-. Mooie 

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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en graaf-
werk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar onze 
geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. 
Tel. 0346-212787

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

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoonlijke 
groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te door-
breken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden met 
jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakingsgesprek. 
Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsychologie van Jung, 
Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. Hanneke van 
Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninverbinding.nl

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  

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

U zoekt 
- 

U vindt

Gezin met 3 grotere kinderen en hond zoekt flexibele hulp in 
huishouding en strijk voor 4 uur per week. Tel: 06-22771602 

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 met 
06-54753516 voor meer info.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Complete 
gezichtsbehandeling voor € 49,50 incl. gezichtsmassage voor een 
goede doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel: 06-10666673

Wij zoeken 50 mensen die serieus willen afslanken! Gratis intake 
& bodyscan, Gratis intensieve Coaching. Duidelijke communicatie 
betreft het traject. Sms afslanken 2012 naar 06-46308037

Fotografie Guido van der Burg van Foto Voordaan. Voor 
portret foto's van volwassenen, kinderen en families in (studio of 
buiten) en voor sport- en actie foto's. Ook voor zakelijk doelein-
den ben ik beschikbaar zoals voor foto's van conferenties, perso-
neelsuitjes, medewerkers aan het werk voor promotiemateriaal 
maar ook voor uw website. Telefoonnummer 06 - 55 17 30 85 en  
www.fotovoordaan.nl

Cursussen/Trainingen
Zie pag. 8 voor de SWO cursussen!

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op een 
draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 12 per-
sonen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek op aanvraag 
(tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen Paul Werner 030-
2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. www.pwkeramiek.nl

Herhalingscursus Reanimatie en AED. Dinsdag 12 februari 
2013 geven wij weer een herhalingsles reanimatie en AED. U kunt 
tijdens deze les uw vaardigheden op het gebied van reanime-
ren weer beoefenen. De kosten bedragen € 25,00. De locatie is 
Wooncentrum Toutenburg, Kievietlaan 81A, Maartensdijk. Voor 
informatie/aanmelden: Gerarda Koops-Vos via bhvehbo@ziggo.
nl, tel. 0346-213148/06-50968336.

Bewegen en ontmoeten 50+! Wilt U met plezier dansen? Samen 
met andere senioren werken aan Uw conditie! Dan is stijldansen 
een sportieve uitdaging voor dames en heren voor dames en heren 
boven de 50 jaar. Elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur in 
de: Duiventil a/d Jasmijnstraat 6. Info: SWO de Zes Kernen De 
Bilt. Tel. 030-2203490.

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

gitaar mist 1 snaar. € 25,-. Tel. 
0346-212881 of 06-24721434

Wintersport Mexx oranje 
damesjack, maat 44. € 50,-. Tel. 
0346-551146
Sneeuwkettingen, nooit 
gebruikt. € 25,-. Mail voor de 
maat: ablank@ziggo.nl of bel 
0346-212371

Gratis kinderski-helm, 3 stuks, 
2 rood, 1 groen. Tel. 0346-
214011

Goed uitziende beige baby 
kinderledikant +matras 
60x120cm. € 30,-. Tel. 0346-
214084

Twee groene gietijzeren bis-
tro stoeltjes voor in de tuin. 
Iets aparts. € 50,-. Tel. 0346-
214084

Viking schaatsen, lage noren 
maat 43, z.g.a.n. € 50,-. 
Sneeuwketting Weissenfels, 
uniqa, lengte 120, maat 32. 
€ 40,-. Tel. 0346-212407

Personeel gevraagd
Kringloopwinkel Emmaus 
Bilthoven zoekt enthousiaste 
VRIJWILLIGERS die van 
aanpakken weten in een leuke 
werkomgeving. Wij horen 
graag uw reactie via: emmaus-
bilthoven@gmail.com of 030-
229 2470

GROENRIJK Hollandsche 
Rading zoekt: Jeugd vanaf 
14 jaar voor de woens-, don-
der- en vrijdagmiddag voor 
het bijvullen van de winkel. 
Wil je wat bijverdienen en kan 
je de op die middagen? Mail 
dan naar: hollandscherading@
groenrijk.nl of bel naar 035-
5771425

Handige student/jongeman 
gezocht voor werkzaam-
heden in en om (TUIN) het 

huis in Holl. Rading. Tel. 
06-46380150.

HUISHOUDELIJKE hulp 1x 
per week. Holl. Rading. Tel. 
035-5771295

Gevraagd zorgzame lieve 
HULP in de huishouding voor 
3 tot 4 uur in de week, info 
06-54983628

Personeel aangeboden
Reparatie ZONWERING en 
rolluiken. Servicebeurt nu 
€ 15,-. Nieuw markies. € 150,-
. Zonweringdoek nu besteld. 
€ 20,- m2. Tel. 06-26604779 
Hans, Groenekan

SAXOFOON- en klarinetles 
door conservatorium docent. 
Tel. 06-55891237

A a n g e b o d e n . 
HUISHOUDELIJK hulp 
voor al uw schoonmaakklus-
jes in huis € 12,50 per uur! 
Per direct beschikbaar liefst 
omgeving De Bilt. Bilthoven 
06-10666002  
 Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 
CORNER een speciaal 65+ 
tarief heeft? En ook dat met 
knipkaart elke tiende behande-
ling knippen gratis is? Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Erv. beeldend kunstenaar/
docent geeft cursus aquarel-
leren en/of schilderen incl. 
kunstgeschiedenis.(10 lessen). 
Tel. 030-2292461

Jeugd tot 12 jaar bij KAPPER 
Hans. € 10,-. Bel 0346-212455

Gratis af te halen: oude 
collectie trouw- en 
kerstkaartenmappen. Parel 
Promotie 0346-211215
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Voordaan-coach Kalfsterman stopt na dit seizoen
Peter Kalfsterman vertrekt aan het einde van het seizoen bij de hockeyers van Voordaan. De coach is 
dan drie jaar actief geweest in het Groenekanse bos. Het is zijn eigen besluit om te stoppen: ‘Na drie 
jaar is het goed voor het team dat er iemand anders voor de groep komt te staan, met nieuwe ideeën 

en frisse trainingsmethodes.’

Voordaan is nog volop in de race voor 
behoud in hoofdklasse en dit doel 
blijft dan ook ongewijzigd. ‘Een-na-
laatste worden en via de play-outs in 
de hoofdklasse blijven zou fantastisch 
zijn’, aldus de coach. ‘We doen het tot 
nu toe goed, beter kon eigenlijk niet.’

Succes
Onder Kalfsterman kent Voordaan een 
succesvolle periode. In zijn eerste sei-
zoen werd de club derde en vorig jaar 
promoveerde Voordaan voor de twee-
de keer in de historie naar de hoofd-
klasse, dankzij het kampioenschap in 
de overgangsklasse. De Groenekanse 
club won dit seizoen tot nu toe twee 
keer (thuis van plaatsgenoot SCHC en 
Oranje Zwart) en speelde gelijk tegen 
Den Bosch. ‘Ik heb de afgelopen 2,5 

jaar met ongelooflijk veel plezier ge-
werkt op Voordaan en daar verandert 
het komende half jaar niets aan.’

Behoud
Zowel bij klasse-behoud als bij degra-
datie denkt Kalfsterman, dat het beter 
is om te stoppen. ‘Als we erin blijven, 
moet Voordaan een nieuwe stap ma-
ken om structureel hoofdklasser te 
worden. Daar is zeker drie jaar voor 
nodig en zes jaar is voor mij als coach 
te lang bij een club. Als we degrade-
ren, moeten we opnieuw kampioen 
zien te worden in de overgangsklasse 
en dat hebben we al eens samen mee-
gemaakt dus dat is niets nieuws.’ Kalf-
sterman heeft nog geen plannen voor 
volgend seizoen: ‘Ik wil zeker blijven 
coachen en sta open voor iets nieuws.’

Succesvol
Voorzitter Thijs Linssen van Voordaan 
onderstreept de succesvolle periode 
onder coach Kalfsterman. ‘Ik denk 
dat Peter trots mag zijn op de resulta-
ten. Er staat inmiddels een jonge maar 
vooral stabiele en gedegen ploeg, die 
laat zien waartoe een sterk collectief 
in staat is. Uiteraard is dat mede een 
verdienste van Peter en de rest van 
het begeleidingsteam. En vanzelfspre-
kend blijft er voor dit lopende seizoen 
nog de doelstelling om niet automa-
tisch te degraderen. Samen met Peter 
houden we deze ambitie voor deze 
tweede seizoenshelft uiteraard over-
eind.’ De tweede helft van het seizoen 
begint voor de heren van Voordaan op 
24 februari met een thuiswedstrijd te-
gen Laren.

Voordaancoach Peter Kalfsterman en aanvoerder Tim Belderbos na het behalen van 
het kampioenschap in de Overgangsklasse vorig seizoen. (Foto: Guido van der Burg)

Monsterscore DOS
De wedstrijd tegen Hebbes was zaterdag ruim vijf minuten oud toen het eerste doelpunt viel. Hierna ging het 

voor DOS in record tempo werd een nieuw clubrecord behaald door maar liefst 37 doelpunten te scoren.

De uitwedstrijd was begin november 
ook met ruime cijfers (12-26) gewon-
nen, zodat het vele publiek in De Vier-
stee er eens goed voor was gaan zitten. 
De eerste minuten van de wedstrijd 
stond het vizier nog niet helemaal op 
scherp, maar toen in de zesde minuut 
het eerste doelpunt was gevallen, was 
er geen houden meer aan. DOS speelde 
in de aanval in een hoog baltempo en 
Hebbes was niet bij machte de beweeg-
lijke DOS spelers af te stoppen. Halver-
wege was al een 17-6 stand bereikt.
Vaak lukt het bij een dergelijke stand 
niet meer om in de tweede helft ook 

nog veel doelpunten te scoren. DOS 
bleef gelukkig scherp in de afronding 
en scoorde er nog lustig op los. De vele 
en soms mooie doelpunten zorgden er 
voor dat de wedstrijd leuk bleef om te 
kijken. 
Lang leek het er in de tweede helft op, 
dat DOS de tegenstander op nul zou 
houden, maar bij 30-6 kwam er toch 
een tegendoelpunt. In de laatste fase 
nam DOS meer risico in de verdedi-
ging, om de bal zo snel mogelijk te on-
derscheppen om nog meer doelpunten 
te kunnen scoren, waardoor Hebbes 
nog een aantal mogelijkheden kreeg om 

te scoren. Met een eindstand van maar 
liefst 37-10 werd een nieuw clubrecord 
gevestigd!

Volgende week treft DOS een tegen-
stander van een ander kaliber, namelijk 
koploper Nova uit Bilthoven. Een wed-
strijd tussen de nummers 1 en 2 van de 
ranglijst. Nova is nog ongeslagen en 
DOS heeft alleen van Nova verloren. 
DOS wil zich natuurlijk revancheren 
voor de thuisnederlaag en kan bij winst 
op gelijke hoogte komen met Nova. De 
wedstrijd in het HF Witte Centrum in 
De Bilt begint om 17.45 uur.

Ledenwerfactie Helios
 T.K.H.C Helios - gelegen aan de Kees Boekelaan in Bilthoven – is een ten-
nisvereniging voor iedereen: de competitiespeler, de recreant en het gezin. 
Al 43 jaar wordt Helios draaiende gehouden door diverse betrokken vrijwil-
ligers en een scala van clubactiviteiten.
Afgelopen jaar is de keuken vernieuwd, waardoor er nu heerlijke maaltijden 
en lunches kunnen worden bereid. Daarnaast wordt op dit moment het terras 
vernieuwd en uitgebreid waardoor er voor het publiek nog meer prachtige 
en rustige recreatiemomenten zullen gecreëerd worden.
 
Als extra stimulans om lid te worden hoeven kandidaat-leden tot en met 
31 januari 2013 geen inschrijfgeld te betalen. Voor extra info www.helios-
bilthoven.nl Voor persoonlijk contact: Jojan Pasma tel: 030 2250643. 

Klaverjassen bij FC De Bilt
Vrijdagavond 18 januari kunt u weer klaverjassen bij FC de Bilt. In de kan-
tine van deze sportvereniging aan de Laan van Weltevreden in de Bilt bent u 
van harte welkom. Vanaf 19.00 uur is de kantine geopend en het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Loten voor de loterij 
zijn € 0,50 per stuk. 

Darttoppers

Traditiegetrouw werd afgelopen zaterdag in het paviljoen van SVM 
in Maartensdijk het jaarlijkse darttoernooi georganiseerd. Van de 60 
deelnemende koppels bij de senioren waren het uiteindelijk Wessel Schuller 
(r) en Patrick Verschuur, die er met de hoofdprijs vandoor gingen. Het 
toernooi bij de jeugd werd gewonnen door het koppel Perry van den Bunt 
en Bas Hoppenbrouwer. (Jeroen Kemp)

Begin met hardlopen 
Bij loopschool Saskia start in 19 januari 2013 een nieuwe hardloopgroep. 
Je leert in het goede tempo te lopen, hoe je een goede opbouw in je training 
kunt aanbrengen, welke warming-up en cooling-down oefeningen goed 
zijn, hoe je je looptechniek kunt verbeteren en volgens welk schema jij het 
beste kunt trainen. 

Begin goed, dan heb je er lang plezier van. De trainingen worden in het 
bos op zaterdagochtend van 11.30 uur tot 12.30 uur gegeven door Saskia 
Fonteijne, fysiotherapeut, fittness-trainer en looptrainer met een officiële 
KNAU-licentie. Het vertrekpunt is landgoed Beerschoten, tussen De Bilt 
en Zeist in. Aanmelden en nadere informatie http://www.loopschoolsaskia.
nl/ of bel 06 50925037.

FC De Bilt wint overtuigend van Bruse Boys
In de winterstop spelen de eerste elftallen van Bruse Boys uit Bruinisse en FC De Bilt de laatste jaren 

leuke wedstrijden tegen elkaar. De link tussen deze bevriende voetbalverenigingen wordt gevormd 
door de broers Menno en Jeroen Hoep. Dit keer vond de wedstrijd plaats in Bruinisse, omdat Bruse 

Boys het afgelopen weekend een nieuw complex in gebruik heeft genomen. 

Op vrijdag vond de opening van het 
schitterende complex plaats en ’s 
avonds was er in de kantine een ge-
zellig feest. Zaterdag’s betraden de 
eerste elftallen het nieuwe hoofdveld 
en waren de tribunes en terras goed 
gevuld met toeschouwers die een ge-
lijk opgaande eerste helft zagen. Een 
mooie prestatie van FC De Bilt, want 
Bruse Boys is koploper in de tweede 
klasse. Het werd zelfs voor rust 0-1 

door een doelpunt van Mike Versloot. 
Na de rust zou ‘Bru’ de zaak wel 
rechtzetten en hun eerste thuiswed-
strijd winnend afsluiten, maar dat 
pakte geheel anders uit. 

Ondanks de harde wind die door Zee-
land waaide, bleef FC De Bilt heel 
verzorgd, aanvallend voetballen en 
uit een schitterende aanval scoorde 
Erwin Korthals de 0-2. Daarna pro-

beerde Bru de aansluitingstreffer te 
forceren, maar toen Mike zijn tweede 
aantekende, gaven de Zeeuwen de 
strijd op en liep FC De Bilt via tref-
fers van Erwin en Mike en een mooie 
omhaal van Bobby Reyerse naar 0-6. 
In de laatste minuut wist Bruse Boys 
de eer te redden. Na afloop van deze 
zeer sportieve wedstrijd, was het heel 
gezellig in de kantine onder het genot 
van bier en mosselen. 

Genomineerden Sportgala De Bilt 2013
De jury van het Bilts Sportgala heeft de drie genomineer-
den per categorie bekendgemaakt voor de sportverkiezin-
gen over 2012. De volgende sporters en ploegen zijn voor 
de sportprijzen van de gemeente De Bilt genomineerd:

Sportman:
1.  Johan de Gier (jiu jitsu, Comby Sport Nieuwegein)  

Maartensdijk
2.  Philip Meulenbroek (hockey, Voordaan)
3.  Rick Vermeulen (honkbal, HSV Centrals)

Sportvrouw:
1.  Caia van Maasakker (hockey, SCHC)

2.  Carlien Dirkse van den Heuvel (hockey, SCHC)
3. Eva Voortman (softbal, Centrals)
 
Sporttalent:
1.  Luc Reij (atletiek, AV Phoenix), Bilthoven
2.  Niels Delen (schaatsen, IJsclub Biltsche Meertje)
3.  Thierry Brinkman (hockey, Kampong), Bilthoven

Sportploeg:
1. DOS B1 (korfbal), Westbroek
2.  Voordaan H1 (hockey), Groenekan
3.  Brandenburg D2 (waterpolo), Bilthoven

Het Bilts Sportgala
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Prachtig Uilennest 
Op de hoek van de Nachtegaallaan en de Merellaan in 

Maartensdijk staat in de tuin voor het huis van de familie 
Mekel sinds vorige week een prachtig sculptuur, een met 
kettingzaag en beitel geschapen beeldhouwwerk van een 
uilenfamilie, kijkend naar het passerend verkeer en de 

spelende schoolkinderen. 

Een bezienswaardigheid op zich is dit kunstwerk, dat gemaakt is uit het 
restant van een omgekapte boom aan de Merellaan in Maartensdijk. (foto 
Christa Spaan)

Bewoners Hanke en Huib Mekel vertellen: ‘De boom, die eigenlijk niet in 
een tuin thuishoorde heet Meta Sekoia en is een mammoetboom van 42 jaar 
oud. Hij werd te groot en moest weg. Toen kregen wij het idee om er iets 
moois van te maken. Op het Houthakkersfeest in Lage Vuursche zagen wij 
beeldhakkers bezig en spraken met hen. De boomverzorger en kunstenaar 
Dave Harmsworth uit Utrecht heeft onze wensen prachtig uitgevoerd. De 
top van de boom ging er af en op één enkele dag maakte hij er drie uiltjes 
op met een kleintje in het nest. Ge-
beitst en al. De belangstelling van 
passanten is groot’. 
[KP]

Lage Vuursche in 2012
door Kees Pijpers

In De Vierklank van 22 februari en 11 april van 2012 werd geschreven over een aantal plannen, welke 
zowel voor Lage Vuursche als voor de wijde omgeving van belang waren. Het ging om het opknappen 

van De Embranchementsweg, over een nieuw veilig fietspad door de bossen, over Boschoord als 
trouwlocatie en de start van een kattenhotel. We wilden eens weten hoe de plannen vorderden.

De Embranchementsweg ligt in het ver-
lengde van de Maartensdijkseweg en 
loopt van de Vuursche Steeg naar de N 
234. Het is een verbinding met hobbels 
en bobbels, met afbrokkelend asfalt en 
verzakte zijkanten. De weg zou deze 
zomer na technisch onderzoek worden 
opgeknapt. Er zouden tijdelijk 30 kilo-
meterborden komen met fiets sugges-
tiestroken op de weg en uitwijkhavens 
en versmallingen. De schatting was dat 
het werk een maand zou duren en dat 
einde deze zomer het werk zou zijn af-
gerond. Het onderzoek en het werk zou 
worden uitgevoerd door de gemeente 
Zeist dat vervolgens een rekening voor 
het Baarnse deel zal declareren. Dat 
zal vreemd klinken maar komt door-
dat de weg van 1240 meter lang onder 
drie gemeenten valt. Om precies te zijn 
ligt 930 meter op grond van Zeist, 220 
meter op grond van Baarn en 90 me-
ter op grond van De Bilt. Inmiddels is 
de zomer al lang verleden tijd en is er 
aan de weg, op enkele plekken aan de 
zijkant, onopvallend wat aarde aange-
vuld. De hobbels en de bobbels zijn 
gebleven. In Lage Vuursche dorp hoor-
den we de mening dat gemeenten bang 
geworden zijn nadat bekend werd dat 
door een slecht onderhouden weg in de 
gemeente Maarssen twee vrouwen van 
hun motor vielen en zijn omgekomen 
terwijl daar eerder ook al ongelukken 
waren gebeurd. Maar dat zou immers 
pleiten voor een snel en grondig herstel 
van de Embranchementsweg. 

De gemeenten.
De wethouders Baerends van Baarn en 
Varkenvisser van Zeist zijn volledig op 
de hoogte van de situatie en de inder-
tijd gemaakte plannen en problemen. 
Het grootste probleem is dat door de 
verhoging van de weg met asfalt, een 
fatale drukking zou ontstaan op de bo-
men, terwijl door het weghalen van de 
bomen de weg zou uitvloeien, waar-
door wegverzakking kan ontstaan en 
het probleem nog groter wordt. Toen 
is besloten om hier en daar langs de 
kanten van de weg wat versterking 
aan te brengen en dat is gebeurd maar 
lost het probleem van de hobbels en de 

bobbels niet op. Er zijn toen ook bor-
den geplaatst die aangeven dat er niet 
sneller dan 30 km/uur mag worden 
gereden maar, wordt er bij vermeld: 
‘Niemand houdt zich daar aan.’ Toch 
zijn de drie gemeenten niet van plan 
het er nu zo bij te laten. Ze gaan wat 
doen en wethouder Baerends zegt: ‘Ik 
vind dat Zeist het initiatief moet nemen 
want die bezit het langste stuk van de 
weg.’ Intussen is ook bekend dat de 
gemeente De Bilt op voorstel van een 
Maartensdijks raadslid zich met het 
probleem gaat bezig houden. Wij ver-
wachten dat die plannen binnenkort 
bekend zullen worden.

Nieuw fietspad
In Lage Vuursche Dorp spraken we met 
Gert Aalderink, die er samen met an-
deren diverse nuttige functies verricht. 
We wilden weten hoe het gaat met zijn 
plan om een veiliger oplossing te reali-
seren voor fietsers in en rond het druk-
bezochte dorp. Eerder vertelde hij over 
zijn wens om een veilig fietspad aan 
te leggen langs de Vuursche Steeg en 
in het verlengde ook de Vuurscheweg 
met aansluiting op de Soestdijkseweg 
Noord. Voor kinderen, die in De Bilt 
op school gaan en voor de bewoners 
die per fiets heen en terug richting De 
Bilt, Soest en Maartensdijk gaan om er 
boodschappen te doen of anderszins. 

Maar ook voor al die fietsers die het 
dorp en de omgeving verkennen. En 
dan nog al die bezoekers tijdens Ko-
ninginnedagen en de druk bezochte 
terugkerende Houthakkersfeesten in 
de Kuil. Dat zijn er heel veel, want er 
komen hier jaarlijks anderhalf miljoen 
mensen. Een nieuw fietspad naast de 
bestaande weg waar nu bomen staan, 
zou de doorstroming en de veiligheid 
bevorderen. Wij hebben Gert gevraagd 
of er al resultaten te melden zijn. Hij 
vertelt dat zijn plan bekend is maar het 
vraagt heel veel overleg met de huidige 
eigenaren, waarmee hij inmiddels con-
tact gemaakt heeft: ‘Het zal nog de no-
dige voeten in de aarde hebben maar er 
wordt in elk geval wel naar mijn plan 
geluisterd’.

Kattenhotel
In april maakten wij melding van het 
juist geopende Kattenhotel in Lage 
Vuursche aan de Hoge Vuurscheweg 
1 tegenover de noordelijke oprit van 
Kasteel Drakensteyn. De voormalige 
dierenartsassistente Marlise Koop-
Schep verbouwde met haar ouders een 
deel van de boerderij om er tijdelijk 
huisdieren op te vangen. Bij het bin-
nenstappen van het heldere pand zegt 
een glunderende Marlise dat het suc-
ces vanaf de start boven verwachting 
was en dat nog steeds is. ‘Voor tijde-
lijke opvang van de dieren is ons hotel 
voor veel mensen die op vakantie gaan 
of om een andere reden enige tijd van 
huis zijn, een oplossing en de dieren 
voelen zich hier thuis.’ Als we samen 
even rondlopen is dat goed te zien.  
Op een paar na zitten de dieren niet in 
hun hokken maar dartelen in de schone 
ruimte. Er naast is nog een serre waar 
ze kunnen genieten van de buitenlucht 
want ze mogen zelf kiezen om samen 
zowel binnen als buiten met elkaar te 
spelen. 

Trouwlocatie
Restaurant Boschoord Bistro ligt 
midden in de uitgestrekte bossen op 
de grens van de provincies Noord-
Holland en Utrecht bij grenspaal  
12 op de hoek van de Zwarteweg en 
de Gooiersgracht bij Lage Vuursche.  

Het wat mystieke pand bestaat al 
vanaf 1911 dicht bij de Hilversumse 
golfbanen en is open op aanvraag. 
Het hoort sinds 10 jaar bij Café  
Restaurant De Lage Vuursche van fa-
milie van Oostrum aan de Dorpsweg 
2 in het gelijknamige dorp. Begin dit 
jaar is Boschoord Bistro door de ge-
meente De Bilt en de gemeente Baarn 
aangewezen als locatie voor huwe-
lijksvoltrekking en partnerregistratie.  
Dus wilden we eens weten of daar 
ook gebruik van werd gemaakt.  
Het antwoord: ‘Hoewel het nog lang 
niet overal bekend is dat er hier ook 
getrouwd kan worden, zijn we toch te-
vreden met het aantal van meer dan een 
half dozijn trouwpartijen’. 

Zondagmiddag was de Embranchementsweg van beide kanten afgesloten. Een wandelaar die haar hond uitliet, had 
die ochtend in een sloot langs de Embranchementsweg het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. De politie 
is op hoogte van de identiteit van de dode maar deed daar nog geen mededelingen over. Bekend is dat het om een 
43-jarige man uit Soest gaat. Een schouwarts ging die middag aan het werk om te onderzoeken wat de doodsoorzaak 
is. Mocht sprake zijn van een misdrijf, zal verder onderzoek volgen, zo meldt een woordvoerster van de politie. De 
brandweer moest er die ochtend aan te pas komen om het lichaam met touwen aan de bak van een hoogwerker op een 
brancard uit de greppel te hijsen, nadat de technische recherche uitgebreid foto’s had gemaakt. 

Grenspaal 12 staat bij restaurant Boschoord tussen Cronebos (Hilversum) 
en Boswachterij de Vuursche (Baarn) en vormt de grens tussen Hilversum en 
Maartensdijk.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
16-1

Lamsschenkel met  
provençaalse saus

of
Pangafilet in Japans beslag en 

ravigotte saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
17-1
Vrij.
18-1
Woe.
23-1 Ree stoverij, puree, rode kool 

en stoofpeer
of

Gebakken sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-1
Vrij.
25-1
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