
Op 27 oktober 1978 werd het com-
plex geopend door (toen nog) prinses 
Beatrix. Nu, 32 jaren verder, moeten 
we constateren dat het gebouw uit 
z’n voegen barst. De sporthal voldoet 
niet aan de NOC*NSF eisen. DOS 
(uit Westbroek) en Tweemaal Zes 
moeten hun korfbalwedstrijden voor 
de zaalcompetitie zelfs afwerken met 
dispensatie van de korfbalbond en 
moeten soms noodgedwongen uit-
wijken naar andere accommodaties. 
De problemen treffen met name de 
sportclubs die voor hun trainingen 
gebruik maken van de Vierstee. De 
behoefte aan zaalruimte is veel groter 
dan de capaciteit die De Vierstee nu 
kan bieden. Dit was de reden voor 
de sportverenigingen om in oktober 
2009 gezamenlijk een brief te schrij-
ven aan het college van B&W en de 
Biltse Sportfederatie. 

Gemeentelijk beleid
De Biltse Sportfederatie ondersteunt 
volledig de brief van de verenigin-
gen. De gemeente De Bilt profi-

leert zich graag als een sportieve 
gemeente. Eén van de doelstellingen 
van het gemeentelijke beleid is om 
de breedtesport te stimuleren. De 
verenigingsmonitor De Bilt meldde 
al in 2008 dat 75% van de sport-
verenigingen de ambitie heeft om 
groei in haar ledenbestand te reali-
seren. Het binnenhalen van jeugdige 
sporters is daarbij van groot belang. 
Maar ook voor deze groep is er geen 
ruimte meer in De Vierstee. De voor 
deze jongeren geschikte periode van 
17.00 tot 20.00 uur is volledig bezet. 
Het heeft er toe geleid dat potentiele 
jeugdige sporters op een wachtlijst 
terecht zijn gekomen.

Afstemming
De initiatiefnemers van de brief uit 
2009, Gymma (gymnastiek), SVM 
(zaalvoetbal), DOS en TZ (korfbal), 
Judokan (judo) en Salvo 67 (vol-
leybal) hadden in december 2009 
een gesprek over deze problemen 
met wethouder Mittendorff, waar-
bij de wethouder de problemen van 

de sportclubs volmondig erkende. 
Hij zegde toe dat er een haalbaar-
heidsstudie zou komen. Hierbij zou 
de afstemming van een eventueel 
nieuw te ontwikkelen sporthal van 
het Groenhorstcollege worden onder-
zocht in relatie tot de behoefte van 
de gebruikers van De Vierstee. In 
oktober 2010 kregen de verenigin-
gen vervolgens te horen dat het col-
lege naar verwachting aan het einde 
van het jaar een besluit zou nemen. 
In november 2010 stuurden de ver-
enigingen nog maar eens een brief 
om hun benarde positie duidelijk te 
maken. Op dit moment is die beslis-
sing door de gemeente nog steeds 
niet genomen. Kennelijk heeft het 
overleg met het Groenhorstcollege 
nog niet tot een resultaat geleid. 

Oplossing
Voorzitters Peter van Brenk, (TZ) 
Jacques Timmer (Judokan), Cornel 
Boere (DOS) en Kees Diepeveen 
(Salvo ‘67) hebben nog steeds ver-
trouwen in de gemeente. Ze zijn 

positief gestemd maar verwachten 
nu wel een duidelijk antwoord zodat 
ze weten waar ze aan toe zijn. Leiden 
de onderhandelingen met het Groen-
horstcollege niet tot een resultaat dan 
verwachten ze dat de gemeente zelf 
met een andere oplossing komt. Ze 
vinden dat de huidige situatie niet 
langer kan voortduren. Een nieuwe 
sporthal bij het Groenshorstcollege 
zou het formaat moeten krijgen van 
de Kees Boekehal, die deel uitmaakt 
van het complex van de gelijknami-
ge scholengemeenschap in De Bilt. 
Alles hangt nu af van het antwoord 
van de gemeente. De voorzitters vin-
den het wel van belang dat de inwo-
ners van de kernen Maartensdijk en 
Westbroek op de hoogte zijn van de 
moeilijke positie waarin de sportver-
enigingen door het ruimtegebrek nu 
verkeren.

Mogelijkheden
Een factor die een rol kan spelen 
zijn de ontwikkelingen rond het H.F. 
Wittecentrum, het zwembad Bran-
denburg en de gymzaal aan de Marie 
Curie weg in De Bilt. Het college 
heeft besloten om een aanvullend 
onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden die er zijn rond sloop, nieuw-
bouw, verplaatsing, groot onderhoud 
en revitalisering van deze objecten. 
In De Vierklank van twee weken 

geleden heeft men uitgebreid kun-
nen lezen wat voor mogelijkheden er 
daarbij allemaal zijn. Het is een com-
plex vraagstuk waarbij vele varianten 
denkbaar zijn. Eén van de voorwaar-
den bij het aanvullende onderzoek is 
dat de omvang en afmetingen van de 
nieuwe accommodaties gelijk moe-
ten zijn aan die welke genoemd zijn 
in de startnotitie uit 2009. 

Budgettair neutraal
Bovendien moet de budgettaire neu-
traliteit behouden blijven De vraag 
die in Maartensdijk voorzichtig 
opdoemt, is wat dat laatste voor 
mogelijke consequenties heeft voor 
de financiële ruimte die er is voor de 
realisering van de nieuwe sporthal 
in Maartensdijk. Als er nieuwbouw 
komt, met het Groenhorstcollege als 
partner, bespaart dit in ieder geval 
de niet onaanzienlijke kosten van 
groot onderhoud aan de huidige, 
meer dan dertig jaar oude, sporthal 
van De Vierstee. De onzekere toe-
stand brengt de vier voorzitters in 
ieder geval tot een krachtig signaal 
richting gemeente en de politiek: 
‘Laat de kern Maartensdijk niet in de 
kou staan!’. Ze doen dat ook namens 
alle andere sportverenigingen die 
gebruik maken van De Vierstee. Die 
hebben zich inmiddels nadrukkelijk 
geschaard achter dit initiatief.
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Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Sportclubs in De Vierstee luiden de noodklok
door Martijn Nekkers

De Vierstee is vanaf het begin van haar bestaan het kloppend hart van de Maartensdijkse gemeenschap. 
Hier is van alles te doen. Sport, kunst, cultuur, wat al niet. We vinden er line dance, zang, blaasmuziek, 

vergaderingen, de bibliotheek, film maar vooral ook veel sport. Er is judo, volleybal, tafeltennis, zaalvoetbal, 
turnen en zaalkorfbal. In De Vierstee is het nooit stil. Opgeteld maken 1100 sporters gebruik van de 

accommodatie. En dat is dan nog exclusief het aantal leerlingen van de scholen,
die gebruik maken van De Vierstee. 

V.l.n.r. Jacques Timmer, Cornel Boere, Kees Diepeveen en Peter van Brenk.

Het politiedistrict Binnensticht omvat 
de gemeenten Zeist, De Bilt en Bun-
nik. ‘Tot nu presenteerde alleen de 
politie de jaarcijfers, maar de samen-
werking met de gemeenten is inmid-
dels zo belangrijk geworden dat een 
gezamenlijke presentatie meer voor 
de hand ligt’, aldus Lassche. De bur-
gemeesters Gerritsen van De Bilt en 
Ostendorp van Bunnik, en Yno Hoek-

stra namens de gemeente Zeist, geven 
een toelichting op het veiligheidsbe-
leid en de integrale samenwerking in 
2010. Ook de drie wijkteamchefs zijn 
daarbij aanwezig Officier van Justitie 
Maarten Vuylsteke geeft vanuit de 
optiek van het Openbaar Ministerie 
een beschouwing.

Tien procent minder criminaliteit in District Binnensticht
door Guus Geebel

‘De samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en gemeenten werpt vruchten af’, vertelt districtschef 
Eddy Lassche op 7 februari tijdens een perspresentatie over de jaarcijfers 2010 van het politiedistrict 

Binnensticht. Lassche constateert dat de trend van dalende criminaliteitscijfers doorzet. 
Ten opzichte van het peiljaar 2002 is dat 34 procent.

Een JOP is een van de manieren om jeugdoverlast te verminderen. Vorig jaar 
werd een mobiele JOP in De Bilt geplaatst.

Vervolg op pagina 12



De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

 De Vierklank 2 9 februari 2011

Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

13/2 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
13/2 • 18.30u - Ds. P. Koeman, Barneveld

Pr. Gem. Julianakerk
13/2 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/2 • 10.30u - Preek van de leek

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

13/2 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild, 
Hilversum

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/2 • 10.00 en 11.30u

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

13/2 • 9.30 - Ds. G. Roorda, Zeist
13/2 • 10.15 - Ds. J. de Wolf, 

Amandelboom
13/2 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma, 

Immanuëlkerk

Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

13/2 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve, 
Veenedaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/2 • 10.00u - Ds. J. Kronenburg, Zeist

R.K. St. Michaelkerk
13/2 • 10.00u - Eucharistieviering
13/2 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/2 • 10.00u

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

13/2 • 10.30u - Prof. Dr. V. Brümmer, 
Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
13/2 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
13/2 • 18.30u - Kand. Mr. J.P. de Man, 

Rosmalen

Herst. Herv. Kerk
13/2 • 10.30  en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/2 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/2 • 10.00u - Prof. G.C. Baart, 
Renswoude

13/2 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

13/2 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
12/2 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering
13/2 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit, 

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
13/2 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 

Zwan

Geboren
2 februari 2011

Gijs en Marilène
Zoon en dochter van Sjan en

Elzeline van Ettekoven-van Vliet
Tolakkerweg 154

Hollandsche Rading

‘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

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Psalm 89: 19 ber.

Het heeft de Heere behaagd, in de leeftijd van 97 jaar, uit de familiekring 
weg te nemen onze zuster, schoonzuster en tante

Willemina Adriana van Brenk - van Voorst
sinds 17 maart 1995 weduwe van Jan van Brenk

Onze bijzondere dank gaat uit naar verzorgenden van 
Verpleeghuis “De Wijngaard”
voor de liefdevolle verzorging.

 G. Beije-van Voorst

 J.H. van Voorst-van Veldhuizen

 M. Mommers-van Voorst

 neven en nichten

Zeist, 2 februari 2011 

Correspondentie-adres:
Familie Van Vulpen-van Voorst
Gageldijk 88
3566 MG  Utrecht

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op maandag 7 februari op de 
Hervormde Begraafplaats te Groenekan

Bijzondere dienst in Immanuelkerk
Zondagochtend 13 februari a.s. vertelt Pete Pronk het verhaal ‘Wonen 
overal, nergens thuis’ in de Immanuelkerk; een verhaal vol verwondering. 
Het wordt een bijzondere dienst voor  alle leeftijden (voor kinderen tot  4 
jaar is er crêche).
Pete Pronk maakt vrijwel alle verhalen zelf. Daarbij spelen verrassing, ple-
zier, betrokkenheid, interactie en improvisatie een belangrijke rol. In zijn 
beleving is ieder verhaal, hoe vaak ook verteld, altijd weer nieuw. De dienst 
begint om 10.00 uur in de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg Zuid 49 
te De Bilt. 

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 februari haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 12 februari oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

In de Woudkapel
Zondag 13 februari wordt er een bijzondere dienstgehouden in De Woudkapel. 
Een die het midden houdt tussen een gewone dienst en een bezinningssamen-
komst, Preek van de Leek met als thema: 'Wat beroert mij’. Een kerkdienst 
zonder dominee, vormgegeven en uitgevoerd door ‘leken’, niet-theologen. Er 
is kinderoppas. Aanvang 10.30 uur. 
Dinsdag 15 februari spreekt Lisette Thooft over 'Mythen en spirituele ontwik-
keling'. Wat hebben de verslindende draken van vroeger en de gevaarlijke 
robots van nu ons te zeggen? Om waarlijk mens te worden, moeten wij ze 
kennelijk verslaan. Aanvang 20.00 uur in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 
hoek Sweelincklaan. De kosten bedragen een minimumbijdrage van 5 euro. 
Zie ook: www.woudkapel.nl

Alzheimer Café
Op dinsdag 15 februari a.s. vindt er 
een Alzheimer Café plaats in De Bilt. 
De locatie is het restaurant in woon- 
en zorgcentrum De Koperwiek in 
Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de benaming 
voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. 
Er staat iedere keer een ander thema 
centraal waarvoor een gastspreker 
wordt uitgenodigd. Het thema van 
deze avond is: ‘Gedragsverandering 
bij dementie’. Spreker is Annette 
Stock, coördinator ontmoetingscen-
trum. Er is daarna gelegenheid om in 
gesprek te gaan en vragen te stellen. 
Er zijn muzikale intermezzo’s en er is 
ruimte voor gezelligheid en contact 
met elkaar.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje te 
nemen en even na te praten. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Problemen 
met vervoer en voor meer inlich-
tingen: Willemien Hak, tel.nr. 030 
2203490.

Gast aan tafelavond 
bij Fotoclub

Maandag 14 februari komen de 
leden van de  fotoclub weer bijeen 
voor een ‘Gast aan tafel’- avond. 
Ca. 6 leden zullen ieder aan een 
eigen tafel hun werk presenteren. 
Via een roulatiesysteem c.q. circuit-
vorm kan iedere tafel deze avond 
bezocht worden. De foto's zullen 
worden besproken en er kunnen 
vragen over gesteld worden.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
info op de website www.fotoclub-
bilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

Om in de natuur rond te struinen
kun je terecht in De Biltse Duinen
door het storten van geld
wordt meer opengesteld
een actie om rond te bazuinen

Guus Geebel Limerick

Politiek Café
Het bewonerscomité HR-A27 heeft 
Provinciale Staten verzocht deel 
te nemen aan het politiek café. 
Aanstaande dinsdag 15 februari 
is het onderwerp: de voorgeno-
men verbreding van de A27 en de 
effecten hiervan voor Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Groene-
kan. Debatteer mee in restaurant de 
Paddestoel, Vuursche Dreef 180, 
Holl. Rading van 20.00 uur - 22.00 
uur.



Nieuw
raadslid

‘Het plaatsvervangend voorzitter-
schap van de Staten is voor mij het 
extra van politiek bedrijven geweest. 
Je speelt daardoor een rol in het 
proces van besluitvorming binnen de 
provincie, want je zit er heel dicht 
op. Ik heb een behoorlijk aantal Sta-
tenvergaderingen mogen voorzitten.’ 
Een door De Vries ingediende en aan-
genomen motie tegen het verleggen 
van de start- en landingsbanen van 
vliegveld Hilversum, noemt hij een 
belangrijk politiek succes. Onlangs 
heeft de provincie Noord-Holland 
besloten niet mee te werken aan de 
verlegging van de banen. Dit houdt 
in dat de wijk Ter Sype niet kan door-
gaan. Wel doorgaan zou op de N417 
voor enorme verkeersproblemen heb-
ben gezorgd. ‘Wij hebben het op 
de agenda van Gedeputeerde Staten 
gezet. GS heeft continu contact gehad 
met zowel de gemeente De Bilt als 
met de provincie Noord-Holland en 
Hilversum, om te kijken hoe er op een 
goede manier uit te komen zou zijn. 
Dat is dus uiteindelijk gelukt.’

Ontwikkelingen
Revitalisering van bedrijventerreinen 
is voor D66 steeds een belangrijk 
aandachtspunt geweest. ‘Dat staat nu 
echt bovenaan op de agenda van de 
provincie. Wij zijn de initiatiefnemers 

geweest en uiteindelijk is het college 
met een uitgebreid plan gekomen. 
Dat plan moet ertoe leiden dat we 
de ruimte weer op een goede manier 
gaan gebruiken. D66 is tegen ver-
rommeling. De grootste teleurstelling 
vind ik dat we niet wat verder zijn 
gekomen met de natuurontwikkeling 
binnen de provincie. We hebben als 
provincie, maar ook als partij, heel 
veel energie en tijd gestoken in de 
ecologische hoofdstructuur en de ver-
bindingszones. Door de bezuinigin-
gen vanuit Den Haag komt dat nu tot 
stilstand. In tegenstelling tot de PVV 
vindt D66 de dertig miljoen voor een 
ecoduct goed besteed. Bij herindelin-
gen vindt D66 dat vooraf duidelijk 
moet zijn wie waar over gaat en 
wie uiteindelijk de beslissing neemt 
hoe het eruit moet zien. ‘Wij zijn 
voor grotere gemeenten. Als je kijkt 
wat gemeenten door decentralisatie 
van taken krijgen toegeschoven, dan 
is het belangrijk dat die voldoende 
bestuurskracht hebben om dat aan 
te kunnen. Ik ken gemeenten in deze 
provincie die dat niet aankunnen. Dat 
vind ik jammer, want de burger wordt 
daar de dupe van.’

Programma
‘Provincie Utrecht Anders. Daarom 
D66’, is de titel van het partijpro-

gramma. D66 heeft een ambitieuze 
vernieuwingsagenda die is toegespitst 
op vijf terreinen: wonen, werken, 
kennis, duurzaamheid en kwaliteit 
van de overheid. Een overheid die 
alle ruimte en kansen biedt aan zoveel 
mogelijk mensen en niemand uitsluit. 
Bescheiden, krachtig en slagvaardig. 
D66 pleit voor een grondige her-
ziening van de omvang en de taken 
van bestuurslagen, zoals provincie 
en gemeente. ‘Wij moeten naar een 
provincie die zich richt op kerntaken. 
Ruimtelijke ordening, groen, natuur, 
mobiliteit en economie. Wij stellen 
dat het, om als provincie te kunnen 
overleven, duidelijk moet zijn waar 
de provincie zich wel of niet mee 
bemoeit. Die discussie is tot nu toe 
steeds vooruitgeschoven. D66 heeft 
in dit verband een initiatief genomen 
met het opstellen van een visiedocu-
ment over de jeugdzorg. Voor D66 
is helder dat kind en ouders centraal 
staan in de jeugdzorg. Op termijn zijn 
wij voor het overhevelen jeugdzorg-
taken naar de gemeenten. Het bureau 
jeugdzorg valt nu onder verantwoor-
delijkheid van de provincie. 

Zorgvuldigheid bij het proces van 
overhevelen van taken vinden wij 
wel heel belangrijk. Je kan het niet 
zomaar over de schutting gooien want 
dan heb je een echt groot probleem. 
Gemeenten moeten voldoende kennis 
en kunde hebben om die taak goed te 
kunnen uitvoeren, want ouder en kind 
mogen er niet de dupe van worden.’

De Biltse Duinen
‘Hoe lokale en provinciale politi-
ci met elkaar kunnen samenwerken 
zagen we bij de Biltse Duinen. Toen 
er problemen met de houtwallen 
waren kon Frans Poot vragen stellen 
aan B en W van De Bilt en ik aan 
Gedeputeerde Staten. Op die manier 
versterk je elkaar. Hetzelfde geldt bij 
de verbreding van de A27. Dat gaat 
alle kernen langs die weg aan. We 
onderhouden goede contacten met 
de bewonerscomités. D66 zal niet 
zomaar instemmen met de verbre-
ding van wegen. Dan moet ook de 
leefbaarheid van de wijken en kernen 
langs die wegen verbeteren. Dat is 
voor ons het uitgangspunt en anders 
kunnen we er niet aan meewerken.’  

Collegevorming en campagne
Ralph de Vries gaat uit van een ver-
dubbeling van het aantal zetels in de 
Staten bij de verkiezingen, maar hij 
hoopt op een vijfde zetel. ‘Bij alle 
veranderingen waar we als provincie 
voor staan zou het heel goed zijn als 
D66 in het college een rol speelt.’ 
Mocht de partij aan het college van 
GS deelnemen, dan is De Vries de 

kandidaat gedeputeerde. ‘Bij de col-
legevorming staan wij open voor 
gesprekken met alle democratische 
partijen, maar ik constateer dat ik 
op inhoud met een partij als de PVV 
politiek niet zoveel kan. Dat heeft niet 
alleen te maken met de standpunten 
van die partij, maar ook met de poli-
tieke houding en cultuur. Dat botst 
met D66. We zullen wel met ze praten 
maar de uitkomst staat eigenlijk al 
vast.’ D66 wil in de campagne zoveel 
mogelijk op straat zichtbaar zijn. De 
partij neemt deel aan debatten, maar 
organiseert zelf geen avonden. Op 
29 februari doet een bus met Tweede 
Kamerleden en kandidaten voor Pro-
vinciale Staten De Bilt aan. Ralph de 
Vries wil graag dat er verkiezings-
borden van D66 in het buitengebied 
komen te staan. Hij vraagt mensen die 
de partij een warm hart toedragen en 
een perceel langs de weg hebben dit 
mogelijk te maken.  ‘Meestal staan 
daar CDA borden, maar wij willen 
ook wel met een bord in de wei.’

De Vries roept mensen die hun land 
hiervoor beschikbaar willen stellen 
op hem te bellen: 0638445113.
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Ralph de Vries boegbeeld van D66 in de Staten
door Guus Geebel

‘We hebben ons de afgelopen periode speciaal gericht op natuur, mobiliteit, de A27 en bedrijventerreinen’, 
antwoordt Ralph de Vries uit Hollandsche Rading op de vraag waar D66 in Provinciale Staten het verschil 

maakt. ‘Wij voeren positiefkritisch oppositie, wat betekent dat we niet overal tegen zijn.’ De Vries (43) is bij 
de komende verkiezingen voor de tweede keer lijsttrekker van D66. Hij is plaatsvervangend

voorzitter van Provinciale Staten.

Ralph de Vries, lijsttrekker van D66.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Wees alert voor Ierse gevelreinigers 

Maartensdijk, donderdag 3 februari
Vandaag werd er tussen de middag aangebeld. Of wij misschien onze 
gevel wilden laten reinigen.Zij wilden het wel doen voor een klein prijsje. 
Ons huis zou er dan uitspringen en reclame voor de buurt zijn, zodat de 
buren het ook wel zouden wilen. Na enig aandringen en een sterk over-
tuigende babbel - de prijs zakte steeds meer - ging ik er uiteindelijk toch 
mee akkoord, you pay afterwards, and only when you’re satisfied!! Na een 
uurtje werk, zie ik dat ze ook het huis van de buren gaan doen?? Ik krijg een 
beetje argwaan en ga googlen. En ik vind meerdere meldingen van vreemde 
praktijken (Hoofddorp en Goes - gisteren), je gevel laten reinigen en je ziet 
bijna geen verschil met ervoor.

Enfin toen ze klaar waren waren wij dus niet tevreden - het verschil was 
haast niet te zien -, en wilden wij pas betalen als het droog en waarschijnlijk 
zichtbaar was. Daar wilden zij niet van weten en bleven volhouden dat het 
echt wel te zien was, uiteindelijk maken we een afspraak om een deel te 
betalen en de rest pas als het zichtbaar is en wij te tevreden. Bij de buren 
bleven ze intussen ook zeuren om het geld, ga het maar bij de bank halen 
enz. Inmiddels had ik de politie gebeld, één van de busjes ging er vandoor 
het andere busje werd aangehouden. Uiteindelijk hebben we geen aangifte 
kunnen doen, er is niets misdadigs gebeurd; wij hebben de mensen ‘in 
dienst genomen’ en moeten er dus wel iets voor betalen.

Ingrid Klok, Maartensdijk

Bibliotheken fuseren
Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt, Idea kunstencentrum, theater en 
bibliotheek Soest en Stichting Bibliotheek Zeist zijn een fusie aangegaan 
per 1 januari en gaan verder onder de naam Regiocultuurcentrum Utrecht 
Midden. Woensdag 2 februari ondertekenden wethouders van de betrokken 
gemeenten in aanwezigheid van Gedeputeerde Anneke Raven het daartoe 
opgestelde convenant in Theater Idea teSoest

De nieuwe organisatie richt zich op literatuur- media- kunst en erfgoe-
deducatie. Bonne Westdorp is directeur/bestuurder van het nieuwe Regio-
cultuurcentrum Utrecht Midden: ‘Door de fusie kan Regiocultuurcentrum 
Utrecht Midden haar positie versterken en haar werkzaamheden verbreden. 
De klanten staan centraal in het uitzetten van de nieuwe koers. Gezamenlijk 
kunnen nieuwe diensten ontwikkeld worden, bijvoorbeeld op het terrein 
van onderwijs. De nieuwe organisatie zoekt vertrouwde en nieuwe vor-
men van samenwerking met lokale en regionale partners. Zo ontwikkelt 
Regiocultuurcentrum Utrecht Midden zich tot een deskundige partner en 
adviseur en kan zich op deze manier als een sterke en aantrekkelijke part-
ner presenteren in de provincie, bij gemeenten, culturele instellingen en 
scholen.’ [HvdB]

Bilts wethouder Bert Kamminga kreeg de handen op elkaar.

De Vierklank kreeg vorige week een 
verkeerde foto van Bertus Voort-
man aangeleverd. Reden genoeg 
om het nieuw benoemde raadslid 
van D66 opnieuw te fotograferen. 
Dit is hem echt.

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 3.98

500
gram 3.98

1 Kg. 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 februari
t/m woensdag 16 februari

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

3 x 100
gram 3.98

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden gehakt 
Eigengemaakte 
schouderham 
Runderrollade

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Surinaamse eiersalade

Grillworstsalade

Filet Americain
3 x 100

gram 3.98

Fricandeau 

Hamlappen

Schouder-
karbonade

STOMPETOREN
JONG

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

500
gram 4.50 100

gram 1.39Lekker!

Lekkere 
crèmepaté

halve grillworst 
& Leverworst  

6.-

  EXTRA VRIJDAG-ZATERDAG AANBIEDING

  DONDERDAG

Diverse
 vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

4 Schnitzels

3 Biefstukjes

8 Hamburgers

100
gram 1.39

6.-

6.-

6.-

Nieuw!

DE LAATSTE 

OOSTENRIJKSE BERGKAAS 

LE TONNEAU

100
gram 1.49

op=op

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

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

1,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Gieser Wildeman

Roodstovers
Héél kilo

Vers gesneden

Groene kool _____ 400 GRAM  0,79

Sappige Conference handperen

_____________  HEEL KILO   0,99

Pasta met kip

EN PADDESTOELEN _________ 100 GRAM  0,89

1,25

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 14 FEBRUARI, DINSDAG 15 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 16 FEBRUARI

• Kapucijnersschotel
_____________________ 100 GRAM 0,89

• Jachtschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99

• Prei-gehaktschotel
_____________________ 100 GRAM 0,89

Deze week:

Volop kistjes clementines
De lekkerste !!!

Nieuw!

Biologische Odin-pakketten
Vraag er naar in de winkel!

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

Perssinaasappels
2 kilo

1,99

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

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60



Langzamerhand begint in de wijk het 
gevoel van verontwaardiging over 
het uitblijven van adequate maatre-
gelen de overhand te krijgen. Bewo-
ners willen niet langer door ProRail, 
de gemeente De Bilt aan het lijntje 
worden gehouden. Daarvoor is de 
afgelopen jaren al te veel gebeurd, in 
enkele gevallen zelfs met dodelijke 
afloop. ProRail en de gemeente De 
Bilt vinden dat die incidenten los van 
elkaar moeten worden gezien. Op 
de site van de inspectie van Verkeer 
en Waterstaat, www.ivw.nl (zoek op: 
railincindenten Bilthoven), is het vol-
ledige rapport te lezen. 

Maatregelen
Sindsdien is er wel het een en ander 
aan de overweg gebeurd, maar vol-
gens ProRail en de gemeente om het 
gevoel van veiligheid bij de wijkbe-
woners te verhogen. Dat het onveilige 
gevoel het geen kwestie is van senti-
ment maar van de werkelijke situatie 
op het spoor, bewijst het incident op 3 

februari 2011, toen een machinist bij 
een rood sein niet meer genoeg kon 
remmen en langs de overweg raasde 
toen de bomen nog open waren. Als 
spoorbomen niet functioneren, is er 
sprake van onveiligheid, ongeacht de 
reden waarom ze niet functioneren. 
ProRail geeft immers toe dat hier nog 
geen blokkeersysteem voor treinen 
die door rood rijden was aangebracht. 
Dat betekent dus dat de overweg 
inderdaad minder veilig was dan had 
gekund en dus het gevoel van onvei-
ligheid terecht.

ADOB-geschiedenis
De Automatische Dubbele Overweg 
Bomen (ADOB) op de Leyenseweg 
in Bilthoven, aan de kruising met 
het baanvak Utrecht-Amersfoort was 
de eerste testversie van dit nieuwe 
systeem in Nederland. Bedoeling 
was te zien of deze beveiliging het 
aantal ongevallen op overwegen kon 
terugdringen. Inmiddels zijn er twee 
aanpassingen geweest bij de over-

weg Leijenseweg. Maart 2008 vond 
een eerste ombouw plaats naar een 
ADOB NC (Nieuw Concept), waar-
door de bomen minder dicht hoef-
den te gaan. April 2010 zijn twee 
afsluitbomen op non-actief gesteld en 
vluchtkooien aangebracht om mensen 
die toch nog opgesloten raken een 
veilig heenkomen te bieden. 

Knopen doorhakken
De gemeente De Bilt noemt het inci-
dent van 3 februari 2011 onacceptabel 
beweert er nu alles aan te zullen doen 
om te zorgen dat er snel ondertunne-
ling komt, maar wie op de website 
van de gemeente De Bilt kijkt, ont-
dekt tot zijn verbazing: ‘Op dinsdag 
21 september 2010 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders 
besloten de verdere uitwerking van 
het Masterplan Leijenseweg tijdelijk 
te faseren. Het college wil recht doen 
aan alle belangen van betrokken par-
tijen. Op basis van ontvangen reacties 
van bewoners en belangengroepen 

op de eerste schetsen heeft het col-
lege besloten pas op de plaats te 
maken. Mede omdat er nog inhou-
delijke onduidelijkheid is over de 
ontwikkeling in een aantal deelge-
bieden. De ruimtelijke en financi-
ele afwegingen die daar nog gemaakt 
moeten worden zijn nog onvoldoende 
helder. Eventuele mogelijkheden voor 
aanpassing van verkeersmaatregelen 
die daarmee samenhangen vragen 
om nadere bestudering. Dit betekent 
dat ook de externe consultatie door-
schuift. Op het moment dat meer 
duidelijkheid kan worden gegeven 
over de inhoud en vervolg, worden 
bewoners en organisaties daarover 

geïnformeerd en vind een doorstart 
plaats met de externe consultatie.’ 
We zijn benieuwd in hoeverre het 
de gemeente nu wel ernst is met die 
ondertunneling van de Leijenseweg 
en wat de gemeente gaat doen om 
te zorgen dat de tunnel er ook snel 
kan komen zodra de andere partijen 
- ministerie, provincie, ProRail en 
Bestuur Regio Utrecht – met het 
benodigde geld over de brug komen. 
Er moet toch in elk geval snel duide-
lijkheid komen wat die tunnel gaat 
kosten. Daartoe zullen Burgemeester 
en Wethouders en de gemeenteraad 
van De Bilt op korte termijn knopen 
moeten doorhakken.  

Het provinciaal campagneteam had 
een ludieke manier van presenteren 
bedacht voor de lijstaanvoerder bij 
de verkiezingen, die over precies een 
maand later gaan plaatsvinden. Een 
volle zaal, wacht op de komst van 
de lijsttrekker die nog niet gearri-
veerd lijkt te zijn. Plotseling klinkt 
er getoeter en rijdt er een elektrische 
campagneauto de zaal in, met Wim 
van Wikselaar achter het stuur: ‘Wij 
gaan voor duurzaam’ is een slogan op 
de campagne-auto. Dat is volgens van 
Wikselaar niet voor niets: ‘De SGP 
heeft rentmeesterschap hoog in het 
vaandel staan, daar past duurzaam-
heid prima bij’. Aan de hand van tien 
speerpunten licht hij de plannen van 
de SGP voor de komende periode 

toe. Hij pleit voor kritisch omgaan 
met gemeenschapsgeld: ‘Daar valt 
nog wel wat te winnen’. Ook wijst hij 
op de waarde van cultuurhistorie en 
op het belang van de leefbaarheid en 
voorzieningen binnen de kleine ker-
nen. ‘De SGP maakt zich sterk voor 
mogelijkheden van woningbouw in 
kleine dorpen, waar dat nu nog niet 
mogelijk is’. Ook voor agrariërs heeft 
de SGP het nodige in petto: ‘Gezonde 
economische bedrijfsvoering moeten 
we faciliteren en niet torpederen’.

Landelijk 
Onder de aanwezigen ook Maar-
tensdijker Maarten van Leeuwen, 
die onlangs is gekozen tot algemeen 
voorzitter van de SGP. Van Leeuwen 

maakt al sinds 2006 deel uit van 
het hoofdbestuur. In het 'dagelijks 
leven' is hij voorzitter van het Col-
lege van Bestuur van het Hoorn-
beeck- en Van Lodenstein College 
en heeft hij de SGP gedurende 16 
jaar vertegenwoordigd als gemeen-
teraadslid, wethouder en lid van Pro-
vinciale Staten. In maart a.s. zal hij 
de functie ook daadwerkelijk gaan 
invullen. Van Leeuwen bedankte aan 
het einde van de avond de sprekers 
en sloot de avond ook verder af. Oud-
fractievoorzitter Maartensdijker Bas 
van der Vlies maakte aan het eind van 
de avond nog een ritje in de auto mee. 
Na veel passen en meten lukte het 
weer naar buiten te komen; iets, dat 
op de één of andere manier lastiger 
was dan naar binnen rijden. 

Oplaadpalen
Ook de Biltse fractievoorzitter Johan 
Slootweg was onder de aanwezigen. 
Slootweg stelde met betrekking tot 
de slogan op de campagneauto, dat 
er ook andere partijen zijn, die ‘te 
koop’ lopen met de term duurzaam. 
Het campagneteam antwoordde dat 
het zeker een SGP-plicht is om als 
rentmeester goed om te gaan met 
het milieu en duurzaamheid. Er zijn 
vele mogelijkheden om een poging 
ten goede voor het milieu te doen, 
een elektrische auto is er eentje van. 
Dat je zo’n auto hebt om die reden, 
daarvoor hoef je je niet te schamen. 
Van der Staaij zei nog dat duurzaam-
heid inderdaad een belangrijk punt 
is, maar pleitte wel voor een econo-

mische nuchterheid: ‘Overal oplaad-
palen prima en leuk, maar let wel op 
de kosten’ 

Sandwichkind
Landelijk fractievoorzitter Kees van 
der Staaij noemt de provincie een 
‘sandwichkind’. Het is vaak een tus-
senlaag die onzichtbaar is. Toch pleit 
hij voor het voortbestaan van de pro-
vincies, niet alleen vanuit de histo-
rie, maar ook omdat de provincie 
daarvoor te belangrijk is. ‘Wat als de 
provincie niet haar werk doet? Wees 
zuinig op de provincies, maar laat ze 
geen dubbel werk doen’. Ook wijst 
de SGP’er de honderd aanwezigen 
op het belang van deze verkiezingen: 
‘Een stem voor de provincie is ook 
een stem voor de Eerste Kamer. Het 
beste voor Utrecht is ook het beste 
voor Nederland’. 

Raadslid Pieter van Ojen uit Zeist is 
theoloog en geeft godsdienstles op 
een scholengemeenschap. In zijn vrije 
tijd leest hij graag en gaat hij bergbe-
klimmen en skiën. In zijn bijdrage 
aan de avond noemt hij de provincie 
‘een goede vijand’: ‘Als de provincie 
dan toch moet blijven bestaan, laten 

we het dan kleinschalig houden. De 
provincie is niet overbodig, maar het 
aanzien mag wel omhoog’. 

Het beste voor Utrecht
De SGP gaat de verkiezingen in onder 
het motto ´Het beste voor Utrecht.’ 
Aan de hand van tien speerpun-
ten maakt de SGP duidelijk dat zij 
het beste zoekt voor de provincie 
Utrecht en voor haar inwoners. De 
tien speerpunten zijn te vinden op 
de speciale campagnewebsite www.
hetbestevoorutrecht.nl. De kandida-
tenlijst wordt aangevoerd door Wim 
van Wikselaar (oud-wethouder uit 
Driebergen), gevolgd door Jan van 
de Lagemaat (agrariër en raadslid in 
Woudenberg), Hans Marchal (Wijk 
bij Duurstede), Hendrik Palm (Wil-
nis) en Gijs van Leeuwen (Houten).
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SGP start campagne in Maartensdijk
door Henk van de Bunt

De S(taatkundig)G(ereformeerde)P(artij) startte de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 
woensdag 2 februari met een avond in Maartensdijk, waar naast Utrechts lijsttrekker Wim van Wikselaar 
ook Tweede Kamerfractievoorzitter Kees van der Staaij en het Zeister gemeenteraadslid Pieter van Ojen 

spraken. De avond werd gehouden in het Hervormd Centrum achter de Nederlands Hervormde kerk
aan de Dorpsweg in Maartensdijk.

V.l.n.r. Kees van der Staaij, Pieter van Ojen en Wim van Wikselaar naast de 
zojuist het Hervormd Centrum binnen gereden campagneauto.

V.l.n.r. Maarten van Leeuwen, Johan Slootweg en Bas van der Vlies.

PS wij zijn sinds kort ook 

op de zaterdagen geopend!

advertentie

Veiligheid bij overweg Leijenseweg en
de noodzaak van ondertunneling

door Lilian van Dijk

Zowel de gemeente De Bilt als ProRail willen bij inwoners van de wijk De Leijen het ‘gevoel van 
onveiligheid’ wegnemen. Is de overweg Leijenseweg nu dan werkelijk veilig en in het verleden ook altijd 

veilig geweest, zoals ProRail en de gemeente volhouden? 

























 







 

















 

















































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

Zaterdag
12 februari
Staan we weer met 

Verse oliebollen

Bij C1000
Johan de Zeeuw

C1000 tulpen
diverse kleuren

2 bossen à 10 stuks 
naar keuze

van € 7.98

voor € 5,-
op = op



Op dit moment is er in de gemeen-
te de Bilt geen mogelijkheid voor 
dagverzorging of dagopvang voor 
ouderen op zaterdag. Verschillende 
cliënten en hun mantelzorgers die 
deelnemen aan het programma bin-
nen Beth Shamar hebben aangegeven 
heel graag gebruik te maken van de 
mogelijkheid voor dagverzorging op 
zaterdag. Er zal op zaterdag wor-
den gestart met vier deelnemers, die 
ook op andere dagen het centrum 
bezoeken. Om de groep intiem en 
kleinschalig te houden kan er nog met 
drie deelnemers worden uitgebreid op 
zaterdag. Voor andere dagen is aan-
melding nog mogelijk.

Groenekan
Dagverzorgingscentrum Beth Sha-
mar is gevestigd in Groenekan en 
biedt dagopvang en dagverzorging 
aan zelfstandig wonende ouderen met 
een lichte tot matige lichamelijke 
of geestelijke beperking. Dagverzor-

ging helpt ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Bovendien ontlast dagverzorging de 
mantelzorger(s). In een ontspannen 
en mooie omgeving worden gevari-
eerde activiteiten aangeboden. Hier-
bij kunt u denken aan activiteiten op 
het gebied van bewegen, en geheu-

genactivering, kook en tuinactivitei-
ten, gezelschapsspellen en nog veel 
meer. Gezelligheid en persoonlijke 
aandacht staan voorop en er is veel 
ruimte voor eigen inbreng! De acti-
viteiten op Beth Shamar worden aan 
verschillende groepen ouderen met 
specifieke hulp- en zorgvragen aan-

geboden, zoals groepen voor ouderen 
met dementieproblematiek en oude-
ren met somatische en/of sociale pro-
blemen. 

Kleinschalig
Dagverzorgingscentrum Beth Sha-
mar is een particuliere organisatie en 
onderscheidt zich van alle andere dag-
verzorgingscentra omdat het klein-
schalig is en niet verbonden aan een 
reguliere instelling. Er wordt gewerkt 
vanuit een algemeen christelijke en 
zingevende visie, dit betekent dat 
er gestreefd wordt naar een alg. chr. 
leefsfeer. Verder is het centrum prach-
tig gelegen achter de Boskapel in 
Groenekan waardoor de oudere deel-
nemers niet het gevoel hebben dat ze 

naar een instelling of een tehuis gaan. 
Deelnemers bij Beth Shamar komen 
uit de gehele gemeente De Bilt maar 
ook uit Utrecht en de gemeente Zeist.

Open dag
Wilt u meer weten over dagverzor-
gingscentrum Beth Shamar, ga dan 
een kijkje nemen tijdens de open 
dag op zaterdag 12 februari 2011 
a.s. van 12.30 uur tot 16.30 uur. U 
bent van harte welkom op het adres: 
Grothelaan 1a (achter de Boskapel) in 
Groenekan. 

U kunt ook contact opnemen met 
Jan Moggré, coördinator dagverzor-
ging. Tel: 0346-211755 of via e-mail: 
info@bethshamar.nl

Jubilaris in De Bremhorst
Dinsdag 1 februari was Margreet Westerhoudt 25 jaar in dienst bij Stichting 
de Bilthuysen als helpende in de zorg. Deze dag werd uitgebreid gevierd in 
Woonzorgcentrum De Bremhorst tijdens een feestelijke ochtend in de kof-
fiezaal. De bewoners en personeel genoten van heerlijk gebak. 

De bewoners hadden geld ingeza-
meld om cadeaubonnen voor Mar-
greet te kopen. De bonnen zaten in 
een mini jasje verpakt. Ook het per-
soneel zelf tastte in de buidel en er 
stond een heel mooi gevulde mand 
met verzorgingsproducten voor haar 
klaar. Na 25 jaar zorg geven aan de 
bewoners kan ze nu zichzelf lekker 
verwennen met de inhoud van deze 
mand. Margreet is altijd vrolijk en 
goed gestemd, met iedereen maakt 
ze graag een praatje. Voor bewoners 
is het fijn als er medewerkers uit de 
zorg zo lang werken dan kennen ze 
iemand goed en groeit er vertrou-
wen. 

(Trees van Rooyen)
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In 2006 is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning vastgesteld. Middels 
die wet moet het mogelijk worden 
dat iedereen kan meedoen aan de 
maatschappij en zelfstandig kan blij-
ven wonen. De gemeente De Bilt is 
al jaren hard aan het werk met initi-
atieven om samenhang te realiseren 
op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg. In 2007 is het innovatieproject 
MENS opgestart in De Bilt West en 
Maartensdijk. Er werd op beide plek-
ken een Servicecentrum gestart waar 
meerdere partijen samenwerken met 
als uitgangspunten: vraag- en wijk-
gericht werken, integraal, ontkokerd, 
ketenbenadering en beleidsvorming 
moet plaatsvinden in samenspraak 
met bewoners en/of cliënten. Onder-
deel van dit project wordt nu ook de 
ketenzorg dementie, daarmee wordt 
getracht de verschillende soorten zorg 
die mensen in het verloop van demen-
tie nodig hebben, op het juiste tijdstip 
en door de juiste partij aan te bieden. 

Netwerk Ketenzorg Dementie 
Er is in de gemeente De Bilt al 
veel ontwikkeld op het gebied van 
dementie. Het Netwerk is in 2010 
opgestart met als doel ketenzorg te 
ontwikkelen. Meewerkende partijen 
zijn: Beeuwkes Thuiszorg, Cordaan/
Dijckstate, De Bilthuysen (locatie 
De Biltse Hof), Warande (locatie 
De Schutsmantel), Stichting gezond-
heidscentra De Bilt, Antroz, Diako-

nessenhuis, Altrecht, Accolade zorg-
groep, Gemeente De Bilt, SWO De 
Zes Kernen De Bilt, Stichting Vitras/
CMD, Alzheimer Nederland, Steun-
punt Mantelzorg De Bilt, MENS, 
Wiltzangk en Huize het Oosten. Naast 
het inventariseren van wensen en 
behoeften betreffende dementie door 
Alzheimer Nederland, zijn voor 2011 
de volgende plannen vastgesteld: de 
verdere opstart van het netwerk, de 
coördinatie tussen de verschillende 
partijen regelen en het opzetten van 
casemanagement. Het casemanage-
ment zal mensen met dementie en 
hun familieleden begeleiden in het 
ziekteproces. 

Cijfers
De inwoners van de gemeente De 
Bilt hebben gemiddeld een hogere 
leeftijd dan elders in het land, het is 
een vergrijsde gemeente. In 2010 was 
11,3 % van de inwoners 75 jaar of 
ouder, landelijk staat dat op 6,9 %. De 
prognose is dat in 2030 15,5 % van de 
inwoners 75 jaar of ouder zal zijn. Dit 
is een toename van 37% en betekent 
dat er in 2030 ongeveer 6515 inwo-

ners die leeftijdsgrens bereikt hebben. 
Alzheimer Nederland heeft becijferd 
dat het aantal mensen met dementie 
gedurende de periode van 2010 tot 
2030 zal stijgen van 995 naar 1331. 

Inventariserend groepsgesprek
Op woensdag 16 februari 2011 houdt 
Alzheimer Nederland een groepsge-
sprek met mensen met dementie die 
wonen in de gemeente De Bilt en hun 
familieleden. Het gaat daarbij vooral 
over de begeleiding en de informatie 
die verstrekt is voor, tijdens en na de 
constatering van de diagnose ‘demen-
tie’. Bijkomende vragen zijn: zijn er 
dingen die u anders had gewenst? En 
hoe kan, volgens u, de zorg en onder-
steuning voor mensen met dementie 
en hun familie worden verbeterd in 
onze gemeente? Het gesprek vindt 
plaats van 10.00 tot 12.00 uur, in 
het gemeentehuis van De Bilt aan 
Soestdijkseweg 173 in Bilthoven. 
U kunt zich aanmelden bij: Mirjam 
van der Zwan (Alzheimer Nederland) 
per e-mail m.vanderzwan@alzhei-
mer-nederland.nl of telefonisch via 
(030)659 69 16.

Oproep aan mensen die willen meepraten 
over dementiezorg

Hoog ambitieniveau gemeente inzake dementie
door Marijke Drieenhuizen

Het Netwerk Ketenzorg Dementie wil de dementiezorg in de gemeente De Bilt verbeteren. Daarom houdt 
Alzheimer Nederland, een participant van het Netwerk, op woensdag 16 februari 2011 een groepsgesprek met 
mensen met dementie die woonachtig zijn in de gemeente De Bilt en hun familieleden. Binnen deze doelgroep 

wordt gezocht naar mensen die willen meepraten en meedenken. Die mening en ervaringen zijn uitermate 
belangrijk voor het streven naar verbetering van dementiezorg in deze gemeente. 

‘Beth Shamar’ dagverzorgingscentrum voor
Ouderen nu ook op zaterdag geopend

Dagverzorgingscentrum ‘Beth Shamar’ in Groenekan is vanaf 15 februari a.s. ook op zaterdag geopend voor 
deelnemers. Sinds het kleinschalige Dagverzorgingscentrum vorig jaar maart haar deuren opende heeft er 

een gestage groei plaatsgevonden van het aantal deelnemers. 

Beth Shamar houdt a.s. zaterdag open dag.

Lunch in de Duiventil
Op maandag 14 februari organiseert de SWO om 12.00 uur een Valentijn-
slunch in de Duiventil. Deze lunch wordt bereid door leden van het project 
‘Samen uit’. De kosten bedragen 3 euro. Aanmelden kan tot en met donder-
dag 10 februari, tel: 030 2203490. 

Voor nieuwe bezoekers is dit een goede gelegenheid om kennis te maken met 
‘Samen uit!’. Dit project wil ouderen de mogelijkheid bieden om in contact 
te komen met iemand die dezelfde interesses heeft, om bijvoorbeeld samen 
een dagje uit te gaan of om vriendschappelijk contact te onderhouden. Dit 
kan door een advertentie in een krantje te plaatsen of door bemiddeling van 
de projectcoördinator. Daarnaast organiseert ‘Samen uit!’ regelmatig bij-
eenkomsten en uitjes. Zo wordt er elke derde donderdag van de maand een 
museum bezocht en wordt er elke maand ergens samen geluncht. Tijdens 
bijeenkomsten en lunches worden vaak afspraken gemaakt voor nieuwe 
uitjes. Meer info hier over: Hagar Janssen, tel. 030 2203490.

Margreet Westerhoudts werd  
eens flink in ’t zonnetje gezet.

PvdA en de Gemeentetaken
Bij de PvdA overdag wordt deze keer de gemeente onder de loep genomen, 
omdat er nogal wat taken tussen rijk, provincie  en gemeenten zijn gewis-
seld. Cees Tilanus, oud-gemeenteraadslid Woerden komt hierover spreken 
op dinsdag 15 februari a.s. om 9.45 uur bij de fam. Van Genderen, Wester-
laan 15, De Bilt. 
Ook fractievoorzitter Jaap Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) is aanwezig 
voor nieuws uit de Gemeenteraad. Ook niet- leden zijn van harte welkom. 
Informatie: tel.: 030 2286903, 030 2282813 of 030 2291295.

In het voorjaar organiseert korfbalvereniging DOS uit Westbroek weer een 
rommelmarkt. Hiervoor hebben zij nog spullen nodig. Heeft u spullen staan 
die de korfbalvereniging nog goed zou kunnen gebruiken, neem dan contact 
op; tel. 0346 282059 of 0346 281167. Zij komen de spullen dan bij u thuis 
ophalen.

DOS zoekt spullen voor
rommelmarkt



Feestelijke opening
Na maanden van voorbereiding: plannen maken, verbouwen, schilderen, 

afwerken en -niet te vergeten- inkopen, is het zover: op 11 februari 2011 

hopen we onze nieuwe winkel op het Maertensplein feestelijk te openen.

Daarmee zetten we ook het nieuwe Nagel-concept neer. 

Het vertrouwde ‘Passepartout Nagel’ gaat verder als: ‘Nagel fashion’.

We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen in onze ruime winkel om de 

schitterende voorjaarscollectie te bekijken.

Bij aankoop van minimaal € 25,- een leuke verrassing!

Feestelijke openingsaanbiedingen:

TOP
IN DIVERSE KLEUREN, NORMAAL €15,-

VEST

IN DIVERSE KLEUREN, NORMAAL €49,95

POLO 3/4 MOUW

IN DIVERSE KLEUREN, NORMAAL €34,95

NU
12,50

NU
29,95

NU
45,-

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

Laat uw gegevens achter voor ons nieuwe klantensysteem 

en maak kans op een van de cadeaubonnen

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

06 - 53 14 67 33

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Trouwen?
De NIEUWE COLLECTIES TROUWKAARTEN 

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

Kom snel langs om te ze te bekijken!

Snelle levering

•
Eigen ontwerp mogelijk

•
Grote standaardcollectie

•
Gratis boeken mee naar huis

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

tevens grote collectie geboortekaarten

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

a.s. maandag
Valentijn

open vanaf 8.30 uur
Speciale boeketten

  v.a.  8,95
Rozen bos (20)  5,75

a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. 
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Door	 de	 toenemende	 Jodenvervol-
ging	na	de	 staatsgreep	van	de	nazi’s	
in	 1933	 vertrok	 het	 gezin	 in	 1934	
naar	 Palestina.	 Dat	 was	 toen	 een	
mandaatgebied	 van	 de	 Volkenbond	
(voorloper	 van	 de	Verenigde	Naties)	
en	 Palestina	 was	 toegekend	 aan	 het	
Verenigd	 Koninkrijk.	 De	 Brenners	
woonden	eerst	in	Tel	Aviv	en	later	in	
Jerusalem.	 In	1936	brak	 in	Palestina	
de	Arabische	opstand	uit,	die	gericht	
was	 tegen	 de	 Britten	 en	 de	 Joden.	
De	 Britten	 probeerde	 de	 opstand	 te	
onderdrukken;	 de	 Joden	 vormden	
militante	groepen	die	tegen	de	Britten	
en	Arabieren	vochten.	Eén	groep	was	
de	 Lechi,	 waarvan	 de	 later	 premier	
Jitschak	 Shamir	 één	 van	 de	 leiders	
was.

De	 jonge	 Brenner	 merkte	 niet	 veel	
van	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 in	
Palestina.	Hij	doorliep	de	middelbare	
school	 maar	 was	 niet	 erg	 geïnteres-
seerd	 in	 de	 school,	 want	 er	 waren	
spannender	 dingen	 te	 doen.	 In	 1945	
werd	Brenner	wapeninstructeur	bij	de	
militante	Lechi	 en	 tegelijkertijd	 pro-
beerde	 hij	 geschiedenis	 te	 studeren	
aan	de	universiteit	van	Jerusalem.
In	 december	 1947	 was	 Brenner	 in	
Jerusalem	 en	 maakte	 een	 driedaagse	
staking	en	relletjes	mee.	Daarna	esca-

leerde	 de	 zaak	 en	 in	 januari	 1948	
kwam	 een	 Arabisch	 vrijwilligers-
legioen	 de	 Palestijnen	 te	 hulp.	 De	
Palestijnen	 werden	 door	 de	 Joodse	
overmacht	 en	 door	 een	 betere	 orga-
nisatie	 door	 de	 Joden	 in	 mei	 1948	
verslagen.	 15	 Mei	 1948	 verlieten	 de	
Britten	 Palestina	 en	 de	 Joden	 riepen	
de	staat	Israël	uit,	waarop	een	coalitie	
van	 Arabische	 staten	 Israël	 binnen	
viel.	 Brenner	 moest	 in	 het	 leger	 en	
nadat	 de	Arabisch	 Israëlische	 oorlog	
begin	 1949	was	 geëindigd	 en	 hij	 uit	
het	 leger	 werd	 ontslagen,	 vroeg	 hij	
zich	af	wat	hij	zou	gaan	doen	na	zijn	
avontuurlijke	 jaren.	 Hij	 ging	 toch	
maar	door	met	studeren	en	tijdens	die	
studie	 ontmoette	 hij	 Nancy	 Glomb,	
met	wie	hij	in	1955	trouwde.	

Relaties
Brenner	wilde	na	 zijn	 studie	promo-
veren	 in	 de	 economische	 geschiede-
nis	 en	 ging	 daartoe	 met	 zijn	 vrouw	

naar	 Londen.	 Hij	 promoveerde	 in	
1962	 tot	 doctor.	 In	 1961	 was	 het	
gezin	 naar	 Ghana	 verhuisd,	 waar	
Brenner	de	economische	faculteit	aan	
de	nieuwe	universiteit	in	Cape	Coast	
op	 poten	 zette.	 Het	 waren	 moeilijke	
jaren	voor	hem.	In	1968	ging	Brenner	
op	het	 Institute	 for	Social	Studies	 in	
Den	Haag	werken.	Hij	was	diep	onder	
de	 indruk	van	Nederland,	 zo	 schoon	
als	de	straten	waren.

Via	 relaties	 bij	 de	 Organisatie	 voor	
Economische	 Ontwikkeling	 kon	
Brenner	vanaf	1969	op	een	universi-
teit	in	Ankara	in	Turkije	gaan	werken.	
Hij	 had	 het	 geweldig	 naar	 zijn	 zin,	
maar	een	militaire	staatsgreep	in	1971	
maakte	daar	een	eind	aan.	Schieten	op	
de	 campus	 van	 de	 universiteit	 en	 de	
ene	na	de	andere	collega	na	de	ande-
re	 die	 verdween	 waren	 niet	 bepaald	
ideale	werkomstandigheden.	Brenner	
keek	uit	naar	een	andere	baan	en	hij	
kon	 in	 1972	bij	 de	 toenmalige	Rijks	
Universiteit	 Utrecht	 als	 hoogleraar	
economie	 komen.	 Hij	 was	 geweldig	
onder	 de	 indruk	 van	 de	 prachtige	
kamers	in	het	bestuursgebouw	op	het	
Domplein	 met	 portretten	 van	 hoog-
leraren,	 maar	 was	 diep	 teleurgesteld	
toen	 hij	 in	 de	 fabriek	 op	 de	 Uithof	
moest	werken.

Bilthoven
In	Utrecht	had	Brenner	verder	een	rus-
tig	 leven.	Hij	 ging	 in	 de	Mozartlaan	
in	 Bilthoven	 wonen.	 Brenner	 kreeg	
aan	 de	 Universiteit	 weliswaar	 met	
onrustige	studenten	te	maken,	maar	er	
werden	geen	studenten	neergeschoten	
zoals	in	Turkije!	Hij	kon	goed	met	de	
studenten	 opschieten,	 want	 hij	 vond	
dat	 ze	 wel	 gelijk	 hadden	 met	 hun	
eisen	 voor	 meer	 zeggenschap.	 Hij	
probeerde	sociale	economie	als	apart	
vak	 te	 ontwikkelen.	 Brenner	 richtte	
daartoe	een	(Engelstalig)	blad	op	dat	
het	 Tijdschrift	 voor	 Inkomensverde-
ling	heet	 en	was	hoofdredacteur	van	
het	 blad	 van	 1990	 tot	 2002.	 Bren-
ner	 was	 auteur	 van	 negen	 weten-

schappelijke	boeken,	waarvan	één	het	
Nederlands	 en	de	 rest	 in	het	Engels.	
Hij	 was	 voorzitter	 en	 medeoprichter	
van	 het	 Internationale	Centrum	voor	
Sociale	 Economie	 in	 1986.	 In	 1996	
ging	Brenner	met	 emeritaat.	Hij	kon	
toen	 aan	 zijn	 grote	 hobby	 beginnen:	
het	 schrijven	 van	 thrillers.	 In	 2003	
en	 2006	 kwamen	 twee	 Engelstalige	
thrillers	uit.	
Zijn	 vrouw	 Nancy	 die	 geschiede-
nis,	wiskunde	en	 filosofie	 studeerde,	
publiceerde	enkele	jaren	geleden	een	
boek	over	Spinoza.	Op	14	december	
2010	overleed	de	beminnelijke	Yeho-
jachin	 Brenner	 in	 Bilthoven.	 In	 het	
maartnummer	van	De	Biltse	Grift	zal	
een	artikel	over	Brenner	verschijnen.

In december 2010 overleed de in 
Bilthoven wonende Yehojachin 
Simon Brenner. Op verzoek van de 
redactie van De Vierklank schreef 
Rob Herber (Historische Kring 
D’Oude School) bijgaande necro-
logie

Yehojachin Brenner 1926-2010
Sociaal econoom en schrijver van thrillers

Yehojachin Simon Brenner werd op 24 december 1926 in Berlijn-Charlottenburg geboren. 
Hij woonde tot 1934 met zijn ouders in een klein huis in Berlijn. 

Brenner in Ankara, eind jaren zestig. De auteur dankt mevr. Drs. Nancy 
Brenner-Golomb voor het ter beschikking stellen van de foto.

BioGeometry	 is	ontwikkeld	door	Dr.	
Ibrahim	 Karim.	 Deze	 Egyptische	
geleerde	 heeft	 deze	 veelomvattende	
leer,	die	alle	aspecten	omvat	van	het	
leven	 op	 deze	 wereld,	 steeds	 ver-
der	 uitgebreid.	Het	 is	 zelfs	 mogelijk	
om	 aan	 de	 universiteit	 van	 Cairo	 in	
de	 BioGeometry	 af	 te	 studeren.	 Het	
is	 tegelijkertijd	 de	 enige	 universiteit	
waar	op	dit	moment	BioGeometry	als	
een	 wetenschap	 wordt	 beschouwd.	
Dr.	Karim,	die	nu	rond	de	65	jaar	is,	
heeft	daar	 in	1993	het	BioGeometri-
cal	 Systems	 Institute	 opgericht	 om	
deze	theorie	verder	te	ontwikkelen.	

Contact
In	de	negentiger	 jaren	van	de	vorige	
eeuw	 kwam	 een	 groep	 toeristen	 in	
Egypte	bij	toeval	in	aanraking	met	Dr.	
Karim	die	voor	hen	een	lezing	hield.	
Zij	 waren	 diep	 onder	 de	 indruk	 van	
zijn	ideeën.	Ze	nodigden	hem	in	1999	
uit	om	naar	Nederland	te	komen	waar	
hij	enkele	lezingen	hield.	

Onder	 zijn	 gehoor	 bevond	 zich	 toen	
ook	Johan	van	Vulpen	die	ook	geraakt	
werd	 door	 de	 denkbeelden	 van	 Dr.	
Karim.	Van	Vulpen	besloot	 om	deze	
leer	verder	in	Nederland	uit	te	dragen.	
Na	 enkele	 jaren	 waarin	 hij	 zich	 zelf	
verder	 verdiept	 heeft	 en	 ervaringen	
heeft	 opgedaan	 is	 het	 nu	 de	 tijd	 om	

deze	 denkbeelden	 verder	 uit	 te	 dra-
gen,	vindt	hij.

Uitgangspunt
Het	 uitgangspunt	 van	 BioGeometry	
is	 dat	 alles	 energie	 is.	 Mensen,	 die-
ren,	planten	en	materie.	Dus	ook	bij-
voorbeeld	 onze	 huizen,	 voorwerpen	
en	 de	 omgeving	 waarin	 we	 wonen	
en	 leven.	 Van	 Vulpen	 gebruikt	 hier-
voor	 het	 begrip	 ‘energieveld’.	 Het	
is	 van	 belang	 dat	 alle	 energievel-
den	 met	 elkaar	 in	 balans	 zijn.	 ‘Voor	
alles	 geldt’,	 aldus	 Van	 Vulpen,	 ‘dat	
functie,	 vorm	 en	 energie	 met	 elkaar	
verbonden	 zijn.	 Heb	 je	 bijvoorbeeld	
een	 energieveld	 van	 een	 persoon	 en	
plaats	je	daarin	een	vorm,	dan	kun	je	
zijn	 functioneren	 beïnvloeden.'	 Eén	
van	 de	 manieren	 om	 die	 balans	 bij	
jezelf	 te	 verkrijgen	 is	 door	 het	 let-
terlijk	 dragen	 van	 vormen	 die	 zijn	
vastgelegd	 in	 voorwerpen	 die	 je	 het	
beste	 kan	 vergelijken	 met	 sieraden.	
Van	 Vulpen	 laat	 voorbeelden	 zien:	
een	 ronde	hanger	met	 allerlei	 tekens	
er	 op.	 Een	 andere	 hanger	 heeft	 de	
vorm	van	iets	wat	we	het	beste	kun-
nen	 omschrijven	 als	 een	 gestileerde	
letter	W.	Het	materiaal	waarvan	deze	
voorwerpen	gemaakt	zijn	 is	niet	van	
belang.	 De	 voorbeelden	 die	 hij	 laat	
zien	 blijken	 van	 zilver	 te	 zijn.	 Een	
ander	 voorwerp	 is	 een	 blokje	 door-

zichtig	 plexiglas,	 ook	 weer	 voorzien	
van	in	onze	ogen	mysterieuze	tekens.	
Dat	 kan	 het	 evenwicht	 in	 een	 huis	
herstellen	of	de	invloed	van	negatieve	
aardstralen	 neutraliseren.	 Je	 hoeft	 er	
niet	 in	 te	 geloven,	 beweert	 van	Vul-
pen.	Er	is	op	allerlei	manier	bewezen	
dat	dit	gewoon	werkt	en	iedereen	kan	
dat	zelf	gewaarworden.

Voorbeelden
Hij	geeft	enkele	voorbeelden	van	zijn	
ervaringen	en	vertelt	enthousiast	over	
een	proef	bij	de	Universiteit	Wagenin-
gen.	 Daar	 werd	 een	 proefveld	 inge-
zaaid	 met	 pootaardappelen	 die	 eerst	
werden	 bewaard	 in	 houten	 kistjes	
die	 waren	 geconstrueerd	 volgens	 de	
theorie	van	de	BioGeometry.	Op	een	
ander	 veld	 werden	 pootaardappelen	
gepoot	die	eerst	op	traditionele	wijze	
waren	 opgeslagen	 in	 kistjes	 van	 de	
gebruikelijke	soort.	De	opbrengst	van	
het	 veldje	 met	 de	 ‘BioGeometrische	
aardappelen’	 was	 in	 alle	 opzichten	
veel	 beter	 dan	 die	 van	 het	 veld	 met	
de	 traditioneel	 opgeslagen	 aardap-
pelen.	Er	was	sprake	van	een	grotere	
oogst	met	een	betere	kwaliteit.	Deze	
proef	 is	 tot	nu	 toe	eenmalig	geweest	
en	 hieraan	 kan	 dan	 ook	 geen	 enkel	
wetenschappelijk	bewijs	worden	ont-
leend,	 geeft	 Van	 Vulpen	 toe.	 Het	 is	
wel	een	voorbeeld	wat	de	achtergrond	

is	van	deze	leer,	meent	hij.	Hij	noemt	
het	‘holistische	kennis	waarmee	leven	
en	leefomgeving	met	elkaar	in	balans	
zijn	 te	 brengen’.	 Of	 anders	 gezegd:	
het	 gelukkiger	 maken	 van	 de	 mens	
in	alles	wat	hij	doet.	Deze	leer	vindt	
ook	 toepassing	 in	 het	 milieu	 en	 is	
aan	te	wenden	bij	bescherming	tegen	
negatieve	 gevolgen	 van	 de	 moderne	
technologie.	Bij	dat	laatste	valt	vooral	
te	denken	aan	de	elektromagnetische	
straling	 van	 GSM	 masten,	 elektro-
nische	 apparatuur	 en	 onze	 mobiele	
apparatuur	 waarmee	 steeds	 meer	
mogelijk	is.	

Aspect
Een	 ander	 aspect	 is	 dat	 BioGeome-
try	 bedoeld	 is	 als	 ontwerptaal	 voor	
architectuur,	 zowel	 binnen-	 als	 bui-
tenshuis.	 Maar	 deze	 is	 ook	 toepas-
baar	 voor	 industriële	 ontwerpen	 en	
gebruiksvoorwerpen.	 In	 alles	 wordt	
er	 voortdurend	 naar	 gestreefd	 om	
een	 balans	 te	 vinden.	Van	Vulpen:	 ‘	
We	vinden	BioGeometry	terug	in	het	

streven	 om	 traditionele	 en	 alterna-
tieve	 geneeskunde	 te	 ondersteunen.	
Maar	 ook	 kan	 de	 bijwerking	 van	
medicijnen	 worden	 verminderd	 of	
zelfs	volledig	teniet	gedaan.’	Nadruk-
kelijk	 wijst	 Van	 Vulpen	 er	 op	 dat	
BioGeometry	 zelf	 geen	 alternatieve	
geneeskunst	 is:	 ‘Je	moet	vooral	naar	
je	eigen	dokter	blijven	luisteren.’	
Hij	 wil	 graag	 mensen	 in	 aanraking	
brengen	met	deze	leer	maar	is	daarbij	
wars	van	‘evangeliseren’,	zoals	hij	het	
zelf	noemt.	De	avond	op	17	februari	
is	bedoeld	voor	iedereen	die	hierover	
wat	meer	wil	weten	en	wordt	gehou-
den	op	een	huiskamerbijeenkomst	bij	
Johan	 op	 Jachtlaan	 8	 in	 Bilthoven.	
Aanmelden	is	daarom	gewenst	en	dat	
kan	 op	 telefoonnr.	 030	 2290453	 of	
via	 johan@vanvulpen.org.	Wie	nu	al	
wat	meer	wil	weten	over	BioGeome-
try	kan	kijken	op	www.biogeometry.
org.	Het	is	een	opmerkelijke	leer	over	
harmonie	en	balans,	afkomstig	uit	een	
land	waar	deze	elementen	 in	de	hui-
dige	toestand	volledig	afwezig	zijn.

BioGeometry: een onbekende 
maar intrigerende theorie

door Martijn Nekkers

BioGeometry is een wetenschappelijke theorie die uiteindelijk ten doel heeft om mensen 
bij alles wat ze doen in balans te brengen. Op die manier voelen ze zich beter, kunnen ze zich beter 

ontplooien en worden ze zelfs gelukkiger. Het lijkt te mooi om waar te zijn. 
Donderdag 17 februari houdt Johan van Vulpen er een lezing over.

Johan van Vulpen toont een hanger vervaardigd volgens de BioGeometry theorie. 
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Die zorgen voor een correcte a evering en 
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

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

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

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

Waldkornpuntjes

4 + 1 gratis!
  

Skitaartje

€ 9,95

Voor al uw feesten en partijen.

Harmonieplein 4 - 3603 BM Maarssen

Tel.:0346- 57 49 12 - info@pimjacobstheater.nl

Onze specialiteit dat bent u!

www.pimjacobstheater.nl

zat 12 februari

Maarssen - HarMonieplein 4

piM Jacobs tHeater

70’s 80’s & 90’s

w w w.iloVebooGieniGHts.nl

ToegangVoorverkoop€ 8,50Aan de deur€ 10,-

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN C3 1.4 DIFFERENCE, `05, 100000KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, 
CV, SB, ABS, AIRBAGS, RAD/CD,  ..................................................................................  €. 7.750,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1, 0 12V 5DRS, `09, 70000KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, ...  €. 7.800,-
1007 1.4 AUT SPORT, `05, 28000KM, BLAUW MET.ER, CV, SB, AIRCO, RAD/CD, LMV, .  €. 8.450,-
206 1.4 XS, `02, 139000KM, ZWART, RAD/CD, ER, CV, SB, LMV, MLV, ..........................  €. 3.950,-
206 1.6 16V AUT 5DRS, `01, 74000KM, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,........  €. 4.950,-
307 BREAK 1.6 HDIF, `06, 98000KM, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, 
CLIMATE C, RAD/CD, BOORDCOMP,  ............................................................................  €. 11.950,-
307 CC 2.0 16V, `04, 168000KM, GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, 
SB, TREKH, PARKEERS, REGENS, LMV, RAD/CD, AIRBAGS,  ......................................  €. 8.900,-
308 X-LINE 1.4 VTI, `08, 63000KM,  GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE T/M 2011 .....................................................  €. 12.950,-
308 X-LINE 1.6 16V HDIF, `08, 86000KM, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, CRUISE C, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE,  ................................................  €. 12.500,-
407 1.8 16V PACK, `06, GRIJS MET, 143000KM, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD,  
ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS,  CAR KIT ..................................................  €. 9.950,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C4 1.6 HDIF, `06, 160000KM, D BLAUW MET, CLIMATE C, CRUISE C, 
ER, CV, SB, PARKEERS, RAD/CD, TREKH,  ...................................................................  €. 7.950,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, `05, 76000KM, D BLAUW MET, ABS, ER, CV, SB,
CLIMATE C, CRUISE C, SCHUIFD, PARKEERS,  ............................................................  €. 12.950,-
CITROËN C5 2.0 HDI 110PK, `01, 215000KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, 
CV, SB, CRUISE C, TREKH, RAD/CD, REGENS, ABS, AIRBAGS,  ..................................  €. 3.500,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106000KM, BRUIN MET, ER, CV, 
SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT, ..............  €. 14.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS,  ................................................................................................................  €. 5.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111000KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH,  MLV,  ..................................................................................................  €. 4.500,-
OPEL AGILA 1.2 16V, `04, 34000KM, ZWART, RAD/CD, AIRBAG, SB,  ...........................  €. 4.250,-

BUDGET CARS
FORD ESCORT WAGON 1.6, `97, 128000KM, AIRCO, TREKH, RAD/CASS, ...................  €. 500,-
PEUGEOT 406 2.0 HDI, `00, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, LMV, TREKH,  .............  €. 2.950,-

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

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

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

W W W . H A I R D E S Q U E . N L

Bij inlevering van deze bon

GRATIS bij een behandeling

SO PURE aroma-therapy
hoofdhuidmassage twv € 8,95

UITSLUITEND OP AFSPRAAK!!!

100% PURE PLANT
ESSENTIAL THERAPY

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Foodsaver vacumeerder
Schoon, Ef ciënt en 5x langer vers!

1.  Vacumeren houdt voedsel langer lekker 

en vers - Verlengt de houdbaarheid op een 

natuurlijke wijze tot 1 of 2 jaar

2.  Vacumeren is gezond - Houdt voedsel vrij 

van bacteriën

3.  Vacumeren bespaart geld - Koop groot in en 

vacumeer in kleinere porties

4.  Vacumeren is veelzijdig - Schoon en snel 

invriezen, koken, marineren of in de 

magnetron bereiden.

5.  Vacumeren is ef ciënt - Makkelijker te 

bewaren, gaat geen voeding verloren door 

bederf.

Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

Foodsaver 

vacumeermachine 

€ 99
Inclusief: 1x rol, 1x vacumeerslang, 

1x voorraadbus, zakken
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Gerjanne	 Nagel	 is	 van	 jongs	 af	 aan	
betrokken	 geweest	 bij	 de	 zaak	 van	
haar	 ouders.	 Na	 haar	 middelbare	
school	 heeft	 ze	 dan	 ook	 gekozen	
voor	 een	 vakgerichte	 opleiding.	 Na	
op	 verschillende	 plekken	 stage	 te	
hebben	 gelopen	 was	 het	 duidelijk:	
verder	 in	 de	 mode,	 liefst	 met	 een	
eigen	zaak.	
De	 zaak	 van	 haar	 ouders	 was	 aan	
vernieuwing	 toe	 én	 er	 stond	 een	
pand	 te	 koop	 op	 het	 Maertensplein.	
Samen	 met	 haar	 zwager	 Marco	 van	
Ginkel,	melkveehouder	in	Maartens-
dijk,	 hebben	 ze	 de	 plannen	 verder	
uitgewerkt.	Er	 is	bijna	een	 jaar	hard	
gewerkt,	er	zijn	plannen	en	 tekenin-
gen	 gemaakt	 en	 keer	 op	 keer	 bijge-
steld.	De	afgelopen	drie	maanden	 is	

er	 met	 voornamelijk	 lokale	 onder-
nemers	flink	verbouwd.	Dat	werk	en	
de	daadwerkelijke	inrichting	naderen	
zijn	eind.	Het	nieuwe	werk,	een	zaak	
runnen,	kan	beginnen.	

Damesmode
Nagel	 Fashion	 heeft	 een	 winkelop-
pervlak	 van	 maar	 liefst	 300	 m2	 en	
richt	 zich	 voornamelijk	 op	 dames-
mode.	 Met	 de	 vertrouwde	 leveran-
ciers	 van	 de	 zaak	 van	 haar	 ouders	
zijn	 opnieuw	 contracten	 afgesloten.	
Daarnaast	 is	 het	 gelukt	 om	 twee	
nieuwe	modemerken	binnen	te	halen:	
Esprit	 en	Sandwich.	Esprit,	 een	van	
oorsprong	 Amerikaans	 modemerk,	
verkoopt	 sportief	 en	 trendy	 in	 en	
outdoor	mode	in	inmiddels	40	landen	

en	 is	 in	 Nederland	 bekend	 bij	 84%	
van	 de	 vrouwen.	 Het	 Nederlandse	
merk	 Sandwich	 biedt	 in	 27	 landen	
comfortabele	 kleding	 aan	 van	 vaak	
natuurlijke	 stoffen	 en	 verkoopt	 in	
Nederland	 o.a.	 via	 de	 eigen	 keten	
maar	ook	via	de	Bijenkorf.	
Marco	 van	 Ginkel:	 ‘Ik	 denk	 dat	 de	
crises	 in	ons	voordeel	heeft	gewerkt	
bij	 de	 onderhandelingen.	 Het	 zou	
ons	anders	nooit	gelukt	zijn	om	deze	
twee	 grote	 modemerken	 naar	 Maar-
tensdijk	te	halen.	We	zijn	er	zeer	blij	
mee’.	 Het	 belangrijkste	 product	 dat	
aangeboden	 wordt	 is	 dameskleding.	
Daarnaast	 is	 er	 een	 beperkte	 plek	
ingericht	voor	herenmode	50+,	voor	
babykleding	 van	 maat	 44	 tot	 92	 en	
voor	lingerie	en	fournituren.	

Openingstijden
Gerjanne	Nagel	gaat	de	zaak	runnen	
met	 de	 vaste	 krachten	 Gerda	 Nagel	
en	Annemarie	Plug.	Als	zaterdaghulp	
werkt	 Jorien	 van	 Ginkel	 mee.	 Ger-
janne	Nagel:	‘We	weten	nu	al	dat	er	
meer	personeel	bij	moet	komen.	We	
gaan	 op	 zoek	 naar	 een	 vaste	 kracht	
in	 de	 leeftijd	 van	 20	 tot	 35	 jaar	 en	
een	 vakantie-	 en	 zaterdaghulp	 tot	
18	 jaar’.	 De	 officiële,	 naar	 zeggen,	

spectaculaire	opening	voor	genodig-
den,	 vindt	 plaats	 op	 donderdag	 10	
februari.	 Vrijdag	 11	 februari	 wordt	
dat	 voor	 het	 publiek	 nogmaals	 dun-
netjes	overgedaan	om	10.00	uur.	De	
openingstijden	 van	 Nagel	 Fashion	
zijn	 als	 volgt:	 maandag	 van	 13.00	
tot	18.00	uur,	dinsdag,	woensdag	en	
donderdag	 van	 08.30	 tot	 18.00	 uur,	
op	vrijdag	van	08.30	tot	20.00	uur	en	
op	zaterdag	van	08.30	tot	16.00	uur.

Veel ambitie, stijlvolle uitstraling 
Nagel Fashion opent haar deuren

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 11 februari openen Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel hun modezaak Nagel Fashion aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. De zeer ruim opgezette winkel in de tinten grijs en wit voorzien van zeven 

paskamers ziet er stijlvol uit en zou bij wijze van spreken een aanwinst zijn voor iedere grote stad. 
Het Maertensplein, met al veel gespecialiseerde winkels van een hoog ambitieniveau, wordt meer en meer 

compleet met nu ook de komst van deze modezaak met voornamelijk damesmode voor alle leeftijden.

Het is Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel gelukt om twee nieuwe mode-
merken naar Maartensdijk te halen: Esprit en Sandwich.

Gratis GoedGevoelGids
door Sylvia van der Laan

Vorige week was er een feestje bij Hilde Jansen 
aan de Voordorpsedijk in Groenekan. De reden was 

het uitkomen van de GoedGevoelGids, een initiatief van Hilde.

Hilde	Jansen	heeft	zelf	een	praktijk	
voor	voetmassage	en	combineert	dit	
met	 energiewerk	 en	 numerologie.	
Tijdens	 een	 opleiding	 vertelde	 een	
studiegenoot	 over	 een	 relax-gids	
voor	een	woonwijk	in	Arnhem.	Het	
doel	 van	 de	 relax-gids	 was	 men-
sen	 informeren	 over	 mogelijkhe-
den	 om	 te	 ontspannen	 in	 de	 buurt.	
Voor	 Hilde	 was	 dit	 aanleiding	 om	
te	bekijken	of	er	 in	De	Bilt	genoeg	
animo	was	om	ook	zo’n	gids	samen	
te	 stellen.	 Een	 oproep	 in	 de	 Vier-
klank	 leverde	 veel	 reacties	 op	 en	
uiteindelijk	 bleken	 er	 vierentwintig	
mensen	 geïnteresseerd	 om	 mee	 te	
doen	 met	 de	 gids.	Alle	 deelnemers	
leverden	 een	 tekst	 aan	 met	 foto	 en	
Bas	Bleijenberg	 en	Lieve	 van	Wal-
raven	namen	het	creatieve	deel	voor	
hun	 rekening:	zij	verzorgden	de	vormgeving	en	opmaak	van	de	gids.	De	
teksten	van	Dominique	van	Dam	maken	het	tot	een	prettig	leesbaar	boekje.

De buurvrouw
In	 De	 Bilt	 zijn	 veel	 verschillende	 mogelijkheden	 om	 te	 ontspannen	 en	
een	aangenaam	gevoel	 te	krijgen.	Massages,	yoga,	biodanza,	werken	met	
geuren	 en	 kleuren,	 Japans	 trommelen	 natuurlijke	 huidverzorging	 hebben	
allemaal	een	gemeenschappelijk	doel:	een	comfortabel	gevoel	krijgen.	Bij	
wie	je	hiervoor	terecht	kunt,	word	duidelijk	in	de	GoedGevoelGids.	Hilde:	
‘Het	is	leuk	en	verrassend	om	te	kijken	wat	er	in	de	buurt	is.	Dit	is	lang	niet	
altijd	zichtbaar.	Ineens	lees	je	dat	je	buurvrouw	of	buurman	kan	helpen	als	
je	slaapproblemen	hebt	(Linda	Bronts).’	Gertrude	Hartman,	hypnotherapie	
en	 persoonlijke	 ontwikkeling,	 is	 enthousiast	 over	 de	 vormgeving	 van	 de	
GoedGevoelGids:	‘Er	zit	gevoelswaarde	in	en	als	ik	de	gids	zou	zien	liggen	
zou	ik	hem	meenemen’.	De	vrolijk	gekleurde	gids	is	overzichtelijk	en	op	de	
plattegrond	is	te	vinden	waar	de	deelnemers	hun	praktijk	hebben.

De gids op internet
De	GoedGevoelGids	 is	 gratis	 en	 geldt	 voor	 het	 jaar	 2011.	Hilde	 Jansen:	
‘We	kijken	wel	wat	 er	 gaat	 gebeuren.	We	willen	het	 groot	 neerzetten	 en	
misschien	 komt	 er	 wel	 een	 vervolg	 op’.	 Tijdens	 de	 bijeenkomst	 ter	 ere	
van	de	uitgave	van	de	gids,	opperden	deelnemers	de	mogelijkheid	om	in	
de	toekomst	hun	activiteiten	zichtbaar	te	maken	op	een	informatiedag.	De	
GoedGevoelGids	is	te	verkrijgen	bij	Curves	aan	de	Burg.	de	Withstraat	59	
in	De	Bilt,	bij	de	Dorpsbistro	Naast	de	Buren	in	Groenekan,	bij	verschil-
lende	 winkels	 aan	 de	 Hessenweg	 en	 bij	 de	 verschillende	 deelnemers	 en	
adverteerders	van	de	GoedGevoelGids.	De	gids	is	ook	te	bekijken	op	inter-
net:	www.goedgevoelgids.nl.	

Hilde Jansen brengt wellness in  
De Bilt in kaart.

Arjen	Gerritsen,	burgemeester,	zal	de	
opening	 verrichten	 door	 als	 veiling-
meester	 het	 eerste	 werk	 in	 verkoop	
te	 brengen	 en	 Herman	 Mittendorff,	
wethouder,	zal	rond	19.30	uur	de	vei-
ling	 sluiten	en	de	opbrengst	bekend-
maken.	Deze	gaat	in	zijn	geheel	naar	
een	goed	doel:	de	Foundation	Ard	el	
Amal;	 een	 dagbestedingsorganisatie	
voor	 verstandelijk	 gehandicapten	 in	
Egypte.

Ondersteuning
De	gemeente	ondersteunt	dit	project,	
dat	is	opgezet	in	het	kader	van	Samen	
voor	 De	 Bilt,	 van	 harte.	 Herman	
Mittendorff:	‘Wij	vinden	dit	een	fan-
tastisch	 initiatief.	 Het	 is	 georgani-
seerd	 door	 twee	 middelbare	 scholie-
ren	 (Nynke	 Willemsen	 en	 Anneloes	
Driessen),	 het	 gaat	 om	 kunstwerken	
van	 mensen	 met	 een	 verstandelijke	
beperking,	 waarvan	 de	 opbrengst	
naar	een	goed	doel	gaat	en	bovendien	
komt	kunst	en	cultuur	nog	eens	in	het	
zonnetje	 te	 staan.	 Kortom,	 verschil-
lende	 maatschappelijk	 geëngageerde	
doelen	in	één	klap’.	

Martijn Backer
Iedereen	 is	 op	 14	 februari	 van	 harte	
welkom!	De	veiling	duurt	van	16.00	

tot	19.30	uur.	De	kaartverkoop	zal	ook	
nog	plaatsvinden	aan	de	deur.	Na	de	
veiling	 kunnen	 belangstellenden	nog	
een	 boeklezing	 van	 schrijver	 Marijn	
Backer	 bijwonen.	 Hij	 is	 columnist	
van	 NRC	 Handelsblad	 en	 schrijft	
om	de	 twee	weken	een	column	over	

onderwijs.	Backer	is	docent	Latijn	en	
Grieks	en	hoofdauteur	van	de	lesme-
thode	 Fortuna.	 Hij	 stelde	 50	 boeken	
beschikbaar	 voor	 de	 kunstveiling.		
Voor	meer	informatie	en	de	kunstwer-
ken:	 www.everyoneweb.com/kunst-
veiling

Burgemeester en wethouder doen mee
Openbare veiling kunst van verstandelijk gehandicapten

Op maandag 14 februari vanaf 16.00 uur vindt er op de Werkplaats Kindergemeenschap  
Kees Boekelaan 12 te Bilthoven een unieke openbare kunstveiling plaats. Kunstwerken worden per opbod 

verkocht. De werken - van beeldjes tot schilderijen tot een opgepimpt bijzettafeltje -  
zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. 

Nynke en Anneloes bij een van de kunstwerken.

Wat	 is	 het	 verschil	 tussen	 griep	 en	
verkoudheid?	 Is	 griep	 te	 voorko-
men?	 Welke	 hoestdrank	 neemt	 u	
bij	 kriebelhoest?	 Allemaal	 vragen	
die	 te	 maken	 hebben	 met	 winterse	
ongemakken.

Apotheek	 Maertensplein	 heeft	 de	
antwoorden	 en	 biedt	 het	 boekje	

‘gezond	de	winter	door’	gratis	aan.	
Een	praktische	handreiking	met	tips	
en	 achtergrondinformatie	 om	 fit	 de	
winter	door	te	komen.	
Het	 boekje	 geeft	 een	 helder	 over-
zicht	 van	 de	 meest	 voorkomende	
zelfzorggeneesmiddelen	 tegen	 pijn	
en	 koorts,	 hoest	 en	 verkoudheid.	
Daarnaast	 bevat	 het	 boekje	 achter-

grondinformatie	 over	 ‘winterkwa-
len’	als	griep	en	verkoudheid	en	hoe	
u	ze	kunt	proberen	te	voorkomen	en,	
als	u	het	toch	krijgt,	wat	u	kunt	doen	
om	het	ergste	leed	te	verzachten.	
Wilt	u	het	gratis	boekje	‘gezond	de	
winter	door’	hebben?	Ga	even	langs	
bij	Apotheek	 Maertensplein,	 Maer-
tensplein	22,	Maartensdijk.

Gezond de winter door
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Na	 het	 succes	 van	 vier	 maatschap-
pelijke	beursvloeren	heeft	Samen	De	
Bilt	 gezocht	 naar	mogelijkheden	 om	
de	 kwaliteit	 van	 de	 beursvloermat-
ches	 hoog	 te	 houden.	 Els	 Kremer	
(Kremer	 Bedrijfsarts	 en	 Consultant)	
en	Hans	van	Kessel	(Unicum)	hebben	
hierin	kunnen	voorzien.	
Zij	 hebben,	 als	 partner	 van	 Samen	
voor	De	Bilt,	een	workshop	aangebo-
den,	 die	 volgens	 een	gestructureerde	
aanpak	 van	 intervisie	 de	 deelnemers	
handvatten	 en	 tips	 meegeeft	 voor	
toepassing	 in	 de	 eigen	 organisatie.	
Het	doel	is	dat	de	matchmakers	hier-
mee	 het	 interne	 draagvlak	 kunnen	
vergroten.	

Behoefte
Het	 blijkt	 dat	 er	 met	 deze	 work-
shop	wordt	voorzien	 in	een	behoefte	
van	 ondersteuning	 bij	 zowel	 maat-
schappelijke	 organisaties	 als	 ook	 bij	
bedrijven.	De	matchmaker	 is	 in	veel	
gevallen	 niet	 de	 enige	 die	 de	 match	
uitvoert.	 In	 sommige	 gevallen	 zelfs	
wordt	 de	 match	 volledig	 door	 ande-
ren	uitgevoerd.	De	medewerking	van	

de	 collega’s	 is	 niet	 altijd	 vanzelf-
sprekend.	 Maar	 waar	 ligt	 dat	 aan?		
Intervisie	 is	een	hulpmiddel	bij	 zelf-
reflectie.	Deze	methode	houdt	je	een	
spiegel	voor	en	tracht	de	kern	van	het	

probleem	 te	 achterhalen.	 Vervolgens	
worden	 er	 mogelijkheden	 gezocht	
hoe	het	anders	kan.	Met	die	tips	gaan	
de	 deelnemers	 de	 komende	 tijd	 zelf	
aan	de	slag.

Workshop ondersteunt 
matchmakers Beursvloer

Donderdagavond 27 januari hebben 7 organisaties deelgenomen aan de workshop ‘Zet beweging in 
je organisatie’. De workshop, die een onderdeel vormt van de nazorg van de gemaakte matches op de 

Beursvloer, vond plaats bij De Bilthuysen locatie de Bremhorst.

Els Cremer en Hans van Kessel gaven handen en voeten aan de workshop  
‘Zet beweging in je organisatie’.

Nieuwe blunder in aanbesteding 
OV vraagt om koerswijziging

SP wil busvervoer naar de provincie
De SP in Provinciale Staten van Utrecht wil het busvervoer 

onderbrengen bij de provincie. Het Bestuur Regio Utrecht is er 
niet in geslaagd de aanbesteding van het openbaar vervoer rond 
te krijgen. Deze blunder is de laatste in een reeks en toont naar 

mening van de SP het onvermogen aan van deze niet democratisch 
gekozen bestuurslaag om te zorgen voor goed openbaar vervoer in de 
provincie. De SP wil ook dat de verantwoordelijk bestuurder in het 

BRU, burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt, 
zijn portefeuille neerlegt.

Lijsttrekker	Anne-Marie	Mineur	noemt	de	tijd	rijp	om	knopen	door	te	hak-
ken:	‘Laten	we	het	streekvervoer	onderbrengen	bij	één	enkel	democratisch	
gekozen	orgaan.	De	provincie	ligt	daarvoor	het	meest	voor	de	hand.	Daar-
mee	maken	we	een	einde	aan	overbodige	bureaucratie,	geheimzinnigheid	
en	geldverspilling.	Liever	nog	brengen	we	het	streekvervoer	onder	bij	een	
provinciaal	ov-bedrijf,	zodat	de	kwaliteit	van	ons	openbaar	vervoer	fatsoen-
lijk	kan	worden	gecontroleerd’.	

Bureaucratie
De	SP	is	er	een	voorstander	van	om	zo	veel	mogelijk	overbodige	bureaucra-
tie	weg	te	werken	en	wil	bovendien	af	van	het	Bestuur	Regio	Utrecht.	Deze	
bestuurslaag	 opereert	 niet	 transparant	 en	 hoeft	 ook	 geen	 democratische	
verantwoording	af	te	leggen.	Ook	pleit	de	SP	er	al	geruime	tijd	voor	om	de	
taken	van	de	provincie	sterk	te	beperken.	Alleen	kerntaken	zoals	ruimtelijke	
ordening	en	openbaar	vervoer	moeten	nog	bij	de	provincie	blijven.	Tot	slot	
is	de	SP	er	een	voorstander	van	om	publieke	diensten	zoals	het	openbaar	
vervoer	opnieuw	onder	te	brengen	bij	de	overheid.	Het	onderbrengen	van	
het	streekvervoer	in	een		provinciaal	ov-bedrijf	ziet	Mineur	als	een	investe-
ring	die	niet	alleen	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	ten	goede	zal	komen,	
maar	die	ook	de	arbeidsvoorwaarden	voor	de	chauffeurs	aanmerkelijk	zal	
verbeteren.	

Qbuzz
Op	 donderdag	 3	 februari	 stelde	 de	 voorzieningenrechter	 Connexxion	 in	
het	gelijk	in	een	zaak	die	het	bedrijf	heeft	aangespannen	tegen	het	Bestuur	
Regio	 Utrecht	 (BRU).	 Als	 gevolg	 daarvan	 gaat	 de	 gunning	 aan	 Qbuzz	
niet	 door.	Eerder	 al	 negeerde	het	BRU	de	mogelijkheid	om	het	 voorma-
lig	 Gemeentelijk	 Vervoerbedrijf	 Utrecht	 (GVU)	 in	 eigen	 beheer	 te	 hou-
den	 en	 legde	 het	 geheimhouding	 op	 over	 de	 voorwaarde	 voor	 openbare		
aanbesteding.

Thema-/theaterdienst

De Thema/Theaterdienst in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk, die geheel 
verzorgd werd door het koor De Rovenians uit de gemeente De Ronde 
Venen en onderleiding stond van Maartendijker Kees Grobecker is zondag 
30 januari 2011 goed bezocht. Met veel enthousiasme werd de Theater-
dienst gebracht, de muziek klonk goed, het koor zong prima, het decor deed 
ertoe en de kerk was vol. 
De tweede bijzondere dienst in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk is op 
zondag 27 februari om 17.00 uur. Dan werken aan de dienst de jongeren-
band van de Dorpskerk uit De Bilt en de eigen jeugd van deze kerkelijke 
gemeente mee. Alice van Halsema is dan de voorganger. [MD] 
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Samenwerking
Districtschef	 Eddy	 Lassche	 gaat	
kort	 in	op	de	criminaliteitsontwikke-
ling	 binnen	 het	 district	 in	 2010.	 De	
cijfers	 laten	 een	 algemeen	 dalende	
trend	 zien.	 Woninginbraak	 vormt	 in	
De	 Bilt	 en	 Bunnik	 een	 uitzonde-
ring.	 De	 gemeenten	 van	 het	 district	
Binnensticht	 werken	 goed	 samen	 en	
komen	 geregeld	 bijeen.	 Binnen	 het	
district	 werken	 zij	 aan	 een	 geza-
menlijke	 veiligheidsplanning.	 Elke	
gemeente	 maakt	 een	 integraal	 vei-
ligheidsplan	 dat	 geënt	 is	 op	 de	 regi-
onale	 veiligheidsstrategie.	 Ook	 wor-
den	 gezamenlijk	 preventieve	 acties	
gehouden.	 De	 gemeenten	 gaan	 de	
inzet	 van	Boa’s	 en	de	 invoering	van	
Burgernet	op	elkaar	afstemmen.	‘We	
leggen	er	veel	nadruk	op	dat	mensen	
112	kunnen	bellen	bij	verdachte	situ-
aties’,	aldus	Gerritsen.	 ‘Overlast	van	
jongeren	 stemmen	 we	 zo	 op	 elkaar	
af	 dat	 dit	 eenduidig	 gekwalificeerd	
wordt.’	Er	 zijn	ontwikkelingen	 in	de	
structuur	van	de	politie,	maar	Gerrit-
sen	vindt	dat	deze	drie	gemeenten,	die	
sociaal,	economisch	en	demografisch	
overeenkomen,	een	ideale	schaal	vor-
men	voor	samenwerking.

Justitie
Maarten	 Vuylsteke	 is	 als	 Officier	
van	Justitie	verantwoordelijk	voor	de	
opsporing	van	strafbare	feiten	en	het	
vervolgen	van	verdachten.	‘Het	straf-
recht	draagt	bij	aan	de	bestrijding	van	
criminaliteit,	 maar	 heeft	 zijn	 gren-
zen.	 Daarom	 streven	 ook	 wij	 naar	
samenwerking	 met	 andere	 partijen.’	
Het	Openbaar	Ministerie	heeft	bij	het	
strafrechtelijke	proces	 een	 forse	ver-
snelling	aan	te	brengen.	De	regio	doet	
daarvoor	mee	aan	een	pilot.	Een	ver-
dachte	 van	 winkeldiefstal	 komt	 dan	
pas	op	straat	als	hij	weet	wat	zijn	straf	
is.	 Slachtoffers	 zullen	 beter	 geïnfor-
meerd	moeten	worden	over	hun	zaak	

en	geleden	schade	sneller	betaald.	Er	
komt	een	voorschotregeling	zodat	het	
slachtoffer	 eerder	 geld	 krijgt.	 Later	
wordt	dat	op	de	dader	verhaald.	Het	
OM	vindt	dat	misdaad	niet	mag	lonen	
en	 gaat	 nog	 meer	 inzetten	 op	 het	
afpakken	van	geld,	goederen	en	dien-
sten	 die	 door	 criminele	 activiteiten	
zijn	 verkregen.	 De	 ambitie	 is	 om	 in	
2011	op	die	manier	honderd	miljoen	
euro	af	te	pakken.

Gemeenten
Bunnik	is	een	relatief	veilige	gemeen-
te	 en	 dat	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 inwo-
ners	 een	 lagere	 prioriteit	 aan	 pre-
ventie	geven.	Maar	er	 is	een	stijging	
van	het	aantal	woninginbraken	en	de	
gemeente	 gaat	 daarop	 inzetten.	 ‘Het	
veiligheidsbeleven	in	de	gemeente	De	
Bilt	 ligt	 hoog’,	 aldus	 burgemeester	
Gerritsen.	Meer	dan	92	procent	voelt	
zich	 veilig.	 Dat	 is	 heel	 anders	 dan	
wanneer	 je	 de	 incidentcijfers	 ziet.	
De	 inbraakcijfers	 zijn	 in	 2010	 op	

jaarbasis	 met	 bijna	 zes	 procent	 toe-
genomen.	 Dat	 heeft	 te	 maken	 met	
een	 regionaal	beeld.	Er	 is	 een	aantal	
succesvolle	 avonden	 georganiseerd	
waarbij	 aandacht	 aan	 inbraakrisico’s	
is	 gegeven.	 De	 Bilt	 sluit	 zich	 bin-
nenkort	aan	bij	Burgernet.	Het	aantal	
gevallen	 van	 gemelde	 jeugdoverlast	
is	 in	de	gemeente	door	gerichte	aan-
pak	 ten	 opzichte	 van	 2009	 met	 21	
procent	 gedaald.	 Samenwerking	 tus-
sen	gemeente	en	politie	 staat	op	een	
heel	hoog	niveau.	
Yno	Hoekstra	noemt	de	spectaculaire	
daling	van	het	aantal	woninginbraken	
in	 Zeist.	 De	 inzet	 van	 straatcoaches	
en	buurtvaders	heeft	bijgedragen	aan	
de	 vermindering	 van	 meldingen	 van	
overlast.	 Door	 extra	 toezicht	 is	 het	
aantal	auto-inbraken	afgenomen..	Het	
horecaconvenant	 heeft	 gezorgd	 voor	
20	procent	minder	geweld.	Zeist	legt	
na	 het	 geven	 van	 een	 gele	 kaart	
gebiedsontzeggingen	 op.	 Gezamen-
lijke	inspanning	helpt.

Een gezamenlijke presentatie van de jaarcijfers 2010 van het district  
Binnensticht..
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Eind	 vorig	 jaar	 hebben	 de	 eerste	
gesprekken	 plaatsgevonden	 tussen	
Kinderopvang	De	Bilt	en	Bibliotheek	
De	 Bilt	 met	 als	 doel	 de	 krachten	 te	
bundelen	 en	 zo	 het	 lezen	 en	 voorle-
zen	 te	 bevorderen.	 Onlangs	 hebben	
Annette	Smeets	(Specialist	Jeugd)	en	
Ilona	 van	 Bezooijen	 van	 de	 biblio-
theek	een	op	maat	gemaakte	presen-
tatie	 gegeven	 over	 voorlezen	 in	 de	
buitenschoolse	 opvang	 (BSO).	 Hoe	
kies	 je	 de	 juiste	 boeken	 uit?	 Waar	
moet	 je	 rekening	 mee	 houden?	 Hoe	
stimuleer	 je	 het	 lezen	 en	 voorlezen?	
Hoe	lees	je	voor?	

Samenwerking
Deze	 presentatie	 aan	 de	 teams	 is	 de	
aftrap	 geweest	 voor	 een	 intensieve	
samenwerking.	Op	een	aantal	BSO’s	

zijn	 voorleescoaches	 aangesteld	 die	
o.a.	het	directe	contact	met	de	biblio-
theek	 onderhouden	 en	 erop	 toezien	
dat	 lezen	 en	 voorlezen	 in	 het	 dage-
lijks	programma	is	opgenomen.	

Bij	 ieder	 thema	 op	 de	 buitenschool-
se	 opvang	 maakt	 de	 bibliotheek	 een	
selectie	 boeken,	 daarnaast	 kunnen	
kinderen	 en	 pedagogisch	 medewer-
kers	zelf	boeken	uitkiezen	en	gaan	zij	
er	met	de	kinderen	naartoe.	Op	deze	
BSO’s	worden	op	 zeer	korte	 termijn	
lounge/leeshoeken	ingericht	zodat	de	
kinderen	op	elk	gewenst	 tijdstip	 rus-
tig	een	boek	kunnen	pakken	of		naar	
een	luisterboek	kunnen	luisteren.	Ook	
is	 dit	 de	 plek	 waar	 de	 pedagogisch	
medewerker	iedere	dag	voorleest.	Zie	
ook	www.kinderopvang-debilt.nl	

Samenwerking Kinderopvang en Bibliotheek De Bilt
Kinderopvang De Bilt heeft lezen en voorlezen hoog in het vaandel staan. (Voor-)lezen helpt kinderen bij 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling: het kan hen helpen indrukken en gevoelens te verwerken, vergroot het 
gevoel van eigenwaarde en helpt hen na te denken over hoe je problemen kunt aanpakken. Daarnaast stimu-

leert voorlezen de fantasie en helpt het kinderen te leren luisteren en te concentreren. 

Voorlezen bij Buitenschoolse opvang 
De Steenarend ’t Kompas zingt 

in Dorpshuis van Westbroek
In een afgeladen dorpshuis (van Westbroek) genoten ouders, groot-
ouders en oudere broers en zussen donderdag 27 januari jl. van een 

muzikale wereldreis, die vertolkt werd door de leerlingen en leer-
krachten van School met de Bijbel ’t Kompas uit Westbroek. 

Het	was	de	eerste	keer	dat	de	school	een	dergelijke	zang-	en	muziekavond	
organiseerde,	maar	gezien	het	succes	van	deze	avond,	is	de	kans	groot	dat	
het	 jaarlijks	 terug	 gaat	 keren.	 De	 verschillende	 groepen	 hadden	 liedjes	
ingestudeerd	die	te	maken	hadden	met	reizen,	of	die	over	bepaalde	landen	
of	werelddelen	gingen.	Ook	werden	er	liedjes	in	andere	talen	gezongen	en	
was	er	ruimte	voor	samenzang.	

Dat	de	sfeer	er	goed	in	zat,	werd	wel	duidelijk	toen	met	alle	aanwezigen	
'de	 Nederlandse	Amerikaan'	 werd	 gezongen,	 uiteraard	 compleet	 met	 de	
bijbehorende	bewegingen.	Ook	het	team	liet	zich	niet	onbetuigd	en	bracht	
een	zelfgemaakt	lied	ten	gehore.	Zowel	kinderen,	ouders	als	leerkrachten	
konden	naderhand	terugkijken	op	een	geslaagde	avond.

In een vol dorpshuis maakte ’t Kompas een muzikale wereldreis.

‘The	 best	 is	 yet	 to	 come’	 is	 de	 titel	
van	 het	 nieuwe	 album	 van	 Laura	
Fygi.	 Zaterdag	 12	 februari	 zal	 de	
inwoonster	 van	 Hollandsche	 Rading	
in	de	Bilthovense	Boekhandel	aan	het	
Emmaplein	te	Bilthoven	vanaf	16.00	
uur	 optreden	&	 signeren.	Het	 album	
is	 een	 knipoog	 naar	 haar	 20-jarig	
jubileum	 als	 solo-artieste	 én	 een	
vooruitblik	 op	 wat	 we	 nog	 allemaal	

van	haar	kunnen	verwachten.	
2011	 is	voor	Laura	 een	 jubileumjaar	
dat	 zij	 afsluit	 met	 een	 tournee	 langs	
de	 Nederlandse	 theaters.	 Maar	 eerst	
is	Laura	in	Bilthoven.	Vanaf	zaterdag	
12	februari	is	de	CD	verkrijgbaar	bij	
de	Bilthovense	Boekhandel.

Arjen	Terpstra,	bekroond	met	de	Frie-
se	Rink	van	der	Velde-prijs	heeft	een	

prachtig	 epos	 geschreven	 over	 de	
lotgevallen	van	vele	generaties	van	de	
Ierse	familie	Eagleton.	Een	toeganke-
lijke	historische	roman.	

Arjen	 Terpstra,	 schrijver,	 journalist,	
cameraman	én	als	ondernemer	nauw	
betrokken	 bij	 de	 nieuwe	 CD	 van	
Laura	 Fygi	 zal	 hierover	 op	 zaterdag	
12	februari	a.s.	vertellen

Iedere	laatste	donderdag,	vrijdag	en	zaterdag	van	de	maand	ben	ik	open	met	
mijn	winkel	op	het	einde	van	de	Kerkdijk	no	176	in	Westbroek.	Op	deze	
dagen	laat	ik	mijn	uitnodigings(reclame-)	bord	op	de	hoek	bij	de	Kerk	en	
Cor	de	Gram	plaatsen.	Dit	bord	staat	daar	hooguit	3	dagen	voor	mijn	(even-
tuele	nieuwe)	klanten	als	richtingaanwijzer.	Dit	gaat	al	3	jaar	zo.	
Niets	mis	mee	dacht	ik	!!!	of	toch	wel	??

Toen	wij	zaterdag	29	januari	2011	omstreeks	18.00	uur	het	bord	op	kwamen	
halen	was	het	 ‘Mis	Poes’;	 het	was	namelijk	 al	weg.	Klaarblijkelijk	heeft	
iemand	er	last	van	gehad	of	het	stond	(he)n	in	de	weg	of	is	het	een	zoge-
naamde	leuke	grap	ik	weet	het	niet	!!

Mijn	vraag	is;	laat	het	mij	even	weten,	dan	weet	ik	wat	er	aan	de	hand,	is	of	
waar	het	is,	of	breng	het	even	bij	mij	bij	de	winkel.	Ik	hecht	er	waarde	aan	
en	ik	snap	de	klucht	hier	niet	van?	Maar	ja.
Bel	mij	even	als	 je	wat	weet;	mijn	nr.	 is	06	49747814	of	e-mail	Petrjan-
sen888@hotmail.com
	
Petra Jansen, Westbroek.

Het	 is	 nog	 winter,	 maar	 de	 Patio-
school	 is	 alweer	gestart	met	de	 jaar-
lijkse	 violenactie!	 Vanaf	 4	 februari	
tot	 1	 maart	 komen	 kinderen	 van	 de	
Patioschool	langs	om	viooltjes	te	ver-
kopen.	U	kunt	kiezen	uit	gele,	witte,	
blauwe	en	gemengde	violen;	een	bak	
met	24	viooltjes	kost	6	euro.	Voor	dat	
geld	worden	de	violen	op	12	maart	bij	
u	thuis	afgeleverd!	De	opbrengst	van	
de	actie	gaat	dit	jaar	naar	het	Ronald	
Mc	Donald	Kinderfonds	en	een	nieuw	
duikelrek	op	het	schoolplein.
Komen	 er	 geen	 kinderen	 langs	 bij	
u	 en	 wilt	 u	 toch	 viooltjes	 kopen?	
Ga	dan	naar	www.	patioschool.nl,	of	
stuur	een	mailtje	naar	violen@patio-
school.nl.	U	kunt	ook	bellen	naar	030	
2203945	of	030	2210589.

Violenactie Patioschool Dat wil ik 'effe' kwijt...
Juffrouw Jansen Brocante

De succesvolle violenactie van vorig jaar, wordt dit jaar herhaald.

Het Boeren Buren Bal 
De	Weergodden	van	het	Speikerreik	De	Bilt	nodigen	alle	inwoners	uit	de	
Gemeente	De	Bilt	en	omliggende	dorpen	en	steden	uit	om	samen	met	hun	
Prinsen	en	Prinsessen	op	zondag	13	februari	2011het	Boeren	Buren	Bal	te	
vieren.	Trek	uw	boerenkiel	aan	en	warm	u	vast	op	voor	het	Grote	Carna-
valsweekend	dat	voor	de	deur	staat.
Het	feest	is	voor	jong	en	oud	en	wordt	gehouden	vanaf	14.00	tot	circa	17.00	
uur	 in	het	H.F	Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4	De	Bilt.	De	 toegang	
is	gratis.	Het	feest	wordt	muzikaal	opgeluisterd	door	befaamde	blaaskap-
pellen	 waaronder	 de	 IJsbrekers	 uit	 De	 Bilt.	 Meer	 weten,	 mail	 dan	 naar:	
regiedeweergodden@hotmail.com

Eerste hulp aan kinderen
Dinsdagavond	22	maart	start	in	Dijckstate	Maartensdijk	een	cursus	‘Eerste	
Hulp	aan	Kinderen’.	De	cursus,	die	5	avonden	duurt,	is	bedoeld	voor	ouders	
en	iedereen	die	met	kinderen	te	maken	heeft.	Donderdag	24	maart	begint	
op	dezelfde	locatie	een	cursus	‘Reanimatie,	inclusief	AED’	(Automatische	
Externe	 Defibrillator).	 Deze	 cursus	 duurt	 2	 avonden.	Voor	 informatie	 en	
aanmelding:	tel.	0346	213148	of	06	52011545.	
In	De	Vierklank	van	19	januari	stond	abusievelijk	vermeld,	dat	de	cursus	
‘Eerste	hulp	aan	Kinderen’	op	een	andere	datum	zou	starten.	22	maart	 is	
echter	de	juiste	datum.[HvdB]

Laura Fygi in Bilthoven

In	 samenwerking	 met	 de	 openbare	
bibliotheken	 in	de	gemeente	De	Bilt	
wordt	 bij	 De	 Stampertjes	 in	 West-
broek	 3	 keer	 per	 jaar	 een	 project	
georganiseerd.	 Dat	 bestaat	 uit	 tasjes	
en	 boeken	 om	 mee	 te	 geven	 aan	
ouders	zodat	ouders	weten	wat	er	op	
de	 peuterspeelzaal	 verteld,	 uitgelegd	
enuitgebeeld	wordt.

Het	 meest	 recente	 project	 heet	 de	
Boehoe	 baby,	 een	 baby	 die	 huilt	 en	
de	dieren	proberen	er	achter	te	komen	
wat	 de	 baby	 nu	 wil,	 eten,	 spelen,	 in	
bad	 of	 slapen?	Woensdag	 2	 februari	
bewees	Madelief,	zusje	van	Annabel,	
dat	 niet	 alle	 baby’s	 Boehoe	 baby’s	
zijn.	Ze	huilde	bijna	niet,	behalve?	Ja,	
eten	wilde	ze.	Berna	liet	de	kinderen	
zien	hoe	klein	een	baby	wel	niet	is	én	
wat	een	baby	eet.	

Boehoe baby

De peuters zijn vol aandacht voor de echte baby.
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Aanvraag reguliere bouwver-
gunning 2e fase
•  Bilthoven, Koudelaan 27, 

oprichten 87 recreatiewoningen 
(18-01-2011)

Verleende bouwvergunningen 
2e fase
•  Bilthoven, Koudelaan 5, veran-

deren woning (19-01-2011)
Verleende ontheffing en bouw-
vergunning
•  Bilthoven, A. van Leeuwen-

hoeklaan 9-11, plaatsen slagboo-
minstallatie RIVM (19-01-2011)

Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, Gerard Doulaan 40, 

kappen 2 grove dennen (19-01-
2011)

•  Bilthoven, Gezichtslaan 276, 
renoveren voegwerk en gevel-
metselwerk boerderij (21-01-
2011)

•  Bilthoven, Haagbeuklaan 10, 
wijzigen bestemmingsplan (18-
01-2011)

•  Bilthoven, Meyenhagen 2, plaat-
sen schutting (24-01-2011)

•  Bilthoven, pad ter hoogte van 
Maartensdijkseweg 3, plaatsen 
houten loopbrug (18-01-2011)

•  Bilthoven, ten Katelaan 7, kap-
pen 1 dennenboom (22-01-2011)

•  Bilthoven, Weidmanlaan 9, kap-
pen 3 coniferen (18-01-2011)

•  De Bilt, Dr. Letteplein 17, 
oprichten dakkapel (19-01-
2011)

•  De Bilt, Waterweg 177, plaatsen 
uitbouw achterzijde woning (24-
01-2011)

•  Maartensdijk, Prinsenlaan 16, 
plaatsen dakkapel (19-01-2011)

•  Maartensdijk, Saturnushof 16, 
kappen 1 eik (24-01-2011)

Aanvraag uitgebreide proce-
dure
•  De Bilt, Burg. de Withstraat 23, 

tijdelijk gebruik woonruimte als 
tandartspraktijk (09-11-2010)

•  De Bilt, Utrechtseweg 340, tij-
delijk aanleggen parkeerterrein 
(20-01-2011)

Verlengen beslistermijn regu-
liere procedure
•  De Bilt, Blauwkapelseweg 30, 

het slopen van de garage en het 
uitbreiden van het woonhuis

Verleende omgevingsvergun-
ning regulier
•  Bilthoven, Albert Cuyplaan 9, 

kappen 1 acacia en 1 beuk (21-
01-2011)

•  Bilthoven, Frans Halslaan 27, 
verwijderen asbesthoudende 
muurafdekking dakterras (20-
01-2011)

•  Bilthoven, Gerard Doulaan 40, 
kappen 2 grove dennen (21-01-
2011) Noodkap

•  Bilthoven, Rembrandtlaan 84, 
wijzigen gevel door plaatsen 
raam (26-01-2011)

•  Bilthoven, Zweerslaan 29, kap-
pen 1 grove den (21-01-2011)

•  De Bilt, Holle Bilt 17, kappen 1 
prunus en 1 berk (25-01-2011)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 50, 
plaatsen 2 dakramen en zinken 
dakgoten aan bijgebouw (21-
01-2011)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 51-53, 
wijzigen voorgevel dagcentrum 
(25-01-2011)

•  Maartensdijk, Prins Bernhard-
laan 78, plaatsen dakopbouw 
(22-01-2011)

•  Maartensdijk, Reigersbek 2, 
kappen 1 esdoorn (21-01-2011)

•  Westbroek, Burg. Huijdecoper-
weg 34, slopen woning (21-01-
2011)

[Bron: www.debilt.nl]

Vergunningen De Bilt 02-02-2011
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Bilthovense Boekhandel
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Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank
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Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk
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P.C. Staalweg 90 te Bilthoven 

www.huussenelektro.nl  
030 – 220 04 04 

  

Wij wensen u  
plezierige Kerstdagen 

en een gezond en 
gelukkig 2011. 

 
 

Voor versterking van ons team, zijn wij op zoek 

naar enthousiaste en leergierige

LEERLING ELEKTRO MONTEURS

Heb je een VMBO Techniek diploma of wil je werken 

en leren via de beroepsbegeleidende leerweg? 

Neem dan contact met ons op!

Huussen Elektro B.V. - t.a.v. B. Huussen

Postbus 87 - 3720 AB BILTHOVEN

tel. 030-2200404

e-mail: b.huussen@huussenelektro.nl

www.huussenelektro.nl

NIEUW BIJ STUDIO BODY LANGUAGE

Altijd al langer en voller haar willen hebben? Met een hairweave kunt U 

verlenging en volume creëren. Wij werken met 100% menselijk haar van de 

allerbeste kwaliteit. U kunt het haar stylen, fohnen zoveel U wilt zonder het haar 

te beschadigen. Steil, Slag of Krul? Alles is mogelijk! Door middel van een 

weave (vlecht) techniek wordt het haar vastgezet. Dit is in tegenstelling tot 

hairextensions absoluut niet schadelijk voor Uw haar.

De hairweave blijft gemiddeld 6 tot 10 weken zitten 

en dan kunt U hetzelfde haar opnieuw in laten zetten.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak 

kunt U bellen met: 0346 - 281840, Studio Body Language, 

Westbroek, Kerkdijk 118 (gratis parkeerplaatsen bij de salon).

Wij zijn op zoek naar een parttime 
magazijnmedewerker M/V

Functie-eisen;
- in teamverband en zelfstandig kunnen werken
- secuur, gemotiveerd, klantgericht en flexibel
- beschikbaar op dinsdag en donderdag
- bekend met computers (gebruiker)
- vloeiend Nederlands spreken en schrijven 
- minimaal VMBO werk en denk niveau
- affiniteit hebben met dieren is een pré

Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwerken van 
inkomende en uitgaande orders in het magazijn.

AnimalFactory is groothandel voor functionele producten voor 
honden en levert aan dierenspeciaalzaken, dierenartsen etc. 

Ben jij geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Email jouw 
CV dan voor 21 februari a.s. naar onderstaand adres.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar 
Mariëlla van Brenk of Laila Visser via onderstaand adres.

AnimalFactory
Voordorpsedijk 29A
3737 BL Groenekan
T: 030-2715486
info@animalfactory.nl
www.AnimalFactory.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

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

- Grote posters

- Stickers

- Spandoeken

- Roll-up banners

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

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

www. p a r e l p r omo t i e . n l

Voor al uw 
print & drukwerk

Onze professionele 
apparatuur levert dage-
lijks topkwaliteit. 
Onze mensen behande-
len uw werk met zorg
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‘Stop!	 De	 Musical	 Tegen	 Zinloos	
Geweld’	 heet	 het	 stuk	 en	 het	 wordt	
vast	 heel	 mooi	 want	 iedereen	 die	 er	
bij	 betrokken	 is	 doet	 z’n	 stinkende	
best.	 Nu	 oefenen	 ze	 nog	 ieder	 apart	
maar	binnenkort	komen	ze	samen	om	
daarna	 het	 resultaat	 van	 die	 samen-
werking	aan	de	toeschouwers	te	laten	
zien	en	te	horen	in	het	dorpshuis	van	
Westbroek.	

De	 leiding	 van	 het	 gebeuren	 is	 in	
handen	 van	 twee	 enthousiaste	 en	
energieke	 dames:	 Femke	 Lunter	 uit	
Utrecht	 en	 Marjon	 Braas	 uit	 West-
broek.	 Femke	 is	 afgestudeerd	 aan	
het	 conservatorium	 met	 als	 hoofd-
vak	 trompet.	Bij	Vriendenkring	 is	ze	
docente	 voor	 het	 zogenaamde	 ‘klein	
koper’:	 trompet,	 bugel	 en	 hoorn.	 Ze	
geeft	 daarnaast	 nog	 les	 bij	 andere	
verenigingen	 en	 geeft	 concerten	met	

diverse	klassieke	orkesten	en	ensem-
bles	 die	 onder	 andere	 barokmuziek	
ten	 gehore	 brengen.	Het	 is	 de	 eerste	
keer	dat	ze	een	musical	regisseert.	Ze	
doet	dat	samen	met	Marjon	Braas	die	
vooral	 het	 instuderen	 van	 de	 liedjes	
voor	 haar	 rekening	 neemt.	 Marjon	
is	ook	dirigente	van	het	koor	van	de	
Sint	 Maarten	 Parochie	 in	 Maartens-
dijk	 en	heeft	 zelf	ook	 twee	kinderen	
op	‘t	Kompas	maar	die	zitten	niet	 in	
groep	7.

Pesten
Waarom	 is	 gekozen	 voor	 groep	 7	
en	 niet	 groep	 8?.	 Femke:	 ‘Groep	 8	
heeft	altijd	haar	eigen	musical	aan	het	
einde	van	het	schooljaar,	daarnaast	is	
de	musical	te	moeilijk	voor	groep	6	of	
lager.	Ook	was	dit	een	kans	om	groep	
7	 als	 geheel	 weer	 eens	 bij	 elkaar	 te	
brengen.	Deze	kinderen	zijn	namelijk	

sinds	groep	3	al	gesplitst.	Pesten	komt	
overal	voor	dus	ook	in	deze	groep	7.	
Marjon:	 ‘Kinderen	 hebben	 dat	 vaak	
niet	eens	in	de	gaten.	Soms	lijkt	pes-
ten	zelfs	heel	onschuldig.	Het	verschil	
tussen	 pesten	 en	 zinloos	 geweld	 is	
echter	 veel	 kleiner	 dan	 we	 denken.	
Het	 kan	 heel	 vaak	 gaan	 escaleren.’	
Femke:	 ‘We	praten	 er	veel	 over	met	
de	 kinderen.	 Daarin	 betrekken	 we	
natuurlijk	 ook	 hun	 eigen	 leerkracht.	
Alles	 wat	 ermee	 te	 maken	 heeft	 is	
weer	 terug	 te	 vinden	 in	 de	musical.’	
Marjon:	 ‘We	 leren	 ze	 dat	 je	 ook	
schuldig	 bent	 als	 je	 niets	 doet	 wan-
neer	je	ziet	dat	iemand	gepest	wordt.	
Dat	 je	 dit	 dan	 aan	 je	 juf	 of	 meester	
moet	 vertellen.	 Je	 moet	 altijd	 iets	
doen.	 Ook	 dat	 element	 komt	 weer	
terug	 in	de	musical.	Na	het	musical-
weekend	is	er	op	‘t	Kompas	nog	een	
speciale	‘Week	tegen	het	pesten’.

Superleuk
Het	 aanleren	 van	 de	 musical	 aan	
groep	 7	 is	 nog	 niet	 zo	 eenvoudig.	
Femke:	 ‘Ze	 zitten	 zo	 vol	 energie.	
Het	 is	 soms	heel	heftig	 en	 ze	willen	
allemaal	wel	de	hoofdrol.	Het	 is	pit-
tig	 maar	 ook	 superleuk	 om	 te	 doen.	
Ik	 vind	 het	 ook	 heel	 mooi	 om	 op	
deze	manier	de	kinderen	te	leren	hoe	
ze	 met	 elkaar	 om	 moeten	 gaan.	 Het	
klinkt	misschien	wel	 erg	 idealistisch	
maar	ik	vind	het	fijn	iets	bij	te	kunnen	
dragen	 aan	 een	 betere	 verstandhou-
ding	 tussen	 de	 kinderen.	 Het	 heeft	
echt	nut	om	zoiets	als	dit	te	doen.

Veel plezier
Vanaf	 december	 wordt	 er	 iedere	
woensdagmiddag	 gerepeteerd	 van	
11.30	 tot	 12.45	 uur.	 Op	 deze	 mid-
dag	 blijkt	 dat	 de	 teksten	 er	 nog	 niet	
allemaal	 goed	 in	 zitten.	 Bovendien	
zijn	er	een	paar	spelers	ziek	en	moe-
ten	andere	kinderen	die	rol	dus	weer	
overnemen.	 Toch	 klinken	 de	 liedjes	
al	 heel	 aardig.	 Marjon	 dirigeert	 vol	
overgave	 haar	 koor.	 ‘Soms	 kun	 je	
met	kleine	dingen	al	iets	verbeteren’,	
vertelt	 ze.	 ’Als	 er	bijvoorbeeld	beter	
gearticuleerd	wordt	 klinkt	 het	 al	 een	
stuk	beter.’	Femke	en	Marjon	vullen	
elkaar	 prima	 aan.	 Ze	 werken	 heel	
goed	samen.	De	kinderen	hebben	zelf	
allerlei	 spullen	 meegenomen	 die	 ze	
in	de	musical	nodig	hebben.	Speciale	
kleding	is	er	voor	dit	stuk	niet	nodig.	
Groep	 7	 heeft	 er,	 net	 als	 de	 instruc-
teurs	heel	veel	plezier	in	al	zijn	er	ook	
wel	 eens	 een	paar	 jongetjes	 die	 zich	
niet	helemaal	aan	hun	rol	houden	en	
tot	de	orde	moeten	worden	geroepen.

Het grote moment
En	 dan	 zal	 binnenkort	 het	 grote	
moment	 aanbreken	 dat	 er	 met	 de	

blazers	samen	geoefend	gaat	worden.	
Die	 zijn	 ook	 al	 net	 zo	 lang	 bezig	
met	het	instuderen	van	de	muziek	en	
zullen	 worden	 aangevoerd	 door	 de	
nieuwe	 dirigent	 van	 Vriendenkring	
Christian	 de	 Jongh.	 De	 musical	 is	
een	initiatief	van	de	Landelijke	Stich-
ting	 tegen	 Zinloos	 Geweld,	 bekend	
van	 het	 lieveheersbeestje.	 Het	 stuk	
is	 geschreven	 door	 Marian	 van	 Gog	
(teksten)	 en	 Ton	 Kerkhof	 (muziek).	
Van	 voorzitter	 Arie	 de	 Bree	 kwam	
het	idee	om	dit	ook	in	Westbroek	op	
te	voeren.	Secretaris	Karin	Bos	heeft	
de	 fondsen	 aangeschreven	 die	 als	
sponsors	optreden.	

Op	 vrijdag	 11	 februari,	 van	 20.00-	
21.00	uur,	is	er	een	voorstelling	voor	
de	kinderen	van	groep	vijf	t/m	acht	en	
hun	ouders.	Op	 zaterdag	 12	 februari	
zijn	 de	 kinderen	 van	 groep	 een	 t/m	
vier	 met	 hun	 ouders	 welkom	 van	
16.00-	17.00	uur.	Diezelfde	dag	vindt	
er	van	20.00-21.00	uur	nog	een	voor-
stelling	plaats	voor	iedereen	uit	West-
broek	en	verre	omstreken.	Alles	vindt	
plaats	in	het	dorpshuis	van	Westbroek	
aan	de	Prinses	Christinastraat.

Vriendenkring en Het Kompas 
brengen blazersmusical

door Martijn Nekkers

Op dit moment zijn de leden van de fanfare Vriendenkring en de kinderen van groep 7 van de School met de 
Bijbel ‘t Kompas uit Westbroek druk aan het oefenen voor een musical met een serieus thema.

Femke Lunter oefent met de kinderen voor de musical.

De kinderen van groep 7 van Het Kompas met in het midden Femke Lunter 
(l) en Marjon Braas.

Julianaschool uit de kunst!
door Guus Geebel 

‘Een feest van kleuren’ heet het project waaraan alle groepen van de Julianaschool vanaf 
begin januari werkten. De school in Bilthoven veranderde de afgelopen weken steeds meer in een kunsthuis. 

Donderdag 3 februari was het project klaar en konden de leerlingen hun ouders, opa’s en oma’s 
het oogstrelende resultaat laten zien.

‘We	 hebben	 meegedaan	 aan	 een	
kleurenproject	 en	 zijn	 heel	 erg	 druk	
geweest	met	primaire	kleuren	en	het	
mengen	daarvan’,	vertelt		juf	Anique	
Diepeveen	 van	 groep	 3.	 'Vandaag	
is	 de	 kleurenexpositie	 op	 school	 en	
laten	 we	 zien	 wat	 we	 de	 afgelopen	
drie	weken	hebben	gemaakt.’	De	kin-
deren	uit	haar	groep	kregen	bestaande	
schilderijen	als	voorbeeld	en	maakten	
daar	eigen	kunstwerken	van.	

Kunst Centraal
Het	project	 is	geïnitieerd	door	Kunst	
Centraal,	 een	 organisatie	 die	 werkt	
met	en	voor	het	onderwijs.	De	provin-
cie	Utrecht	subsidieert	de	activiteiten	
die	 Kunst	 Centraal	 voor	 de	 basis-
scholen	en	 scholen	 in	het	voortgezet	
onderwijs	 organiseren.	 Het	 doel	 is	
om	 samenhangende	 en	 inspirerende	
kunst-	en	cultuurprogramma's	te	rea-
liseren.	 Daarbij	 staat	 kwaliteit	 hoog	

in	het	vaandel.	De	Julianaschool	had	
zich	 voor	 het	 project	 ingeschreven.	
‘We	 konden	 gebruik	 maken	 van	 de	
leskisten	 van	 Kunst	 Centraal.	 Ook	
kregen	 we	 een	 extra	 leerkracht	 die	
aan	 alle	 groepen	 les	 heeft	 gegeven	
over	kleurgebruik	en	schilderen’,	ver-
telt	 Anique.	 Aan	 de	 hand	 van	 een	
lesgids	 werden	 zeer	 uiteenlopende	
kunstwerken	gemaakt.	‘Een	lust	voor	
het	 oog’,	 noemt	 een	 bezoeker	 het	
geheel.	 Er	 was	 ook	 nog	 voor	 lekker	
eten	gezorgd.

Juf Anique Diepeveen bij de kunst-
werken van haar groep. Maurits laat 
zien wat hij gemaakt heeft.

Werken van beroemde schilders 
dienden als voorbeeld.

TV-opnamen z@pp in Bilthoven
Op dinsdag 1 februari 2011 werden er bij de Poolsterschool en de 

Laurensschool in Bilthoven tv-opnamen gemaakt voor z@pp KIDS 
TOP 20. Het gaat hier om een kinder-popmuziek-programma, 
gemaakt voor en door kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

En	een	aantal	groepen	van	de	Laurens-	 en	de	Poolsterschool	was	hierbij	
betrokken.	Groep	 6	 van	 de	Laurens-	 en	 groep	 5/6	 en	 7	 van	 de	Poolster-
school	zaten	in	de	ochtendopname.	Deze	aflevering	werd	uitgezonden	op	
zaterdag	5	februari	om	08.15	uur	bij	de	TROS	op	NL	3	en	de	herhaling	was	
op	zondag	6	februari	om	15.00	uur.	Groep	7	en	8	van	de	Laurensschool	en	
groep	8	van	de	Poolsterschool	zaten	in	de	middagopname.	Deze	aflevering	
wordt	uitgezonden	op	zaterdag	12	februari	om	08.15	uur	bij	de	TROS	op	
NL	3	en	de	herhaling	is	op	zondag	13	februari	om	15.00	uur.

Stemmen
Kinderen	 in	heel	Nederland	kunnen	op	de	website	van	z@pp	KIDS	TOP	
20	www.kidstop20.nl	op	hun	favoriete	muziek/clips	stemmen.	Zo	ontstaat	
er	een	top	20	waarvan	de	5	meest	favoriete	clips	worden	uitgezonden.	Elke	
week	wordt	er	een	basisschool	in	Nederland	bezocht	om	een	aflevering	op	
te	nemen.	De	clips	worden	in	de	klas	aan	elkaar	gepraat	door	middel	van	
korte	gesprekjes	met	de	kinderen.	[HvdB]

Op dinsdag 1 februari 2011 werden er tv-opnamen gemaakt voor z@pp 
KIDS TOP 20.



SWO
Activiteiten

Filmmiddag
Dinsdag 15 februari in de 
cursusruimte van SWO in 
Dijckstate Maartensdijk: 
‘Het wonderlijke leven 
van Willem Parel’.
Willem Parel -  ‘de klein-
zoon van een orgeldraaier 
en leider van het Neder-
lands Parel Genootschap 
NPG’- was in het begin 
van de jaren vijftig een 
succesvol radiotypetje 
van conferencier Wim 
Sonneveld. In - Het won-
derlijke leven van Willem 
Parel - een verhaal vol 
dubbele bodems en mee-
zingers (o.a. het 'Poen-
lied') besluit Sonneveld 
(als zichzelf) afscheid te 
nemen van Willem Parel, 
maar het typetje besluit 
zijn eigen leven te gaan 
leiden. De film biedt een 
nostalgische blik op de 
jaren vijftig, toen de radio 
nog het massamedium 
was dat de mensen aan 
huis kluisterde.Aanvang 
is om 14.00 uur (zaal open 
13.45 uur), de kosten zijn 
2 euro (incl. 1 x koffie of 
thee). 

Computercursussen
Basiscomputercursus 
voor computers met Win-
dows XP, Windows Vista 
of Windows 7.
Als u nog niet alles van 
computers weet, of u bent 
er niet (meer) zo in bedre-
ven, of als u gewoon alles 
nog eens wilt herhalen, 
dan is deze basiscursus 
geknipt voor u. Voor het 
volgen van deze cursus 
is het noodzakelijk dat u 
een computer (of Laptop) 
heeft met het besturings-
systeem Windows XP, 
Windows Vista of Win-
dows 7.

Voor computers met het 
besturingssysteem Win-
dows XP start deze cur-
sus van 7 lessen op dins-
dag 15 februari 2011 van 
10.00 tot 12.15 uur.

Voor computers met het 
besturingssysteem met 
Windows Vista of Win-
dows 7 start deze cursus 
van 7 lessen op woensdag 
2 maart 2011 van 14.00 
tot 16.15 uur. De cursus 
kost 70,00 Euro (inclusief 
cursusboek).

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

Maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden

bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting?

Wij zetten de cijfers voor u op een rijtje!

Boshuis Belastingadvies t 0346 - 88 14 95

Prins Bernhardlaan 20  m  06 - 57 06 67 91

3738 DP Maartensdijk  e frederike.boshuis@online.nl

Boshuis Belastingadvies is aangesloten bij het College Belastingadviseurs

Herinrichting 
‘Noorderpark’

Landinrichtingswet (Liw)

Kennisgeving ingevolge artikel 213

Terinzagelegging nadere regels voor de tweede schat ing en 
de Lijst der geldelijke regelingen

De Landinrichtingscommissie voor de herinrichting ‘Noorderpark’ deelt u mede dat 
gedurende één maand, 

van maandag 21 februari 2011 tot en met maandag 21 maart 2011 (op werk-
dagen) voor eenieder kosteloos ter inzage zullen liggen:
1. de lijst der geldelijke regelingen, bedoeld in artikel 212 Liw*)
2. de nadere regels voor de tweede schatting, bedoeld in artikel 210, derde lid Liw

Terinzagelegging
De terinzagelegging vindt plaats in de periode van 21 februari 2011 tot en met 
21 maart 2011 volgens het onderstaande schema:

van maandag 21 februari tot en met vrijdag 11 maart van 9.30 uur tot 12.00 uur 
en van 13.30 uur tot 15.30 uur op Kooidijk 28 te Westbroek,

op de woensdagavonden 23 februari, 2 en 9 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 
op Kooijdijk 28 te Westbroek en

van maandag 14 maart 2011 tot en met maandag 21 maart op Kooijdijk 28 
te Westbroek op afspraak (u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer 
A. Naaktgeboren, telefoon 06 - 23 66 45 68).

Tijdens de tervisielegging kunt u een persoonlijke toelichting krijgen. Voor de 
tervisielegging in de periode van 21 februari tot en met 11 maart 2011 wordt u 
verzocht zoveel mogelijk volgens het onderstaande schema te verschijnen 
om lange wacht ijden te voorkomen.

Eerste week (van 21 februari tot en met 25 februari):
(de let ers duiden op de eerste let er van uw achternaam of bedrijfsnaam)
maandag  21 februari A..  t/m  Bl..
dinsdag  22 februari Bo..  t/m  Br..
woensdag  23 februari Bu..  t/m  Di..
donderdag  24 februari Do..  t/m  Ga..
vrijdag  25 februari Ge..  t/m  Ha..
 
Tweede week (van 28 februari tot en met 4 maart):
maandag 28 februari He..  t/m  Hu..
dinsdag 1 maart Ie..  t/m  Ko..
woensdag 2 maart Kp..  t/m  Lo..
donderdag 3 maart Lu..  t/m  Oo..
vrijdag 4 maart Or..  t/m  Rij..

Derde week (van 7 maart tot en met 11 maart):
maandag 7 maart   Ro..  t/m  Sh..
dinsdag 8 maart   Si..  t/m  Th..
woensdag 9 maart   Ti..  t/m  Ve..
donderdag 10 maart   Vi..  t/m  Wa..
vrijdag 11 maart   We..  t/m  Z…

Vanaf de eerste dag van de terinzagelegging tot uiterlijk de veertiende dag na de 
laatste dag waarop de in artikel 212 bedoelde stukken ter inzage hebben gelegen 
(dus tot en met maandag 4 april 2011), kan iedere belanghebbende schrit elijk zijn 
eventuele bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen bij de Landinrichtings-
commissie indienen. 

Adres:  Secretariaat Landinrichtingscommissie voor de Herinrichting Noorderpark
De heer ir. W.W. Schermerhorn
Postbus 8540
3503 RM  Utrecht 

Utrecht, februari 2011.

De Landinrichtingscommissie voornoemd,

L.C. Groen, voorzit er
ir. W.W. Schermerhorn, secretaris

*  Deze lijst is in haar geheel of in uit reksel tegen betaling van de kosten verkrijgbaar op aanvraag bij 

de Landinrichtingscommissie. De kosten bedragen per volgnummer van het register (R-nummer) € 6,–.

U wordt verzocht de enveloppe met de u toegezonden stukken mee te brengen.

Opdrachtgever

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie

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

leggen van bijzondere tuinen, helpt uw tuinseizoen op 

weg met de tuincursussen:

• Tuinontwerpen 

• Tuinonderhoud

• Plantenkennis

• Mediterrane & subtropische tuinen

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

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

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komen alle belangrijke ontwerpaspecten 

aan de orde en gaat u zelf aan de slag 

om een ontwerp te maken. De cursus 

wordt gegeven op 4 maandagavonden: 

28 februari en 7, 14 en 21 maart en 

kost € 180,-.

In de cursus tuinonderhoud komen 

vele aspecten van het tuinwerk aan de 

orde. De cursus is binnen, maar met 

veel ruimte voor uw vragen kunnen we 

3 afwisselende avonden beleven, namelijk 

op de dinsdagavonden 1, 8 en 15 maart. 

De kosten zijn € 90,-.

 

De plantencursus geeft veel informatie 

over ca. 140 mooie soorten. De plus- en 

ook de minpunten komen aan de orde, 

misverstanden worden verhelderd en uw 

vragen beantwoord. De plantencursus 

kunt u volgen op de 3 dinsdagavonden 

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

Nieuw is de cursus Mediterrane & 

subtropische tuinen. Voor iedereen die 

een zuidelijke sfeer in de tuin wil creëren. 

Uiteraard is er veel aandacht voor de 

beplanting, maar ook microklimaat, 

materialen en het ontwerp komen 

uitgebreid aan de orde. Deze cursus heeft 

minder een workshopkarakter dan de 

cursus tuinontwerpen en wordt gegeven 

op 3 maandagavonden: 28 maart en 4 en 

11 april. De kosten zijn € 110,-.

Alle cursussen zijn incl. kofie/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

Jaarvergadering 
Oranjevereniging Westboek

Op donderdag 17 februari 2011 wordt de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Zoals altijd gebeurt dat in de bovenzaal van het Dorpshuis van 

Westbroek aan de Prinses Christinastraat. Aanvang 20.00 uur.

Alle leden van de Oranjevereniging worden uitgenodigd maar daarnaast ook 
de andere verenigingen die op en rondom het feestterrein actief zijn. Het zou 
fijn zijn als die een afvaardiging zouden sturen zodat wensen, ideeën en verbe-
terpunten direct besproken kunnen worden. In het bijzonder worden de com-
missieleden en vrijwilligers, die de vereniging bij de activiteiten ondersteund 
hebben, van harte uitgenodigd. Het bestuur vindt hun mening en inbreng heel 
belangrijk.

Naast de bekende punten als het jaarverslag en de verslagen van secretaris en 
penningmeester, staat ook een evaluatie van het feest in 2010 op de agenda. 
Het programma en beleid voor het jaar 2011 komen eveneens aan de orde. 
Maar ook wil het bestuur graag een discussie over het Oranjebal zoals dat sinds 
enkele jaren wordt georganiseerd. Het lijkt er namelijk op dat de belangstelling 
hiervoor toch wat terugloopt. Van het bestuur zijn zowel Wilma als Ellie van 
Barneveld aftredend maar ook herkiesbaar. Natuurlijk wordt de vergadering 
besloten met de rondvraag.

De stukken van de vergadering worden tijdens de bijeenkomst uitgereikt. Wie 
ze graag wat eerder wil inzien kan ze een dag eerder opvragen via het bestuur. 
Meer bijzonderheden over deze vergadering op www.oranjeverenigingwest-
broek.nl.
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Ton	 Jacobse	 kweekte	 aanvankelijk	
parkieten,	totdat	hij	een	jaar	of	twee-
entwintig	geleden	overstapte	op	rijst-
vogeltjes.	 ‘Die	 parkieten	 gaven	 erg	
veel	 stof.	 Daarom	 ben	 ik	 op	 zoek	
gegaan	 naar	 tropische	 vogeltjes,	 die	
minder	 stof	 gaven.	 Toen	 ben	 ik	 op	
de	rijstvogels	gekomen.’	Dit	vogeltje	
kweekt	 hij	 in	 de	 echte	 wildkleur.	
‘Dat	 is	 de	 kleur	 waarin	 ze	 in	 het	
wild	in	Indonesië	voorkomen.’	Daar-
naast	kweekt	hij	drie	andere	soorten	
vogels:	 gouldsamadines,	 zebravink-
jes	 en	 Japanse	 meeuwen.	 ‘Maar	 de	
rijstvogeltjes	 zijn	 de	 hoofdzaak.’	
Tentoonstellingen	 worden	 van	 okto-
ber	tot	januari	gehouden.	‘Dan	wordt	
er	niet	gekweekt	en	zijn	de	vogels	op	
hun	 mooist.	 De	 bevedering	 is	 hele-
maal	 compleet.’	 De	 winnaar	 van	 de	
gouden	 medaille	 van	 2011	 is	 in	 het	
voorjaar	van	2010	geboren.	Hij	deed	
dus	voor	het	eerst	mee.	‘Je	mag	een	
vogeltje	maar	twee	jaar	insturen	voor	
het	 Wereldkampioenschap’,	 ‘leert	
Jacobse.	‘De	vorige	twee	keer	dat	ik	
goud	won,	was	met	andere	vogeltjes.’	
Hij	 legt	 uit	 waarom	 hij	 vogeltjes	
kweken	 zo	 leuk	 vindt:	 ‘Vanwege	
het	 contrast	 met	 mijn	 werk.	 Ik	 ben	
lijstenmaker.	 ’s	 Morgens	 sta	 ik	 een	
uur	 eerder	 op	 om	 mijn	 vogels	 te	

verzorgen.	Ik	heb	er	een	stuk	of	twee-
honderd,	schat	ik.	En	als	ik	’s	avonds	
uit	mijn	werk	kom,	ga	 ik	eerst	even	
lekker	de	vogels	voeren.	Dat	 is	heel	
ontspannend.’

Keurmeesters
De	 Wereldkampioenschappen	 von-
den	dit	 jaar	plaats	 in	de	Franse	 stad	
Tours.	 ‘Daar	 was	 een	 driedaagse	
show	 voor	 het	 publiek	 met	 23.000	
vogels.	Het	kost	drie	dagen	om	al	die	
vogels	 te	 keuren.	 Negentien	 landen	
deden	 mee.	 Uit	 Nederland	 werden	
ongeveer	 1.400	 vogels	 ingezonden.’	
Zelf	is	Jacobse	er	niet	geweest,	van-
wege	 zijn	 werk.	 Maar	 het	 vervoer	
van	de	vogels	naar	de	tentoonstelling	
is	 goed	 geregeld.	 ‘In	 Boxtel	 is	 een	
verzamelpunt	 voor	 alle	Nederlandse	
vogels.	 Daar	 gaan	 ze	 met	 acht	 ver-
zorgers	 gezamenlijk	 naar	 de	 plaats	
waar	de	WK	zijn.	Die	rouleren	jaar-
lijks.	Vorig	jaar	werden	ze	gehouden	
in	Portugal,	 het	 jaar	 ervoor	 in	 Italië	
en	het	 jaar	daarvoor	 in	België.	Daar	
ben	 ik	 wel	 geweest,	 dat	 was	 dicht	
genoeg	bij	Nederland.’	

Eigenaars	 die	 wel	 naar	 de	 tentoon-
stelling	 gaan,	 knopen	 er	 vaak	 een	
vakantie	aan	vast,	weet	Jacobse.	‘De	

tentoonstelling	zelf	duurt	drie	dagen	
maar	 in	 totaal	blijven	de	vogels	een	
dag	of	tien	weg.’	Ook	tijdens	de	ten-
toonstelling	 komen	 de	 diertjes	 niets	
te	kort:	‘De	verzorgers	blijven	al	die	
dagen	bij	de	vogels	en	verzorgen	ze’,	
aldus	Jacobse.	Elke	vogel	wordt	door	
twee	 keurmeesters	 beoordeeld.	 ‘Eén	
uit	 het	 gastland	 en	 één	 uit	 een	 van	
de	 andere	 deelnemende	 landen.’	 De	
vogels	 gaan	weer	 gezamenlijk	 terug	
naar	 Boxtel,	 waar	 de	 eigenaren	 ze	
kunnen	 komen	 ophalen.	 ‘Tijdens	 de	
reis	 en	 de	 tentoonstelling	 zitten	 de	
vogels	 elk	 afzonderlijk	 in	 een	 klein	
kooitje‘,	 vertelt	 Jacobse.	 ‘Je	 kunt	
een	 rijstvogeltje	 niet	 tam	 maken,	
maar	 wel	 rustig.	 Daar	 kun	 je	 het	
op	 trainen.	 Dat	 is	 belangrijk	 voor	
het	vervoer	naar	en	van	 tentoonstel-
lingen,	 maar	 ook	 voor	 de	 keuring.	
Een	 onrustig	 vogeltje	 krijgt	 minder	
punten.’

Vereniging
Jacobse	 is	 voorzitter	 van	 de	 Vogel	
Vereniging	 De	 Bilt-Bilthoven,	 die	
dit	 jaar	 zijn	 55-jarig	 bestaan	 viert.	
‘Dat	 is	 een	 vrij	 actieve	 vereniging	
met	 65	 leden.	 In	 oktober	 hebben	
we	 onze	 jaarlijkse	 tentoonstelling.	
Dan	komt	ook	onze	zustervereniging	

uit	 Coesfelt,	 waarmee	 De	 Bilt	 een	
stedenband	 heeft.	Zij	 staan	met	 hun	
vogels	op	onze	tentoonstelling	en	wij	
gaan	met	onze	vogels	naar	hun	 ten-
toonstelling.’	 Verder	 organiseert	 de	
vogelvereniging	 regelmatig	 lezingen	

voor	haar	leden.	‘We	zouden	het	leuk	
vinden	 om	 nieuwe	 leden	 te	 verwel-
komen’,	aldus	Jacobse.	 ‘Mensen	die	
interesse	 hebben	 kunnen	 eens	 een	
kijkje	nemen	op	onze	website:	www.
vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl.’	

Ton Jacobse voor de derde keer 
wereldkampioen met rijstvogeltjes

door Lilian van Dijk

De grote passie van Bilthovenaar Ton Jacobse is rijstvogeltjes kweken. Bij de Wereldkampioenschappen 
haalde een van zijn vogels in de categorie ‘Enkelingen’ goud en met een zogeheten Stam van vier gelijke 

vogels qua kleur en model sleepte hij de bronzen medaille in de wacht.

Ton Jacobse is bijzonder succesvol met het kweken van vogeltjes.

Shadeney	 Castillo	 (geb.	 1993)	 en	
Stephanie	 Ruiter	 (geb.	 1994)	 maken	
voor	het	eerst	deel	uit	van	de	selectie,	
terwijl	 Eva	 Voortman	 (geb.	 1992)	
sinds	 2009	 deel	 uitmaakt	 van	 de	
selectie.	Shadeney	 is	vooral	geselec-
teerd	vanwege	haar	slagkracht,	Step-
hanie	 vooral	 als	 catcher	 en	 Eva	 als	
pitcher.

Castillo	 en	 Ruiter	 zijn	 nieuw	 in	 de	
selectie,	 Voortman	 zat	 al	 bij	 Jong	
Oranje;	de	 laatste	 is,	als	pitcher,	ook	
toegevoegd	aan	het	A-team	voor	een	
trainingsstage	in	Florida,	USA,	begin	
maart.	 Eliza	 Rikkelman	 (geb.	 1994)	
viel	 af,	 evenals	 Jasmin	 Carlsson	
(geb.1994).	De	 laatste	viel	echter	af,	
omdat	 zij	 in	 juni	 voor	 enkele	maan-
den	 naar	 de	 USA	 gaat	 en	 daardoor	

niet	 kan	 meespelen	 in	 de	 Hoofd-
klasseselectie.	 Dus	 eigenlijk	 hebben	
vier	 Centrals	 junioren	 ‘Jong	 Oranje	
niveau’.	 De	 coaches	 Snel,	 Van	 Zijt-
veld,	Kenepa	en	Van	der	Lee	kunnen	
trots	zijn	op	hun	junioren.

Er	 is	 echter	nog	een	verrassing:	Eva	
Voortman,	in	januari	door	de	KNBSB,	
uitgeroepen	 tot	 de	 ‘meest	 veelbelo-
vende	 juniorenwerpster’	 is	 gevraagd	
deel	 te	 nemen	 aan	 de	 trainingsstage	
van	 het	 Nederlands	 A-team	 Dames	
Softbal,	de	eerste	veertien	dagen	van	
maart,	in	Clearwater,	Florida,	USA.	

Drie Centrals junioren geselecteerd 
voor (Jong) Oranje

Drie van de vijf speelsters van Centrals, die behoorden tot de voorlopige selectie van Jong Oranje 
zijn geselecteerd voor de groep die in het eerste deel van de hoofdklasse Dames zal meespelen. 

Eva Voortman, genomineerde sport-
vrouw van De Bilt, is de jongste pit-
cher die ooit deel uit maakte van een 
senior A-Team selectie.

Quatremain-groep 
komt handen te kort 

Quatre-mains	 is	een	samenspel	voor	pianisten:	met	z'n	 tweeën	achter	een	
piano.	Er	wordt	gespeeld	op	alle	niveaus	in	de	klassieke,	moderne	en	popu-
laire	genres	en	per	jaar	is	er	bij	elke	groep	wel	de	gelegenheid	om	op	twee	
piano's	te	spelen.
De	 Quatremain-groep	 Utrecht	 zoekt	 nieuwe	 leden!	 Om	 eens	 kennis	 te	
maken	met	deze	groep	kan	men	op	zondag	6	februari	een	voorspeelmiddag	
bijwonen	in	het	gebouw	'Schutsmantel'	dat	gevestigd	is	op	de	Gregoriuslaan	
35	in	Bilthoven.	
Door	 leden	van	de	groep	worden	werken	uitgevoerd	van	Haydn,	Mozart,	
Schubert,	Mendelssohn	en	Bizet	maar	ook	lichtere	muziek	van	Gershwin	en	
Rodgers.	De	aanvang	is	om	15.00	uur	en	de	toegang	is	gratis.	Voor	nadere	
informatie:	 www.quatremainsgroepen.nl.	 Telefonische	 informatie	 geeft	
Ineke	de	Graaf,	tel.	0343	517950.	

Op	 de	 ledenbijeenkomst	 van	 post-
zegelvereniging	 Het	 Postmerk	 van	
10	 februari	 a.s.	 in	 het	 H.F.	 Witte	
Centrum,	 Henri	 Dunantplein	 4,	 De	
Bilt	 bent	 u	 voor	 postzegels	 op	 het	
juiste	adres.	U	kunt	onderling	ruilen,	
in	 stockboeken	 snuffelen	 en	 bij	 het	
rondzendverkeer	de	nieuwste	boekjes	
inzien.	Neemt	u	vooral	ook	uw	dupli-
caten	 en	 mancolijstjes	 mee.	Voor	 de	
leden	 heeft	 de	 nalatenschappencom-

missie	enkele	verzamelingen	te	koop	
en	 is	 het	 winkeltje	 aanwezig	 waar	
u	 filatelistisch	 materiaal	 kunt	 kopen	
(voor	de	leden	met	korting).	
Vast	 onderdeel	 van	 het	 programma	
is	 ook	 een	 veiling	 met	 interessante	
kavels	 van	 postzegels,	 poststukken	
en	 albums.	Voor	 de	veiling	wordt	 er	
een	 spelletje	 kienen	 gedaan	 waarbij	
leuke	 postzegelprijzen	 zijn	 te	 win-
nen.	De	aanvang	van	de	avond	is	om	

20.00	 uur	 en	 de	
zaal	 is	 al	 open	
om	 19.30	 uur,	
zodat	 u	 gele-
genheid	 heeft	
om	 de	 kavels	
van	 de	 veiling	
te	 bezichtigen.	 De	 toegang	 is	 gra-
tis.	Meer	 informatie	 (waarbij	 o.a.	 de	
veilingkavels)	 is	 te	 vinden	 op	 www.
postmerk.nl		

Grote postzegelavond bij Het Postmerk
Black-Gospelkoor 

start nieuw repertoire
Al een aantal jaren zingt het koor Spiritual Thing iedere 

donderdagavond swingende black gospel. Het koor wordt geleid door 
het muzikale duo uit Hollandsche Rading: zangeres/dirigent Gaby 

en pianist Jeroen van Helsdingen. In het repertoire zit onder andere 
werk van Kirk Franklin, Oletta Adams, Alicia Keys, Stevie Wonder 
en Michael Jackson. Swingende muziek met een spirituele lading, 

zonder religieuze missie.

Regelmatig	zijn	er	optredens	in	de	omgeving:	van	‘Hilversum	live’	tot	een	
concert	voor	de	vrijwilligers	van	de	Rooms	Katholieke	Kerk	in	Maartens-
dijk.	 In	 het	 koor	 zitten	 mensen	 uit	 Hollandsche	 Rading,	 Loosdrecht	 en	
Hilversum.
Vanaf	januari	is	het	koor	met	een	nieuw	repertoire	begonnen:	een	uitgelezen	
moment	voor	nieuwe	leden	om	in	te	stappen!	Als	je	zin	hebt	om	swingende	
muziek	te	zingen,	met	of	zonder	ervaring	ben	je	van	harte	welkom	om	te	
kijken,	luisteren	of	meteen	mee	te	doen.
Jeroen	van	Helsdingen	 is	 afgestudeerd	 aan	het	Haags	 conservatorium	en	
heeft	 verschillende	 jazzprijzen	 gewonnen.	Zangeres	 en	 vocalcoach	Gaby	
heeft	 veel	 ervaring	 in	 het	 zingen	 in	 en	 begeleiden	 van	 koren.	 Samen		
hebben	zij	twee	Cd’s	uitgebracht.	Meer	informatie:	www.spiritualthing.nl,		
tel.	035	5771072	of	gabyvanhelsdingen@hotmail.com.

Het koor tijdens het optreden in Maartensdijk
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Prachtige	 spiegel	 met	 houten	
rand,	 107	 cm	 breed	 en	 78	 cm	
hoog.	 Vraagprijs	 €	 20,-.	 Tel:	
06-13553544	

Solide	rietenstoel.	Zithoogte	46	
cm	 breedte	 63	 cm	 hoogte	 86	
cm.	€	7,-.	Tel:	06-13553544	

Te	 koop	 Gasbarbeque	 prijs		
€	50,-.	Voor	 info	030-2286840	
bgg	06-13172848

Te	 koop	 Hometrainer	 prijs		
€	40,-.	Voor	 info	030-2286840	
bgg	06-13172848

Te	 koop	 2	 sjoelbakken	 prijs		
€	25,-	per	stuk.	Voor	info	030-
2286840	bgg	06-13172848

Te	 koop	 2	 grasmaaiers	 prijs		
€	25,-.	Voor	 info	030-2286840	
bgg	06-13172848

Te	 koop	 Tv	 Zilvergrijs	 67	 cm	
€	50,-.	Voor	 info	030-2286840	
bgg	06-13172848

Autocross	 duur??	 Gratis	 af	 te	
halen	Hyundai	Pony	1.5	i.	P.S.	
Er	 zijn	 nog	 maar	 29	 rijders;	
dus	meld	je	snel	aan.	Wij	kun-
nen	60	deelnemers	kwijt	bij	de	
Autocross	 op	 Koninginnedag	
2011.	 Tel.	 06-29262736	 Jaap	
de	Vries

Nieuw	 boek	 ‘alles	 over	 hand-
werken’	van	Cantecleer.	€	7,50.	
Grote	nieuwe	atlas	van	Elsevier.	
€	5,-.	Tel.	030-2202996

Het	complete	wenskaartenboek	
voor	 alle	 seizoenen.	€	5,-.	Tel.	
030-2202996

Zeer	 oude	 gietijzeren	 strijk-
bout.	 €	 10,-.	 Nieuwe	 ovale	
witte	 rieten	 mand	 met	 bekle-
ding.	€	10,-.	Tel.	030-2202996

Grote	zak	knikkers	in	alle	soor-
ten	en	maten	(6	kg).	€	5,-.	Luxe	
rond	 salontafeltje.	 Licht	 essen	
nieuw	 Ø	 60	 cm.	 €	 20,-.	 Tel.	
030-2202996

Xenon	 verlichtingsset.	 Hid4	
-12kdc.	 €	 37,50.	 Tel.	 0346-
213388

Logitech	draadloos	toetsenbord	
en	 aansluiting	 +	 muis.	 €	 12,-.	
Logitech	webcam.	€	 4,50.	Tel.	
0346-213501

Scanner	 HP	 Scanjet	 4300	 C.		
€	 35,-.	Aristona	 kleuren	 tv,	 50	
cm	 beeld.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
213501

Te	 koop	 hittebestendig	 glazen	
haardscherm.	€	10,-.	Tel.	0346-
213073

Kluis	 voor	 in	 auto.	 48x43x18.		
€	35,-.	Tel.	0346-211940

Te	koop	 fauteuil	wegens	 over-
compleet.	€	50,-.	Holl.	Rading.	
Tel.	035-5771561

Kinderautostoel.	 €	 10,-.	
Kinderbad	 met	 standaard.		
€	10,-.	Tel.	030-2291160

4	 tekenfilms	 dvd	 Beethoven	 1	
tot	 nr.	 4.	 nieuwe	 staat.	 €	 6,-.	
Varta	batterij	oplader	voor	div.	
batterijen.	 €	 6,50.	 Tel.	 0346-
214065

Te koop aangeboden

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.)   NIEUWE RUBRIEK  

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 

0346 21 19 92

Te	 koop	 gevraagd	 loop/sloop	
en	 schade	 AUTO’S,	 busjes,	
vrachtwagens,	 bedrijfswagen	
en	 pick-ups,	 tractoren,	 hef-
trucks,	caravans	en	aanhangers.	
Tel.	06-27500115

OPPAS	 gezocht	 in	 Westbroek	
op	woensdagmiddag	van	14.45	
tot	 16.30	 goede	 verdiensten	
inlicht.	06-40677635	

Animal	 Factory	 Groenekan	
zoekt	 een	 magazijnmedewer-
ker.	Zie	pag.	14

Huussen	Elektro	De	Bilt	zoekt	
leerlingen	 elektro	 monteurs.	
Zie	pag.	14

Groenrijk	Hollandsche	Rading
zoekt	 Seizoenpleinmede-
werk(st)er.	Zie	elders	deze	pag.

De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	 buiten.	 Lid	 Vlok	 bedr.	 Tel.	
06-42417376

Pedicure-behandeling	 bij	 u	
thuis	door	PEDICURE	in	oplei-
ding.	€	12,-.	Bel	035-5771915

Te	 HUUR	 gevraagd:	
Appartement	of	woning	voor	2	
personen	in	omgeving	Utrecht/
Maartensdijk.	 Prijs:	 €500-600.	
Tel.	06-20415059

goed	 idee!	 HERBALIFE	 voor	
beter	 welzijn	 en	 gewichtbe-
heersing.	 Tel.	 0346-571377	
www.vinkvoorvoeding.nl

Te	 HUUR	 gevraagd	 pand,	
hal	 of	 bedrijfsruimte	 eventu-
eel	 grote	 nishut	 of	 stuk	 grond,	
voor	stalling	auto’s	voor	export	
buitenland.	 Voor	 inlichtingen	
06-27500115

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

OPSLAGRUIMTE	 te	 huur	 in	
Westbroek	 140m2	 of	 70m2.	
Tel.	06-10658013

GEVRAAGD	 wie	 heeft	 voor	
mij	 2e	 wereldoorlogspullen	
voor	in	mijn	verzameling.	Toon	
06-25281559

Diversen

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

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

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf	Voor	al	uw	onderhoud	en	timmerwer-
ken,	 zowel	binnen	als	buiten,	bij	particulieren	en	bedrijven,	Tel.	
06-20166310,	te	Groenekan

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.	 Tel.	
0346-281444	/	06-36142989	www.kvdmakelaardij.nl

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

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

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

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

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen/Cursus Reanimatie
Dinsdag	 22	 maart	 2011	 start	 er	 een	 cursus	 Eerste	 Hulp	 aan	
Kinderen.	 De	 cursus	 is	 5	 avonden,	 de	 kosten	 zijn	 €	 100,00.	
Donderdag	 24	 maart	 2010	 start	 er	 een	 cursus	 Reanimatie	 incl.	
AED.	De	cursus	is	2	avonden,	de	kosten	zijn	€	50,00.	De	locatie	
is	 Wooncentrum	 Dijckstate,	 Maartensdijk.	 Voor	 informatie/aan-
melden:	 tel.	 0346-213148/06-52011545	 of	 www.bege-opleidin-
genhulpverlening.nl

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

Cursussen

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

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Seizoenpleinmedewerker/ster

De functie

Dit bevat onder andere:

 • Tuinplanten

 • Potterie en mandwerk

 • Trend producten

Wij vragen

 • Collegialiteit

 • Enthousiasme

 • Representativiteit

 • Klantgerichte en klantvriendelijke instelling/ houding

 • M.B.O -opleiding

 • Ruime kennis van planten-nomenclatuur

 • Ervaring bij een tuincentrum/ bloemisterij

  heeft onze voorkeur

Wij bieden

 •  Een baan met toekomstperspectief in een groeiend bedrijf

 • Arbeidsvoorwaarden volgens de Tuincentrum CAO

 •  Salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en is in 

overeenstemming met de zwaarte van de functie

Interesse?

Stuur je brief met CV of mail naar:

Groenrijk Holandsche Rading tav Dhr K.C. Hendriksen

tolakkerweg 138, 3739 JT HOLLANDSCHE RADING

mailadres: hollandscherading@groenrijk.nl

WVT-nieuws

Dik Trom in De Vierstee
Samen	met	Pa	 en	Ma	Trom	woont	Dik	Trom	 in	het	knusse	Dikkedam,	waar	
iedereen	net	zo	Bourgondisch	en	uitbundig	is	als	hij.	Het	is	er	elke	dag	feest	en	
de	mensen	eten	hun	buik	rond	aan	taart	en	vettigheid.	Dik	heeft	er	veel	dikke	
maatjes	en	is	de	koning	van	het	bommetjes	maken	in	het	zwembad.
Diks	gelukkige	leventje	verandert	als	de	familie	gaat	verhuizen	naar	Dunhoven,	
waar	zijn	vader	een	restaurant	begint.	In	tegenstelling	tot	Dikkedam	is	in	Dun-
hoven	juist	iedereen	bezig	met	het	uiterlijk,	gezond	leven	en	sport.	Niet	alleen	
het	restaurant	kent	een	moeilijke	start,	ook	Dik	heeft	moeite	zich	aan	te	passen.	
Voor	het	eerst	in	zijn	leven	wordt	hij	zich	bewust	van	zijn	omvang.	Helemaal	
als	hij	verliefd	wordt	op	Lieve,	het	mooiste	meisje	van	heel	Dunhoven.	Dik	pro-
beert	het	hart	van	Lieve	te	veroveren	en	tegelijk	de	Dunhovenaren	te	overtuigen	
dat	ware	schoonheid	van	binnen	zit.

Deze	 film	 is	 op	woensdag	16	 februari	 a.s.	 in	De	Vierstee	 te	Maartensdijk	 te	
zien.	Aanvang	13.30	uur	en	kaartverkoop	voor	aanvang	aan	de	kassa	van	De	
Vierstee.

Valentijnsdisco
Zaterdag	 12	 februari	 organiseert	 WVT	 een	 kids-
disco	in	Valentijnssfeer	voor	iedereen	van	8-12	jaar.	
Entree	is	1	euro.		De	deuren	gaan	open	van	19.00-
21.30	uur.

Creatief beurs
Zaterdag	 16	 april	
organiseert	 WVT	 een	
‘Creatief	 beurs’	 Ieder-
een	 met	 een	 creatieve	
hobby	 die	 zijn/haar	
producten	 aan	 anderen	
wil	 laten	 zien	 of	 wil	
verkopen,	 wordt	 uitge-
nodigd	 hieraan	 deel	 te	
nemen.	 De	 openings-
tijden	 zijn	 van	 11.00	
tot	 16.00	 uur.	Aanmel-
ding	(telefonisch	of	per	
e-mail)	 voor	 een	 stand	
is	mogelijk	 tot	uiterlijk	
15	maart.
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De vele facetten van Judokan
door Kees Pijpers

Wie op een dinsdagavond eens in de kleine sportzaal van De Vierstee gaat kijken, ziet een grote variatie aan 
vechtsporten. Het is de trainingsavond van het bijna 30 jarige Judokan Maartensdijk. Naast elkaar wordt er 

gelest in Karate, Aikido, Jiu-Jitsu en Judo.

Nadat	 einde	 middag	 de	 Tuimelbeer-
tjes	 van	 4	 tot	 7	 jaar	 onder	 leiding	
van	Martin	Koudijs	al	speels	hebben	
geoefend	om	de	technieken	onder	de	
knie	 te	 krijgen,	 komen	 in	 de	 avond	
de	 ouderen	 de	mat	 op.	 Behalve	 dan	
de	karateka’s	onder	leiding	van	leraar	
Brendtly	 Corputty,	 want	 die	 trainen	
met	 de	 blote	 voeten	 op	 de	 harde	
vloer.	 In	 het	middendeel	 oefenen	 de	
deelnemers	de	vechtsport	Aikido	met	
leraar	 Christos	 Coutoulacos.	 Daar-
naast	 wordt	 gelest	 in	 Judo	 en	 Jiu-
Jitsu	door	een	vijftiental	Judoka’s	van	
beiderlei	kunnen.	De	leraar	van	deze	
laatste	twee	technieken	is	een	man	die	
de	sporters	voortdurend	aanwijzingen	
geeft	en	overal	tegelijk	lijkt	te	zijn.	

Scheidsrechter
John	 Jansen	 is	 62	 jaar,	 woont	 in	
Wijk	 bij	Duurstede	 en	 blijkt	 evenals	
de	 eerder	 geïnterviewde	 leraren	 een	
alleraardigste	man	met	humor.	‘Ik	ga	
met	 de	 jeugd	 om	 en	 daardoor	 blijf	
je	 zelf	 ook	 jong’,	 zegt	 hij.	 ‘Ik	 kom	
oorspronkelijk	uit	het	oosten	van	het	

land	en	begon	zelf	als	5	jarige	al	met	
deze	sporten.	Als	18	jarige	ging	ik	bij	
de	 politie	 en	 ook	 daar	 hoorde	 Judo	
en	Jiu	jitsu	bij	het	beroep.	Ik	heb	op	
vele	 afdelingen	 gewerkt	 waaronder	
de	 Porsche-groep,	 de	 ongevallenaf-
deling,	 de	 recherche,	 de	 gevaarlijke	
stoffen	afdeling	en	de	 laatste	10	 jaar	
de	 controle	 op	 transportdocumenten.	
Al	die	 tijd	bleef	 ik	 Judo	en	 Jiu	 Jitsu	
doen.	 Ik	werd	 leraar	 in	mijn	 sporten	
en	 daarnaast	 scheidsrechter	 en	 voor-
zitter	van	de	scheidsrechterscommis-
sie	Midden	Nederland.’

Clubkampioenschappen
‘Op	de	KLPD	in	Driebergen	kwam	ik	
3	jaar	geleden	in	contact	met	Jacques	
Timmer,	 de	 voorzitter	 van	 Judokan	
Maartensdijk,	die	naast	mij	zijn	kan-
toor	 had.	 De	 toenmalige	 trainer	 van	
Judokan	 zou	 gaan	 vertrekken	 en	 zo	
ben	ik	hier	als	leraar	terecht	gekomen.	
Judokan	 Maartensdijk	 is	 een	 goed	
geleide	vereniging	waar	ze	leuke	din-
gen	 doen	 voor	 de	 leden,	 zoals	 het	
jaarlijkse	 pepernoten-tournooi.	 De	

jeugdleden	 hebben	 nu	 het	 plan	 om	
een	 Judo-	 jeugdkamp	met	kampvuur	
te	organiseren.	Maar	eerst	komen	op	
15	 maart	 de	 spannende	 clubkampi-
oenschappen.’	 John	 Jansen	 heeft	 het	
bij	Judokan	uitstekend	naar	de	zin	en	
is	duidelijk	een	man	die	met	hart	 en	
ziel	als	trainer	bezig	is.	

John Jansen is altijd bezig met het 
geven van aanwijzingen.

SVM speelt gelijk in Renswoude (2-2)
SVM nam twee keer een voorsprong in en tegen Renswoude, maar slaagde er niet in de volle winst mee naar 

huis te nemen. Een gelijkspel was achteraf een terechte uitslag.

SVM	 speelde	 afgelopen	 zaterdag	
tegen	 het	 hoog	 geklasseerde	 Rens-
woude.	 In	 Maartensdijk	 had	 Rens-
woude	met	7-2	gewonnen	zodat	SVM	
dus	wat	 goed	 te	maken	had.	Boven-
dien	 hadden	 de	 Maartensdijkers	 de	
laatste	wedstrijden	verloren.	Het	was	
weer	 eens	 tijd	 om	de	mouwen	op	 te	
stropen.	 SVM	 liet	 er	 geen	 gras	 over	
groeien	 en	 stond	 binnen	 2	 minuten	
op	voorsprong.	Roy	Wijman	gaf	een	
fladderbal	 richting	 Renswoude-doel	
en	Eric	Röling	 probeerde	 die	 op	 het	
doel	te	schieten.	De	keeper	verwerkte	
de	 bal	 slecht	 en	 het	 was	 topscorer	
Mike	de	Kok,	die	daarvan	profiteerde	
en	 SVM	 naar	 een	 1-0	 voorsprong	
schoot.	

Lang	 duurde	 de	 vreugde	 niet	 want	
in	 de	 5e	 minuut	 kwam	 Renswoude	
alweer	langszij	(1-1).	SVM	moet	het	
hebben	van	hard	werken,	maar	Rens-
woude	was	de	 iets	betere	ploeg.	Het	
spel	werd	 vooral	 gedicteerd	 door	 de	
sterke	en	bewegelijke	spits	van	Rens-
woude,	die	SVM-verdediger	Ricardo	
van	 de	Goede	 een	moeilijke	middag	
bezorgde.	 De	 spits	 zou	 uiteindelijk	
tweemaal	scoren.	Maar	eerst	was	het	

nog	 de	 beurt	 aan	 SVM.	 In	 de	 16e	
minuut	was	het	opnieuw	De	Kok	die	
uit	een	steekballetje	van	Tom	Jansen	
1-2	wist	te	scoren.	Renswoude	kreeg	
tot	 de	 rust	 nog	 goede	 kansen	 op	
de	 gelijkmaker	maar	met	 deze	 stand	
werd	de	thee	in	de	rust	gedronken.

Wel en geen hoofdprijs
In	 de	 tweede	helft	 had	SVM	de	 ste-
vige	wind	 in	 de	 rug,	maar	 dat	 hielp	
niet	veel	om	richting	doel	van	Rens-
woude	te	komen.	De	thuisploeg	bleef	
verzorgder	 spelen	 en	 heerste	 voor-
al	 op	 het	 middenveld,	 waar	 vooral	
SVM-middenvelders	 Jörgen	 Straal-
man	en	Kevin	van	Dronkelaar	teveel	
duels	 verloren	 en	 de	 tegenstanders	
teveel	ruimte	gaven	om	te	voetballen.	
Toch	creëerde	Renswoude	geen	grote	
kansen.	 En	werd	 het	 toch	 gevaarlijk	
dan	stond	SVM-doelman	Richard	de	
Groot	 zijn	 mannetje.	 De	 Groot	 ver-
richtte	 een	 paar	 keer	 goede	 reddin-
gen.	Helaas	was	 hij	 niet	 in	 staat	 om	
te	 voorkomen,	 dat	Renswoude	 in	 de	
60ste	minuut	de	gelijkmaker	inschoot	
(2-2).	 De	 bal	 werd	 uit	 een	 onnodig	
weggegeven	 vrije	 trap	 op	 het	 mid-
denveld	richting	strafschotgebied	van	

SVM	 geschoten.	 Verdediger	 Michel	
Kemp	 beoordeelde	 de	 bal	 slecht	 en	
liep	 onder	 de	 bal	 door.	De	 spits	 van	
Renswoude	 liet	deze	kans	niet	 lopen	
en	maakte	zijn	 tweede	doelpunt.	Dat	
was	 gelijk	 de	 eindstand.	 Met	 een	
beetje	 geluk	 had	 Tom	 Jansen	 SVM	
in	de	70ste	minuut	opnieuw	op	voor-
sprong	gebracht,	maar	zijn	schot	ging	
hard	 voorlangs	 het	 doel	 van	 Rens-
woude.	SVM	kreeg	dus	niet	de	hoofd-
prijs,	maar	kon	tevreden	zijn	met	een	
gelijkspel.	 Vier	 spelers	 verdienden	
een	 dikke	 voldoende.	 Mike	 de	 Kok	
voor	 zijn	 twee	 doelpunten	 en	 Eric	
Röling,	Tom	Jansen	en	Rick	Lith	door	
hun	 harde	 werken	 en	 goede	 inzet.	
De	 hoofdprijs	 ging	 uiteindelijk	 naar	
SVM-vicevoorzitter	 Frans	 van	 der	
Tol	die	bij	de	plaatselijke	verloting	de	
vleesschotel	won.

SVM – DOSC
A.s.	zaterdag	speelt	SVM	thuis	tegen	
degradatiekandidaat	DOSC.	De	ploeg	
uit	Den	Dolder	bezet	samen	met	Hees	
de	 laatste	 twee	 plaatsen,	 maar	 won	
afgelopen	zaterdag	met	8-2	van	Mus-
ketiers.	 SVM	 is	 dus	 gewaarschuwd.	
De	wedstrijd	begint	om	14.30	uur.

Bilts Sportman Nederlands 
Kampioen

Korfbal Midlandia 1 - Nova 1
Vorige week deed Nova goede zaken en liep een puntje in op RDZ, 
maar er moet gewonnen blijven worden. Afgelopen zaterdag stond 

weer een lastige tegenstander op het programma, namelijk Midlandia. 
Ook Nova 2 moest tegen Midlandia en wist in de laatste minuut

de punten te pakken. 

Ondanks	scherp	begin	viel	het	eerste	doelpunt	aan	de	kant	van	Midlandia.	
Nova	 reageerde	alert	 en	maakte	direct	gelijk.	Nova	had	mooie	aanvallen	
met	onder	andere	een	echte	Braziliaan	uit	het	boekje	gemaakt	door	Tjitske.	
Toch	 had	Nova	moeite	met	 scoren	 en	wist	 een	 voorsprong	 van	 2-4	 niet	
behouden.	Midlandia	 nam	 zelfs	 vlak	 voor	 rust	 de	 leiding	met	 een	 stand	
van	6-5.	

In	de	rust	werd	het	team	weer	opgepept	door	de	coaches	en	dit	resulteerde	
gelijk	in	doelpunten	van	Iwan	en	Lianne	waardoor	de	stand	op	6-8	kwam.	
Helaas	wist	Nova	ook	dit	keer	weer	niet	de	voorsprong	te	behouden.	Weer	
kwam	Midlandia	dichterbij	en	zelfs	gelijk	met	een	stand	van	8-8.	Gelukkig	
bleef	ook	Vincent	mee	scoren	en	de	twee	ploegen	gingen	gelijk	op	richting	
het	einde	van	de	wedstrijd.	Met	nog	maar	3	minuten	op	de	klok	stond	het	
11-11	en	was	de	strijd	nog	steeds	onbeslist.	Gelukkig	hield	Jan	en	hoofd	
koel	en	scoorde	in	de	laatste	minuut.	Hierdoor	wist	Nova	toch	nog	de	winst	
binnen	te	slepen	met	een	stand	van	11-12.

Na	een	spannende	middag	nemen	zowel	Nova	1	als	2	de	punten	mee	naar	
huis.	Door	deze	overwinning	blijft	Nova	twee	punten	achter	op	RDZ,	met	
een	 wedstrijd	 minder	 gespeeld.	 Aankomende	 zaterdag	 wacht	 Nova	 dus	
weer	een	belangrijke	wedstrijd	tegen	DKOD.	Nova	ontvangt	DKOD	thuis	
in	het	HF	Witte	Centrum	om	17.40	uur.

DOS onvoldoende scherp 
tegen KIOS

DOS	was	zaterdag	vergeten	de	uitshirts	in	de	tas	te	doen	en	met	dank	aan	
KIOS	mocht	 gespeeld	worden	 in	 de	 reserve	 shirts	 van	KIOS.	Dit	 gemis	
bleek	 niet	 het	 enige	 gemis	 aan	 scherpte,	want	 de	Westbroekers	 speelden	
zonder	de	echte	overtuiging	om	 te	winnen.	KIOS	won	dan	ook	volstrekt	
terecht	met	14-11.	

DOS	begon	ongeconcentreerd	aan	de	wedstrijd.	KIOS	strafte	direct	enkele	
fouten	in	de	verdediging	af	en	kwam	zo	heel	snel	en	gemakkelijk	op	een	
2-0	 voorsprong.	Waar	 DOS	 normaal	 gesproken	 zich	 snel	 herpakt,	 bleek	
zaterdag	 dat	 zij	 hiervoor	 meer	 tijd	 nodig	 had	 want	 KIOS	 kon	 uitlopen	
naar	een	5-1	voorsprong.	Uiteindelijk	begrepen	de	Westbroekers	dat	meer	
overtuiging	en	scherpte	nodig	was.	Beetje	bij	beetje	knokten	zij	zich	goed	
terug	en	kwamen	net	voor	rust	op	een	5-6	voorsprong.	Later	bleek	dat	dit	
het	 enige	moment	was	 dat	 DOS	 op	 een	 voorsprong	 stond.	 In	 de	 laatste	
seconden	 voor	 rust	 wist	 KIOS	 via	 een	 ver	 afstandschot	 nog	 op	 gelijke	
hoogte	te	komen.

Na	deze	ruststand	was	er	hoop	dat	DOS	de	2e	helft	een	gevolg	kon	geven	
aan	het	goede	spel	van	het	laatste	deel	van	de	1e	helft.	Niets	bleek	minder	
waar.	Het	goede	herenkwartet	van	de	thuisclub	nam	het	team	op	sleeptouw	
en	bouwde	weer	heel	langzaam	een	voorsprong	op.	Ook	het	inbrengen	van	
aanvoerder	Michael	van	Bemmel,	die	niet	fit	genoeg	was	voor	het	spelen	
van	een	hele	wedstrijd,	bracht	hierin	geen	verandering.	

Volgende	week	speelt	DOS	een	thuiswedstrijd	tegen	koploper	De	Vinken.	
De	wedstrijd	begint	om	18.50	uur	in	De	Vierstee.

Vrijdag 28 januari jl. werd hij verkozen tot Bilts Sportman van 2010 en 
kreeg hij uit handen van Willem Enoch een oorkonde en bloemen over-
handigd. Op zaterdag 5 februari  werd Johan de Gier (op de foto rechts) 
tweemaal Nederlands Kampioen Jui Jitsu in Hilversum: in Duo Systeems 
met Ruben Assmann en in de fighting – 77 kg. [HvdB]

Dankzij gulle sponsors is de F2 van 
SVM weer volledig in het nieuw 
gestoken. Sponsor Fysio Fitness 
Visscher heeft zowel de F2 als de 
Kabouters voorzien van splinter-
nieuwe trainingspakken. Daarnaast 
heeft sponsor Copijn Groenzorg 
gezorgd voor fraaie sporttassen en 
daarbij heeft hij ook nog een recla-
mebord langs het hoofdveld gespon-
sord. [foto Jeroen Kemp]
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De	 chauffeur,	 Cor	 van	 Batenburg,	
zag	 op	 het	 laatste	 moment	 de	 trein	
op	 zich	 afkomen.	 Hij	 aarzelde	 geen	
moment,	 maar	 trapte	 het	 gaspedaal	
in.	Daardoor	 redde	hij	het	 leven	van	
de	 scholieren.	 Volgens	 burgemeester	
Gerritsen	 kon	 tevens	 een	 fietser	 op	
het	 laatste	 moment	 voorkomen	 dat	
hij	 door	 de	 langsrazende	 trein	 werd	
gegrepen.	 ProRail	 rapporteert:	 ‘Uit	
onderzoek	 blijkt	 dat	 het	 incident	 in	
Bilthoven	 is	 veroorzaakt	 doordat	 de	
machinist	een	rood	sein	voorbij	reed.	
Hij	heeft	onvoldoende	geremd	nadat	
hij	 twee	gele	seinen	was	gepasseerd.	
Daardoor	reed	hij	te	hard	op	het	rode	
sein	af	en	kon	niet	meer	stoppen.’	

Na	het	bijna-ongeluk	reden	de	treinen	
die	 dag	 stapvoets	 en	 toeterend	 over	
de	 overweg.	 Merkwaardig,	 want	 als	
wat	 ProRail	 nog	 altijd	 beweert	waar	
is,	 namelijk	 dat	 deze	 overweg	 vol-

komen	veilig	 is,	was	deze	maatregel	
overbodig.	

ATB++ en ERTMS
In	2006	hadden	volgens	spoorbeheer-
der	ProRail	op	het	Nederlandse	spoor	
292	machinisten	een	rood	sein	gene-
geerd.	 Het	 Reformatorisch	 Dagblad	
schreef	 op	 26	 juni	 2007	 dat	 er	 vóór	
eind	 2008	 duizend	 risicovolle	 loca-
ties	 langs	het	spoor	voorzien	zouden	
moeten	 zijn	 van	 het	 nieuwe	 beveili-
gingssysteem	 ATB++.	 Dit	 systeem	
moet	zorgen	dat	treinen	die	een	rood	
sein	negeren	automatisch	tot	stilstand	
worden	 gebracht.	 Medio	 2018	 moet	
een	nog	beter	systeem,	ERTMS,	geïn-
stalleerd	 zijn.	Dat	maakt	 ouderwetse	
seinpalen	 overbodig:	 verkeersleiders	
kunnen	de	treinenloop	dan	niet	alleen	
op	afstand	 in	de	gaten	houden,	maar	
krijgen	 ook	meer	mogelijkheden	 om	
in	 te	 grijpen.	Kennelijk	 behoorde	 de	

overweg	Leijenseweg	niet	tot	de	risi-
covolle	 locaties	die	aangemerkt	wer-
den	voor	het	ATB++	systeem.	

Tunnel in 2013
Nu	er	diverse	incidenten	bij	de	spoor-
overgang	 Leijenseweg	 zijn	 geweest	
en	ook	de	gemeente	er	bij	Pro-Rail	op	
heeft	aangedrongen	meer	veiligheids-
maatregelen	 te	 treffen,	 krijgt	 deze	
locatie	 dan	 ook	 eindelijk	 die	 betere	
beveiliging,	want	donderdag	3	febru-
ari	 2011	 waren	 arbeiders	 de	 gehele	
dag	bezig	ter	hoogte	van	de	overweg	
Leijenseweg	kabels	te	leggen.	

Volgens	de	gemeente	De	Bilt	ging	het	
hier	 om	voorbereidende	maatregelen	
voor	 bovengenoemd	 beveiligingssy-
steem	ATB++.	 In	 de	 nacht	 van	 don-
derdag	3	op	vrijdag	4	februari	zouden	
de	werkzaamheden	voltooid	worden,	
meldde	de	 afdeling	Voorlichting	van	

De	 Bilt	 op	 donderdagmiddag,	 en	
voegde	 daaraan	 toe:	 ‘De	 planning	 is	
nog	steeds	om	in	2013	te	starten	met	
de	aanleg	van	de	 tunnel.’	Dat	het	zo	
lang	moet	 duren	voordat	 er	 een	 tun-
nelbak	komt,	heeft	voornamelijk	met	
geld	 te	maken.	 ‘Wij	blijven	aandrin-
gen	op	cofinanciering	voor	de	onder-
tunneling	 bij	 minister	 Schultz	 van	
Haegen	van	Infrastructuur	en	Milieu,	
de	 provincie	Utrecht,	 ProRail	 en	 het	
Bestuur	Regio	Utrecht.’	De	gemeente	
heeft	 bij	 ProRail	 aangedrongen	 op	

een	onafhankelijk	onderzoek	door	de	
Inspectie	Verkeer	 en	Waterstaat	 naar	
de	 oorzaak	 van	 het	 voorval	 en	 het	
functioneren	van	de	overweg	Leijen-
seweg.	Wellicht	wat	overbodig,	want	
dit	 gebeurt	 standaard	 bij	 incidenten.	
Dat	meldde	ProRail	 in	februari	2010	
aan	De	Vierklank	in	verband	met	een	
artikel	dat	onder	meer	focuste	op	een	
ander	incident	op	8	januari	2010,	toen	
door	 een	 systeemstoring	 een	 van	 de	
bomen	 op	 de	 overweg	 een	 uur	 lang	
dicht	bleef.

Overweg Leijenseweg niet genoeg beveiligd
Schoolkinderen ontsnappen aan wisse dood

door Lilian van Dijk 

Dankzij de snelle actie van hun chauffeur is een taxibusje met acht leerlingen 
van de CBO-school De Stuifheuvel uit Zeist niet vermorzeld door een trein. Woensdagochtend 2 februari jl. 

om en nabij 8.00 uur negeerde de treinbestuurder een rood sein. Hij minderde onvoldoende vaart, 
waardoor de spoorbomen niet gesloten waren toen de trein passeerde.

Donderdag waren arbeiders bezig kabels te leggen ter voorbereiding van het 
veiligheidssysteem ATB++.

Dit	 is	 het	 tweede	 jaar	 dat	 de	 eigen	
boerderij	 of	 die	 van	 iemand	 anders	
aangemeld	 kan	 worden.	 De	 jury	
beoordeelt	 de	 inzendingen	 op	 archi-
tectuurhistorische,	 bouwhistorische	
en	 landbouwhistorische	 criteria.	 De	
boerderij	 dient	 in	 een	 goede	 staat	
van	 onderhoud	 te	 verkeren	 (geen	
achterstallig	 onderhoud).	 Zowel	 de	
inrichting	van	het	erf	als	de	inpassing	
van	boerderij	en	erf	in	het	landschap	
worden	meegewogen	in	haar	oordeel.	

Welke
Zowel	boerderijen	met	een	agrarische	
functie,	boerderijen	met	een	verwante	
functie	 als	 kwekerij	 of	 manege	 of	
boerderijen	 met	 een	 nieuwe	 functie	
als	 woonboerderij,	 zorgboerderij	 of	
kantoor	komen	voor	deze	onderschei-
ding	 in	 aanmerking.	 Eerder	 ontvin-
gen	boerderij	De	Groote	Lage	Weide	
te	 Woudenberg	 (2010),	 boerderij	 en	
tabaksschuur	 Rodestein	 te	 Ameron-
gen	 (2009)	 en	 Hoeve	 Bethlehem	 te	
Wilnis	een	prijs.
Op	 www.boerderijvanhetjaar.nl	 kan	
men	de	boerderij	of	de	boerderij	van	

iemand	aanmelden.	De	aanmeldingen	
worden	door	een	vakjury	bekeken	en	
beoordeeld.	
De	 jury	 schrijft	 een	 uitgebreid	 jury-
rapport	 en	 de	 winnaar(s)	 worden	
bekend	 gemaakt	 in	 mei	 tijdens	 een	
feestelijke	bijeenkomst	op	Landgoed	
Oostbroek	 in	De	Bilt.	Er	 zijn	mooie	
prijzen	voor	de	winnaars.

Aanmelden
De	 Boerderijen	 Stichting	 Utrecht	
en	 Landschap	 Erfgoed	 Utrecht	 stre-
ven	 naar	 het	 behoud	 van	 de	 karak-

teristieke	 verschijningsvorm	 van	 de	
Utrechtse	 boerderijen	 en	 hun	 erven.	
Boerderijbewoners	 kunnen	 terecht	
voor	adviezen	over	verbouwing,	 res-
tauratie,	subsidiemogelijkheden	of	de	
inrichting	van	erf	en	tuin.	

Kijk	voor	meer	informatie	en	de	prij-
zen	 op	 www.boerderijvanhetjaar.nl.	
Op	deze	website	is	aanmelding	moge-
lijk.	De	sluitingsdatum	voor	aanmel-
dingen	 is	 14	maart.	Voor	 info:	René	
Langedijk,	tel.	030	2205534	of	info@
landschaperfgoedutrecht.nl.	

Wie wordt winnaar van de Boerderij 2011
Dit jaar wordt voor de 21ste keer de onderscheiding Boerderij van het Jaar uitgereikt. Boerderij van het Jaar is 
een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht (BSU) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), die zich samen 

sterk maken voor boerderij, erf en landschap. 

Deze omgeving kent veel mooie boerderijen

Wie doet er mee aan de boerderijverkiezing van 2011?

Opening Ambacht Ateliers
De creatieven van de Ambacht Ateliers openen hun deuren. Tijdens een 
feestelijke opening met live muziek op zondag 13 februari 2011 stellen 
de deelnemers hun ateliers, die zij in januari van dit jaar betrokken 
hebben aan de Ambachtstraat 9 in De Bilt open voor bezoekers.

Op	1	januari	2011	hebben	de	eerste	creatieven	hun	atelier	bij	de	Ambacht	
Ateliers	aan	de	Ambachtstraat	in	gebruik	genomen.	Hier	gaan	zij	hun	werk	
en	 hobby	 uitoefenen.	 Benieuwd	 wat	 hier	 allemaal	 gemaakt	 en	 verkocht	
wordt	en	op	zoek	naar	verrassende	en	vernieuwende	producten?	Tijdens	de	
feestelijke	opening	zijn	de	ateliers	en	het	werk	van	de	creatieven	te	bezich-
tigen	 van	 14.00	 uur	 tot	 18.00	 uur.	 Deze	 middag	 zullen	 Paul	 Deneer	 en	
Andrea	Hessing	live	hun	muziek	ten	gehore	brengen	en	kunt	u	deelnemen	
aan	creatieve	workshops.	

De	deelnemers	zijn:	
•		Atelier	Kleurwijs,	Nicole	Agterberg
•		Keiji	Aikawa,	tassen		
•		Annemarie	Rietveld,	keramiek
•		Mirjam	Steenbergen,	Jannie	Vos-

sestein,	 Connie	 van	 Zwetselaar,	
Ariane	 Wachsmuth,	 mozaiek	 &	
Mirjam	Roest,	schilderijen

•		Camphuijsen	 Art,	 Kom	 uit	 de	
verf,	Rita	Camphuijsen

•		Elma	van	den	Heuvel
•		Glasatelier	 butterfly,	 Marga	 van	

der	Burgt;
•		Memories	 mozaiek,	 Michelle	

Boogaert

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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