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In parken, langs wegen en op veel 
andere plaatsen slingeren blikjes en 
lesjes, terwijl grote lessen zelden 
als wegwerpmateriaal wordt aange-
troffen. Dit komt onder andere om-
dat voor groter materiaal statiegeld 
wordt geïnd. Fractievoorzitter Nico 
Jansen (CU) ziet statiegeld op lesjes 
en blikjes daarom als effectief wapen 
tegen zwerfvuil en dient samen met 
de SGP over dit onderwerp een motie 
in. 

In de motie doet de gemeente De Bilt 
een beroep op het kabinet om statie-
geld te gaan heffen op kleine blikjes 
en lesjes. Het effect zal volgens Jan-
sen zijn dat er geen of veel minder 
blikjes en lesjes in bijvoorbeeld de 

berm terechtkomen: ‘Dit voorkomt 
ergernis en komt het milieu ten 
goede’. ChristenUnie en SGP vin-
den overigens dat iedereen ook nu al 
verantwoordelijk is voor het oprui-
men van blikjes, lesjes en ander af-
val. Jansen: ‘Ik verbaas me wel eens 
over het gemak waarmee sommigen 
achteloos iets van zich af gooien, ter-
wijl een prullenbak binnen handbe-
reik is’. Johan Slootweg beaamt dit 
en roept op om elkaar op een goede 
manier aan te spreken op het schoon-
houden van de openbare ruimte.

Wens
Tijdens het VNG-Congres in juni 
2011 is er met brede steun de wens 
geuit om op kleine plastic lesjes en 

blikjes statiegeld in te voeren. In het 
najaar van 2011 heeft verantwoorde-
lijk staatsecretaris Atsma echter laten 
blijken dat statiegeld wellicht in z’n 
geheel of stapsgewijs kan worden af-
geschaft. 

Een tegenovergestelde beweging 
dus. Het afschaffen van statiegeld 
zorgt mogelijk voor meer zwerfvuil. 
De kosten van het opruimen hiervan 
worden ongetwijfeld doorberekend 
op de burger. Nico Jansen (CU): 
‘Voor de CU-fractie is er reden ge-
noeg om dit onderwerp op de raads-
agenda te plaatsen en het college te 
vragen om een beroep op het kabinet 
te doen om juist een uitbreiding van 
het statiegeldsysteem in te voeren’. 

De SGP-fractie heeft haar handteke-
ning ook onder de motie gezet. Johan 
Slootweg vindt echter wel dat winke-
liers niet de dupe mogen worden van 
een uitbreiding van het statiegeldsys-
teem. 

‘Als het systeem uitgebreid wordt, 
vindt de SGP dat winkeliers die les-
jes en blikjes innemen en statiegeld 

uitkeren, een inanciële tegemoetko-
ming moeten krijgen voor de kosten 
die hiervoor gemaakt worden’. Een 
motie van gelijke strekking is inmid-
dels in meerdere gemeenten aange-
nomen. Op 7 maart zal de Tweede 
Kamer vergaderen over afvalstro-
men, waaronder het statiegeldsys-
teem zoals dat nu van toepassing is 
op de meeste grote frisdranklessen. 

CU en SGP willen uitbreiding 
statiegeldsysteem

De fracties van ChristenUnie en SGP in de Biltse gemeenteraad dienen tijdens de vergadering 
op 1 maart a.s. een motie in, waarin een beroep wordt gedaan op het kabinet om statiegeld te gaan 
heffen op kleine blikjes en lesjes. Nico Jansen (CU) en Johan Slootweg (SGP) willen o.a. hierdoor 

zwerfvuil tegen gaan in de openbare ruimten. Beiden vinden wel dat winkeliers, die een inleverpunt 
hebben niet voor de kosten moeten opdraaien. 

Johan Slootweg (links) en Nico Jansen beijveren zich voor het doen van een 
beroep op het kabinet om statiegeld te gaan heffen op kleine blikjes en lesjes. 
[foto Henk van de Bunt]

Statenlid Anne-Marie Mineur is ook 
raadslid in De Bilt: ‘Ik volg de ont-
wikkelingen rondom de wildtunnel 
al jaren op de voet. Deze wildtunnel 
is de laatste schakel in de verbinding 
tussen het Kromme-Rijngebied rich-
ting Amelisweerd en Bunnik en het 
Noorderparkgebied richting Groe-

nekan en Maarssen. Hiermee voor-
kom je dat planten en dieren op het 
landgoed Sandwijck geïsoleerd blij-
ven. Als je het serieus meent met de 
natuur, dan moet je deze verbinding 
maken’. 

VVD
Fractievoorzitter Anne Doedens: 
‘Het college van De Bilt heeft veel 
gedaan om deze groene corridor te 
realiseren. Er is al tientallen jaren 
veel tijd en moeite in gestoken, en 
een hoop geld. Een paar jaar gele-
den heeft wethouder Arie Jan Dite-
wig nog grote inspanningen geleverd 
om de terreinen rondom de geplande 

wildtunnel aan te kopen, nota bene 
samen met de provincie. Het is onac-
ceptabel om die investering nu nog 
uit je handen te laten vallen’. 

Vragen
De vragen van beide fracties zullen 
behandeld worden in de raadsverga-
dering van 1 maart. De fracties zul-
len ook een motie indienen, waarmee 
de gehele gemeenteraad gevraagd 
wordt om zich uit te spreken over de 
komst van de wildtunnel. Een mo-
tie van de gemeenteraad heeft geen  
juridische status, maar is vooral een 
moreel appèl op het college van Ge-
deputeerde Staten van de provincie.

SP en VVD trekken samen op
voor aanleg wildtunnel

De SP en de VVD in de gemeenteraad van De Bilt trekken samen op om te voorkomen dat de 
geplande wildtunnel aan de Utrechtseweg sneuvelt in de plannen van de provincie.  Uit antwoorden 

op vragen van de SP in Provinciale Staten bleek dat gedeputeerde Bart Krol twijfel heeft of de 
wildtunnel er nog wel moet komen. De Biltse fracties van VVD en SP verzetten zich daartegen. 

Anne Doedens (links) en Anne-Marie Mineur op de plaats van de geplande 
wildtunnel aan de Utrechtseweg te De Bilt. [foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

4/3	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos
4/3	•	19.00u	-	Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
4/3	•	09.00u	en	18.30u	-	

Prof.	dr.	G.	van	den	Brink,	Woerden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
4/3	•	10.30u	-	Mw.	Ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

4/3	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
4/3	•	10.30u	-	Pastor	J.	Houben,

Woord	en	communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

4/3	•	09.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
4/3	•	10.15	-	

Ds.	R.	ter	Beek,	Soest	(Amandelboom)
4/3	•	16.30	-	

Ds.	J.J.	Poutsma	(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
4/3	•	10.00u	-	Ds.	D.	Meijvogel,	Hierden

4/3	•	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée,	Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
4/3	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
4/3	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
4/3	•	10.30u	-	H.	Eppink,	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
4/3	•	10.00u	-	

Adri	v.d.	Mast,	tevens	viering	Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

4/3	•	10.30u	-	Dr.	W.S.	Duvekot,	Utrecht

PKN - Herv. Kerk
4/3	•	10.00u	-	

Ds.	A.H.	Veldhuizen,	Woudenberg
4/3	•	18.30u	-	Ds.	L.	Quist,	Groot	Ammers

Herst. Herv. Kerk
4/3	•	10.30u	-	Ds.	M.	van	Reenen,	Ederveen

4/3	•	18.00u	-	Ds.	A.	Egas,	Werkendam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

4/3	•	11.00	uur	-	Da.	G.	Morsink,	Zeist

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

4/3	•	10.00u	-	
Ds.	C.C.J.	van	der	Dussen,	Harmelen

4/3	•	18.30u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

4/3	•	9.30	uur	-	Da.	G.	Morsink,	Zeist

St. Maartenskerk
3/3	•	19.00u	en	4/3	•	10.30u	-	Pastor	

F.	Overbeek,	Woord-	en	communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

4/3	•	10.00u	en	18.30u		-	Ds.	J.F.	Ezinga,	

PKN - Herv. Kerk
4/3	•	10.00u	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan	
	

Nieuwe producten 
in Israël-‘winkel’

De	 ‘Israël-deur’	 van	 Jeanne	 aan	
de	 Versteeglaan	 36	 wordt	 langza-
merhand	 steeds	bekender	 in	Groe-
nekan	en	omgeving.	De	plek	waar	
u	 elke	 dins-	 en	 donderdagmiddag	
van	 13.30-18.30	 uur	 terecht	 kunt	
voor	 o.a.	 huidverzorgingsproduc-
ten,	cadeau	artikelen	of	een	lekker	
flesje	 wijn.	 En	 met	 ingang	 van	 1	
maart	 voor	 een	 nog	 breder	 assor-
timent.	 Schikken	 openingstijden	 u	
niet?	Maak	dan	een	afspraak:	0346	
215662.	 Alle	 producten	 worden	
gemaakt	 in	 Kibboetsen	 en	 klein-
schalige	 fabriekjes	 in	 Israël.	 Bij	
aankoop	bent	u	in	het	bezit	van	een	
kwaliteitsproduct	 én	u	ondersteunt	
de	‘kleine	Joodse	man’.

Lezing over Leprazending

Donderdag	 1	 maart	 in	 de	 Opstan-
dingskerk,	 1e	 Brandenburgerweg	
34	te	Bilthoven	komt	mevrouw	Iet	
Stein-Felix	vertellen	over	haar	reis	
naar	India.	Gedurende	13	jaar	heeft	
zij	daar	samen	met	haar	man	via	de	
Leprazending	 gewerkt	 in	 het	 dorp	
Simonpur,	 een	 melaatsenkolonie.	
Ook	zal	iemand	van	de	Leprastich-
ting	met	woord	 en	beeld	het	werk	
van	 de	 stichting	 toelichten.	 Aan-
vang	14.30	uur.

Wereldgebedsdag

In	De	Bilt	vindt	de	viering	Wereld-
gebedsdag	op	2	maart	plaats	 in	de	
Opstandingskerk,	 1e	 Brandenbur-
gerweg	34	om	19.30	uur.
Op	de	eerste	vrijdag	in	maart	wor-
den	 overal	 Wereldgebedsdagvie-
ringen	 gehouden.	 Die	 dag	 is	 er	
een	 wereldwijde	 keten	 van	 gebed.	
Dit	 jaar	 is	 de	 dienst	 samengesteld	
door	vrouwen	uit	Maleisië,	met	als	
thema:	‘Gerechtigheid	voor	allen!’	

Wereldgebedsdag	 heeft	 een	 lange	
traditie:	in	1887	riepen	Amerikaan-
se	 vrouwen	 op	 tot	 een	 gebedsdag	
in	hun	 land.	Deze	oproep	 is	uitge-
groeid	tot	een	wereldwijde	dag	van	
gebed	 waaraan	 door	 173	 landen	
wordt	deelgenomen.	Al	sinds	1929	
wordt	ook	in	Nederland	deze	inter-
nationale	dag	gevierd.	

Ouderenraad De Bilt vergadert

De	 Ouderenraad	 van	 De	 Bilt	 ver-
gadert	 vrijdag	 2	 maart,	 om	 14.00	
uur	in	de	Gakpézaal	in	het	gemeen-
tehuis	 (Soestdijkseweg	 Zuid	 173	
te	 Bilthoven).	 De	 Ouderenraad	
behartigt	 de	 belangen	 van	 oudere	
bewoners	 in	de	gemeente	en	advi-
seert	 daarover	 het	 College	 en	 de	
Gemeenteraad.	 Een	 week	 voor	 de	
vergadering	 wordt	 de	 definitieve	
agenda	 gepubliceerd	 op	 de	 web-
site	 van	 de	 Ouderenraad:	 www.
ouderenraad-debilt.nl.	De	vergade-
ringen	zijn	openbaar.

Geloven in seks (15+)

Jongerenavond	 over	 seksualiteit	
vrijdag	 2	 maart.	 Welkom	 vanaf	
20.00	 uur,	 start	 programma	 20.30	
uur.	 De	 avond	 vindt	 plaats	 in	 De	
Voorhof	 bij	 De	 Dorpskerk	 in	 De	
Bilt.	 Het	 thema	 is:	 ‘Geloven	 in	
seks’.	Het	belooft	een	leuke	avond	
te	worden	met	verschillende	 leuke	
werkvormen.	 Je	 hoeft	 niets	 in	 de	
groep	 te	 bespreken	 en	 mag	 luis-
teren,	 meedoen,	 maar	 ook	 jouw	
gedachten,	 vragen	 en	 worstelin-
gen	 in	 kleine	 groepjes	 bespreken.	
De	 avond	 wordt	 geleid	 door	 Ton	
van	 Bergeijk	 (docent	 Sociale	 stu-
dies	Christelijke	Hogeschool	Ede),	
Anne-Marieke	 Codée	 (docent	
Gezondheidszorg	CHE)	 en	Marjo-
lein	 Weggeman	 (student	 Gezond-
heidszorg	CHE).

Ontmoetingsdienst
	
Op	vrijdag	2	maart	a.s.	wordt	er	in	
de	 recreatieruimte	 van	 Dijckstate	
aan	 het	 Maartensdijkse	 Maertens-
plein	 weer	 een	 ontmoetingsdienst	
gehouden	met	mevr.	A.C.	van	Hal-
sema	 als	 voorganger.	 	 Deze	 ont-
moetingsdienst	wordt	met	de	piano	
begeleid	door	Mw.	van	Voorst.	Na	
afloop	 is	 er	 nog	 gelegenheid	 om	
met	 elkaar	 koffie	 te	 drinken.	 De	
dienst	 begint	 om	19.30	 uur.	Vanaf	
19.15	 uur	 zijn	 de	 deuren	 van	 de	
zaal	 open	 en	 bent	 u	 van	 harte	
welkom.	Voor	vervoersvragen:	Jan	
Grootendorst,	tel.	0346	212904.

Jeugddienst Dorpskerk De Bilt

Zondag	 4	 maart	 om	 19.00	 uur	
wordt	in	de	Dorpskerk	aan	de	Burg.	
de	Withstraat	in	de	Bilt	een	jeugd-
dienst	 gehouden	 met	 het	 thema:	
‘The	bright	side	of	faith’.	De	dienst	
wordt	 volledig	 muzikaal	 begeleid	
door	 de	 jeugdband	 van	 de	 Dorps-
kerk.	 Voorganger	 is	 de	 wijkpredi-
kant	van	de	Dorpskerk	ds.	Gert-Jan	
Codée.	 Het	 thema	 gaat	 over	 wat	
jongeren	 bezig	 houdt:	 over	 sek-
sualiteit	 en	 over	 het	 goede	 gevoel	
hebben	 bij	 je	 geloof.	Na	 afloop	 is	
er	gelegenheid	om	onder	het	genot	
van	een	consumptie	na	te	praten	in	
het	 jeugdhonk	 van	 de	 Dorpskerk.	
Voor	 vragen:	 Gert	 de	 Geus,	 jeug-
douderling	06	23098811	of	gertde-
geus@telfort.nl

‘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

Verkoop Rode Kruis 

Zaterdag	 3	 maart	 a.s.	 is	 weer	 de	
jaarlijkse	 verkoop	 van	 het	 Rode	
Kruis	 in	 de	 binnentuin	 van	 Dijck-
state	 aan	 het	 Maertensplein	 te	
Maartensdijk	 van	 10.00	 tot	 15.00	
uur.	Hier	 zijn	 onder	 andere	mooie	
handwerken	en	leuke	cadeautjes	te	
koop.	Ook	zal	er	weer	een	tafel	zijn	
met	 tweedehands	 artikelen	 voor	
een	 leuke	 prijs.	 En	 ook	 het	 tradi-
tionele	 Rad	 van	Avontuur	 zal	 niet	
ontbreken.	Ook	hiervoor	zijn	weer	
mooie	 prijzen	 gereserveerd.	 Naast	
al	 dit	 fraais	 en	 de	 gezelligheid	 is	
er	ook	gelegenheid	voor	een	kopje	
koffie	 met	 appeltaart	 of	 koek.	 De	
opbrengst	 zal	o.a.	 zijn	voor	gezel-
lige	 uitstapjes	 en	 creatieve	 koffie-
ochtenden	 voor	 al	 die	 mensen	 die	
eenzaam	en/of	hulpbehoevend	zijn.

Jantje Beton-collecte

Van	 5	 t/m	 10	 maart	 2012	 kan	 de	
Jantje	Beton	collectant	bij	u	aan	de	
deur	 komen.	 Deze	 collecte	 wordt	
georganiseerd	door	Peuterspeelzaal	
‘De	Stampertjes’		in	Westbroek.	De	
Jantje	Beton	Collecte	is	zo	opgezet	
dat	de	collecterende	jeugdorganisa-
ties	zelf	de	helft	van	de	opbrengst	
mogen	besteden.	Het	geld	mag	naar	
eigen	 inzicht	 worden	 besteed	 aan	
activiteiten	of	 spelmaterialen	waar	
normaal	gesproken	geen	geld	voor	
is.	 Daardoor	 is	 het	 mogelijk	 voor	
de	 PSZ	 om	 dit	 jaar	 een	 nieuw	
speeltoestel	 aan	 te	 schaffen	 voor	
de	 peuters.	 Mede	 dankzij	 de	 col-
lecteopbrengst	 kan	 dit	 en	 kunnen	
de	 peuters	 hier	 weer	 volop	 speel-
plezier	aan	beleven.	

Voorlichtingsbijeenkomst 
over erfrecht 

In	 een	 speciale	 bijeenkomst	 voor	
mantelzorgers	 en	 belangstellenden	
zal	 notaris	 I.	 Houwing	 uit	 Bilt-

hoven	 de	 aanwezigen	 informeren	
over	 zaken	 rondom	 erfrecht	 en	
nalatenschap.	Aan	 de	 orde	 komen	
de	 onderwerpen	 als	 levenstesta-
ment,	 volmacht	 en	 euthanasie	 en	
wat	er	bij	de	afwikkeling	van	nala-
tenschap	komt	kijken.
De	bijeenkomst	 is	op	donderdag	8	
maart	2012	van	10.00	tot	12.00	uur	
in	de	Biltse	vestiging	van	SWO	De	
Zes	Kernen	De	Bilt	De	Duiventil,	
Jasmijnstraat	6	te	De	Bilt.	De	kos-
ten	bedragen	4,50	euro	(incl.	koffie/
thee).	Aanmelden	 s.v.p.	 voor	 vrij-
dag	2	maart	2012.	Voor	meer	infor-
matie:	Willemien	Hak	of	Renee	van	
der	Haar,	Steunpunt	Mantelzorg	De	
Bilt,	tel.nr.	030	2203490.

Geschiedenis kerkmuziek

Donderdag	8	maart	vertelt	Jan	Sie-
mons	over	de	geschiedenis	 van	de	
kerkmuziek	 in	 de	 Woudkapel	 te	
Bilthoven	 om	 20.00	 uur.	 De	 ont-
wikkeling	van	de	kerkmuziek	hangt	
nauw	samen	met	die	van	de	chris-
telijke	 kerk.	De	 reformatie	 voegde	
nieuwe	 impulsen	 toe.	 Van	 beide	
stromingen	 worden	 voorbeelden	
gegeven	om	diverse	kenmerken	aan	
te	geven.	Waarom	worden	sommige	
liederen	wel	en	sommige	niet	in	de	
kerk	gezongen?	Toegang	vrij.

Isis

Spirituele	Kring	Isis	organiseert	op	
12	maart	de	lezing	‘De	tijdgeest	en	
het	 nieuwe	 bewustzijn	 -	 richting	
vanuit	 de	 geest’	 olv	 gastspreker	
Aart	 van	Wijk.	Wat	 zijn	 de	 trends	
van	 de	 tijdgeest	 en	 de	 transfor-
matie	 van	 het	 menselijk	 bewust-
zijn	 en	 de	 consequenties	 voor	 ons	
dagelijkse	 leven.	 De	 lezing	 is	 van	
20.00	tot	22.00	uur	in	De	Schakel,	
Soestdijkseweg	 Zuid	 49b	 in	 De	
Bilt.	 Voor	 reserveren	 of	 informa-
tie	ziet	www.hier.is/isis	of	bel	030	
2290317.
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Nick
Zoon	van

Wilco	en	Willy	Steenwijk
Eijkensteinsesteeg	13

Maartensdijk

Vastenmaaltijd in de Michaelkerk
Op	de	vrijdagen	2	 en	16	maart	 is	 er	 in	de	Michaelkerk	aan	de	Kerklaan	
in	De	Bilt	een	eenvoudige	maaltijd	in	het	kader	van	de	vastentijd.	De	Mi-
chaelparochie	ondersteunt	een	project	 in	Malawi	 (Afrika)	waar	drie	plat-
telandsklinieken,	 een	basisschool,	 een	 stichting	 in	de	 strijd	 tegen	aids	 en	
een	studiefonds	 in	delen.	De	werkgroep	die	dit	project	vorm	geeft	hoopt	
op	veel	maaltijddeelnemers	om	zo	kennis	te	nemen	van	het	project	en	waar	
mogelijk	een	inanciële	bijdrage	te	geven.
Op	deze	avonden	van	18.00	tot	20.00	uur	krijgt	men	naast	deze	eenvoudige	
maaltijd,	informatie	over	het	project	en	is	er	een	korte	overweging	rond	het	
thema.	Daarnaast	worden	er	enkele	fragmenten	vertoond	van	een	ilm	die	
gemaakt	werd	in	Malawi	bij	gelegenheid	van	het	50-	jarig	kloosterfeest	van	
zuster	Ernestina,	die	de	Michaelparochie	in	2009	bezocht.
Een	aanmelding	is	gelet	op	de	organisatie	gewenst	en	kan	bij	het	parochie-
secretariaat	of	bij	de	werkgroep	per	email:	info@katholiekekerkdebilt.nl	of	
fenydiepstraten@casema.nl
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VERHUISD!
• OFFICIËLE OPENING: 2 MAART 16.00

• OPEN HUIS: ZATERDAG 3 MAART 9.30-17.00

• ZIE VOOR PROGRAMMA: 

  WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

De	 directe	 aanleiding	 om	 ‘Stichting	
1666’	op	te	richten	was	het	deinitief	
in	 gang	 zetten	 van	 de	 publicatie	 van	
het	boek	van	Houter	en	Doedens.	De	
onderzoeken	 die	 de	 auteurs	 hiervoor	
in	archieven	in	binnen-	en	buitenland	
hebben	verricht	leverden	zoveel	mate-
riaal	op	dat	zij	vonden	dat	er	meer	mee	
moest	worden	gedaan.	‘Sail	biedt	een	
uitstekende	 gelegenheid	 om	 de	 aan-
dacht	 te	 vestigen	 op	 de	 geschiedenis	
in	 de	 zeventiende	 eeuw.	 Het	 evene-
ment	is	voor	de	eilandbestuurders	on-
geloolijk	belangrijk,	 omdat	het	 voor	
het	noorden	van	Nederland	de	ultieme	
gelegenheid	is	om	de	aandacht	op	de	
maritieme	 zaken	 te	 vestigen’,	 aldus	
Anne	 Doedens.	 Hun	 initiatief	 vond	
in	het	gebied	alom	weerklank	en	ve-
len	 zegden	hun	medewerking	 toe.	 In	
het	jaar	1666	vonden	in	het	Wadden-
gebied	 tussen	 Vlieland,	 Terschelling	
en	 Harlingen	 maritieme	 activiteiten	
plaats	 die	 leidden	 tot	 de	 ondergang	
van	de	grootste	koopvaardervloot	ooit	
en	de	vernietiging	van	het	dorp	West-
Terschelling.	Vluchtelingen	spoedden	
zich	naar	de	vaste	wal	,	met	name	naar	
Harlingen	waar	de	admiraliteit	geves-
tigd	was.	

Organisatie
In	 het	 bestuur	 van	 ‘Stichting	 1666’	
hebben	 naast	 Jan	 Houter	 en	 Anne	
Doedens	 ook	 burgemeester	 Yorick	
Haan	 van	 Vlieland	 en	 oud-burge-
meester	Paul	Scheffer	van	Harlingen	
zitting.	 Verder	 directeur	 Hugo	 ter	
Avest	van	museum	Het	Hannemahuis	
in	 Harlingen,	 directeur	 Frans	 Schot	
van	 museum	 Het	 Behouden	 Huys	
Terschelling	 en	 voorzitter	 T.	 Kruys	
van	 de	 Cultuur	 Historische	 Vereni-
ging	Vlieland.	Doedens	is	blij	met	de	
brede	samenstelling	waarin	het	lokale	
bestuur,	 bedrijfsleven	 en	 plaatselijke	
museale	 instellingen	 vertegenwoor-

digd	zijn.	Ook	de	 raad	van	aanbeve-
ling	 is	 heel	 divers	 samengesteld	 met	
onder	anderen	viceadmiraal	Matthieu	
Borsboom,	 burgemeester	 Visser	 van	
Terschelling,	 regisseur,	 acteur	Edwin	
de	 Vries	 en	 uitgever	 Dingeman	 van	
Wijnen.	 ‘We	 moeten	 zorgen	 dat	 de	
boel	nu	in	werking	gaat	want	in	2014	
moeten	we	het	allemaal	op	de	rit	heb-
ben’,	aldus	Anne	Doedens.	

Activiteiten
Tijdens	hun	zoektochten	in	de	archie-
ven	is	veel	van	de	maritieme	geschie-
denis	 en	 die	 van	 het	 gebied	 in	 1666	
boven	water	gehaald.	Het	gevondene	
is	van	duidelijke,	historische	en	cultu-
rele	 meerwaarde	 voor	 Vlieland,	 Ter-
schelling	 en	 Harlingen.	 De	 stichting	
gaat	 rondom	 Sail	 Harlingen	 diverse	
historische	 activiteiten	 ontwikkelen,	
zoals	 het	 verzorgen	 van	 publicaties	
en	 mediamanifestaties	 over	 de	 ramp	
van	 19	 en	 20	 augustus	 1666.	 Daar-
bij	wordt	samenwerking	gezocht	met	
overheden	in	Engeland,	met	name	het	
eiland	Wight,	waar	de	uitvoerder	van	
de	aanslagen	in	1666	Robert	Holmes	
begraven	 ligt.	 ‘Wij	 willen	 in	 2014	
graag	 prenten	 van	 de	 eilanden	 ten-

toonstellen	die	zich	 in	museum	Boy-
mans	 van	 Beuningen	 in	 Rotterdam	
en	in	musea	in	Londen	bevinden.	Het	
Scheepvaartmuseum	 in	 Amsterdam	
bezit	 werk	 van	 de	 grote	 zeeschilder	
Willem	van	de	Velde.	Die	had	waar-
schijnlijk	een	nauwe	relatie	met	Vlie-
land	 want	 uit	 doopboeken	 blijkt	 dat	
hij	getrouwd	was	met	iemand	van	het	
eiland.	We	hebben	 nu	 de	 lokale	mu-
seale	 contacten	 en	 bescherming,	 dus	
kunnen	we	 een	 schitterende	 tentoon-
stelling	 samenstellen	 in	 een	 van	 die	
musea.’

Bevlogen
Doedens	praat	bevlogen	over	de	ont-
dekkingen	 die	 hij	 deed.	 ‘We	 zijn	 in	
Parijs	 geweest	 waar	 we	 brieven	 in	
geheimschrift	 vonden	 aan	 Lodewijk	
XIV	van	de	Franse	ambassadeur	over	
de	gebeurtenissen	in	1666.	De	koning	
was	bondgenoot	en	heeft	hier	oorlogs-
schepen	laten	bouwen.	Als	de	vloot	in	
brand	staat	grijpt	hij	niet	in,	want	hij	
wil	 de	 Engelsen	 en	 Nederlanders	 el-

kaar	laten	vermoeien	en	afmatten	om	
er	zelf	beter	van	te	worden.’	In	Hoorn	
kreeg	hij	een	geschrift	onder	ogen	van	
de	bejaarde	raadspensionaris	van	Me-
demblik,	Nicolaas	Stellingwerf,	die	in	
oktober	1666	stierf.	Hij	schreef	dat	de	
Staten	 van	 Holland	 gans	 gealtereerd	
(in	paniek)	waren	dat	die	ramp	plaats-
vond	en	ze	gaven	elkaar	de	schuld.	De	
Staten	 hadden	 in	 februari	 1666	 op-
dracht	gegeven	dat	er	geen	schip	naar	
buiten	mocht	 .	Er	 lagen	180	schepen	
dus	iedereen	had	met	opzet	zitten	sla-
pen,	want	de	handel	moest	doorgaan.	
Een	schitterend	stuk	met	de	beschul-
diging	 in	 de	Staten	 van	Holland	 van	
een	80-jarige	man	die	drie	weken	later	
overlijdt.’	 De	 Waddeneilanden	 wer-
ken	bestuurlijk	nauw	samen.	‘Ze	heb-
ben	wat	met	elkaar	en	beconcurreren	
elkaar	op	speelse	wijze.	Er	is	meer	wat	
ze	bindt	dan	scheidt.	Je	hoeft	het	niet	
te	romantiseren,	maar	die	oude	jutters	
hebben	Vlieland	met	1200	 inwoners,	
een	 gemeenschap	 zo	 groot	 als	West-
broek,	wel	op	de	kaart	gezet.’	

Stichting gaat Waddeneilanden
op de historische kaart zetten

door Guus Geebel

Op initiatief van de Vlielander Jan Houter en de Maartensdijkse historicus dr. Anne Doedens 
werd onlangs ‘Stichting 1666’ opgericht. De stichting heeft het behoud van het maritiem erfgoed van 
de Gouden Eeuw van Vlieland, Terschelling en Harlingen als doel. Houter en Doedens werken samen 

al enige tijd aan het boek ‘1666: Het jaar van het Beest of de Brand van Terschelling en Vlieland. 
Het werk verschijnt in 2014 wanneer Sail Harlingen plaatsvindt. 

Anne Doedens snuffelt rond in Parijs.

West-Terschelling in de zeventiende eeuw.

Van	Monsjou	laat	een	boek	zien	dat	
hem	het	laatste	half	jaar	enorm	heeft	
geïnspireerd.	De	titel	 is	‘Hollow	ea-
rth’	 en	 beweert	 dat	 de	 aarde	 hol	 is	
van	binnen	en	er	wezens	wonen	die	
verder	zijn	ontwikkeld	dan	de	mens	
op	 de	 aarde.	 ‘Toen	 ik	 het	 voor	 de	
eerste	keer	las,	dacht	ik	ook:	wat	een	
onzin.	 Maar	 ik	 ben	 het	 verder	 gaan	
onderzoeken	en	er	zijn	heel	wat	be-

wijzen	voor.	Er	leven	echt	mensen	in	
de	 aarde’,	 zegt	 Van	 Monsjou.	 ‘Alle	
planeten	zijn	hol	en	kunnen	bewoond	
worden.	Zelfs	de	zon.’

Voorbeeld
Hij	noemt	een	voorbeeld	van	een	pi-
loot	die	in	1947	met	zijn	vliegtuig	de	
aarde	 zou	 zijn	 binnen	 gevlogen	 en	
er	 een	hoger	mensenras	 zou	hebben	

ontmoet.	Ook	een	visser	zou	bij	‘het	
land	 achter	 de	 Noordpool’	 de	 aarde	
zijn	 binnen	 gevaren.	 ‘Deze	 ontdek-
kers	werden	als	gekken	bestempeld’,	
zegt	Van	Monsjou.	

‘En	 door	 de	 Amerikaanse	 regering	
monddood	gemaakt.	Amerika	beziet	
het	 als	 nieuwe	 concurrentie.	De	 be-
volking	in	de	aarde	is	namelijk	1000	
jaar	 verder	 in	 technologie,	 waarbij	
geen	olie	meer	nodig	is.	De	oliemag-
naten	 doen	 er	 dus	 alles	 aan	 om	 dit	
geheim	te	houden’,	vertelt	Van	Mon-
sjou	 gepassioneerd.	 ‘Maar	 we	 kun-
nen	zoveel	van	ze	leren.	Vergeleken	
bij	deze	ontwikkelde	mensen	zijn	wij	
de	kleinste	kleuters,	qua	bewustwor-
ding.’	

Afscheid
Het	 is	 een	 van	 de	 aspecten	 die	Van	
Monsjou	ook	in	zijn	interactieve	le-
zing	gaat	aansnijden.	Voor	Van	Mon-
sjou	 is	 het	 zijn	 eerste	 toespraak	 in	
de	Woudkapel.	 25	 jaar	 lang	 regelde	
hij	 zo’n	 zes	 keer	 per	 jaar	 interes-
sante	 sprekers	 op	 de	 dinsdagavond.	
Vanwege	zijn	afscheid	als	voorzitter	
van	 de	 commissie	 Ontwikkeling	 in	
Bewustwording	mag	 hij	 nu	 zelf	 het	
woord	nemen.	‘Er	was	behoefte	aan	
af	 en	 toe	 een	 extra	 lezing	 met	 een	
brede	 invalshoek,	 vandaar	 dat	 we	
er	destijds	mee	zijn	begonnen’,	zegt	

Van	Monsjou.	‘En	met	succes.	Er	ko-
men	altijd	wel	25	tot	40	personen	op	
af.	Het	is	allemaal	wat	minder	kerk-
achtig	 en	 de	 lezingen	 hebben	 geen	
preek-achtig	karakter.	Het	is	horizon	
verbredend.	Alle	soorten	van	mensen	
zijn	welkom.	Alles	kan.’

Mocht	 zijn	 lezing	 in	 de	 smaak	 val-
len,	dan	 is	Van	Monsjou	bereid	nog	
wel	eens	vaker	te	spreken.	‘Als	ze	me	
vragen	 wel.	 We	 zijn	 nog	 geen	 100,	
dus	we	kunnen	nog	even	mee’,	lacht	
hij.	 Door	 de	 jaren	 heen	 heeft	 Van	
Monsjou	heel	wat	kennis	opgedaan,	
boeken	 gelezen,	 commissies	 geleid	
en	 in	 het	 openbaar	 gesproken	 voor	
groepen	 mensen.	 Van	 afgestudeerd	
ingenieur	 tot	 hoofd	 van	 een	 bedrijf	
in	 kunstmest	 en	 van	 voorzitter	 van	
de	 Vrijzinnige	 geloofsgemeenschap	
NPB	tot	voortrekker	van	Bilthovense	
probusclubs,	Van	Monsjou	heeft	heel	
wat	functies	bekleed.	

Polisoof
Op	 het	 gebied	 van	 levensbeschou-
wing	 noemt	 Van	 Monsjou	 zich	 te-
genwoordig	 polisoof.	 ‘Dat	 betekent	
dat	 ik	 de	wijsheid	 van	 allen	 tot	mij	
neem’,	zegt	hij.	Zo	gelooft	Van	Mon-
sjou	in	reïncarnatie.	‘De	mens	is	veel	
meer,	 dan	 hij	 denkt	 dat	 hij	 is.	 Daar	
gaat	 mijn	 lezing	 ook	 over.	 De	 be-
doeling	is	om	de	kijk	van	mensen	te	
verbreden.	Er	zullen	vast	wel	mensen	
tussen	zitten	die	er	niets	van	geloven,	
maar	 dat	 maakt	 me	 ook	 niet	 uit.	 Ik	
hoop	dat	ze	het	wel	 interessant	vin-
den	 en	 voor	 sommigen	 is	 het	 mis-
schien	 een	 stimulans	 om	 verder	 te	
zoeken.’	

De	 lezing	 van	 Pim	 van	 Monsjou	 is	
op	dinsdag	13	maart	om	20.00	uur	in	
de	grote	zaal	van	De	Woudkapel	aan	
de	Beethovenlaan	 in	Bilthoven.	Een	
minimale	bijdrage	van	5	euro	wordt	
gevraagd.

‘Er leven mensen in de aarde’
Pim van Monsjou houdt lezing in Woudkapel

door Raphael Klees

Dinsdagavond 13 maart houdt Pim van Monsjou (88) een lezing in de Woudkapel in Bilthoven.  
De lezing is getiteld ‘De Mens in kosmisch perspectief’ en geeft een nogal opvallende kijk op de wereld.

Pim van Monsjou bereidt zich voor op zijn lezing over de mens in kosmisch 
perspectief.



VOORDEEL HELE WEEK

per
stuk 5.98

500
gram 5.50

500
gram 5.50

250
gram 1.99

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 maart
t/m woensdag 7 maart

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes 
4 schnitzels 
8 hamburgers

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Coburger rauwe ham

Beenham

Entrecôte

Sellerysalade
Filet Americain
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

3x 100
gram 4.98

Kip in braadzak

Riblappen

Hacheevlees 
  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

KIP KROKANT SCHNITZELS
6 halen / 
   5 betalen

LEKKERE PIZZA’S 
per

stuk 4.50

HEERLIJKE GEVULDE 
SHOARMABROODJES 

5
stuks 10.-

HUISGEMAAKT!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

GEITENKAAS 
ARINA OUD 

500
gram 5.50

500
gram 6.98 kánt en klaar!

6.-
6.-
6.-

VERS GEBRAND!

pinda-rozijnenmix

De lekkerste navel

Sinaasappels
Héél kilo

1,25

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Perssinaasappels
2 kilo

•  Kantonese kip
MET RIJST, NASI OF BAMI

 ________________ 100 GRAM  0,99
•  Kapucijnerschotel

 ________________ 100 GRAM  0,89
•  Spaghetti

MET SCAMPI’S, TOMATEN EN RUCOLA

 ________________ 100 GRAM  0,99

Voorgekookte

Bistro-krieltjes
500 gram

0,99 1,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 5 MAART, DINSDAG 6 MAART 

EN WOENSDAG 7 MAART

Conference

Handpeer _________  HÉÉL KILO  0,99
Bij aankoop van

een bakje rauwkostsalade
2e bakje rauwkost gratis!!!

Macaroni-gehaktschotel
_________________________  100 GRAM  0,79

Groot assortiment
nieuwe desserts

3 halen = 2 betalen

Dagelijks verse Hollandse primeurs
o.a. komkommers, kasbonen,

aardbeien en asperges!
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Tuincursussen
Zie www.koningtuinen.nl

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

T U I N E N

Veel	 mensen	 houden	 van	 wandelen,	
maar	 door	 allerlei	 omstandigheden	
komt	het	er	 te	weinig	van.	De	voor-
delen	van	WandelFit	zijn:	je	doet	het	
met	 anderen	 samen,	 je	krijgt	profes-
sionele	 begeleiding	 en	 je	 werkt	 op	
een	 bewuste	 manier	 aan	 je	 gezond-
heid.	 Het	 WandelFit-programma	
wordt	 verzorgd	door	goed	opgeleide	
gecertiiceerde	 wandeltrainers,	 die	
veel	aandacht	zullen	besteden	aan	een	
juiste	lichaamshouding	en	een	goede	
en	eficiënte	looptechniek.	Alle	wan-
deltrainingen	 bevatten	 aanvullende	
itheidsoefeningen	 voor	 het	 verbete-
ren	van	de	spierdoorbloeding,	kracht,	
lenigheid,	coördinatie	en	balans.	
KNBLO-NL	 Wandelsportorganisatie	
Nederland,	 de	 initiator	 van	 Wandel-
Fit,	is	via	NOC*NSF	aangesloten	bij	
Olympisch	Vuur	2028,	een	organisa-
tie	die	zich	inspant	om	de	Olympische	
en	Paralympische	Spelen	naar	Neder-
land	 te	 krijgen	 in	 2028.	 Voor	 meer	
informatie:	zie	www.olympisch-vuur.
nl.

Wandelvierdaagse
WandelFit	 gaat	 in	 maart	 2012	 van	
start	in	De	Bilt	onder	leiding	van	Ger	

Kerkhoven,	 die	 als	 trainer	 aangeslo-
ten	bij	de	wandelsportorganisatie	Ne-
derland,	 de	KNBLO-NL,	 op	 de	 par-
keerplaats	bij	Paviljoen	Beerschoten.	
Kerkhoven	 staat	 in	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 bekend	 als	 trainer	 bij	 NoWaBi,	
Nordic	 Walking	 Bilthoven.	 Twaalf	
weken	 lang	 gaan	 de	 deelnemers	 on-
der	de	hoede	van	Ger	hun	conditie	en	
techniek	op	hun	eigen	tempo	verbete-
ren	om	te	kunnen	deelnemen	aan	een	
groot	regionaal	wandelevenement:	de	
Wandelvierdaagse	het	Gooi.	Dit	 jaar	
vindt	de	vierde	editie	van	dit	evene-
ment	plaats	van	20	tot	en	met	23	juni.	
Kerkhoven	 meldt:	 ‘Er	 kan	 worden	
gekozen	uit	in	een	totale	afstand	van	
twintig,	dertig,	of	veertig	kilometer	in	
die	 vier	 dagen,	 dus	 de	 kortste	 loop-
afstand	is	vijf	kilometer	per	dag.’	De	
wandelingen	van	de	vierdaagse	voe-
ren	deelnemers	door	het	afwisselende	
landschap	 rond	 de	 gemeente	 Laren.	
Op	woensdag	gaat	de	wandeling	naar	
de	Lage	Vuursche,	onder	de	machtige	
bomen	 van	 de	 bossen	 rond	 kasteel	
Drakensteyn.	Donderdag	 lopen	deel-
nemers	 onder	 meer	 door	 de	 weiden	
van	 de	 Eemnesser	 polder.	 Vrijdag	
gaat	de	route	langs	de	prachtige	oude	

buitenplaatsen	 van	 ’s-Graveland	 die	
tegenwoordig	 in	 beheer	 zijn	 bij	 Na-
tuurmonumenten	 en	 daardoor	 vrij	
toegankelijk.	 Op	 zaterdag	 lopen	 de	
wandelaars	naar	het	Gooimeer	en	ko-
men	op	de	 terugweg	onder	de	 fraaie	
bogen	door	van	de	St.	Jansprocessie,	
die	de	dag	erna	plaatsvindt	in	Laren.	

Trainingsprogramma
WandelFit	De	Bilt	start	met	een	ken-
nismakingsdag.	 Op	 deze	 dag	 maken	
de	deelnemers	kennis	met	hun	trainer	
en	bepalen	met	hem	de	beginsituatie	
en	het	einddoel	door	middel	van	een	
test.	Kerkhoven:	‘Het	landelijke	pro-
gramma	 gaat	 uit	 van	 een	 begin-	 en	
een	eindtest,	maar	ik	doe	ook	nog	hal-
verwege	 een	 test.’	Na	 de	 tien	weke-
lijkse	trainingen	volgt	een	terugkom-
dag	ter	afsluiting	van	het	programma.	
Afhankelijk	van	het	aantal	WandelFit	
deelnemers	in	de	Bilt,	zullen	er	twee	
groepen	 starten.	 WandelFitgroep	 1	
wandelt	 op	 zaterdagmiddagen	 van	
14.30	 tot	16.00	uur;	WandelFitgroep	
2	 op	 maandagmorgen	 van	 9.30	 tot	
11.00	uur.	Beide	groepen	zullen	zich	
verzamelen	 op	 het	 parkeerterrein	 bij	
paviljoen	Beerschoten	in	de	Bilt.	De	

eerste	 bijeenkomst	 voorTrainings-
groep	1	is	gepland	op	zaterdagmiddag	
17	maart.	Trainingsgroep	2	heeft	 als	
eerste	bijeenkomst	19	maart	

Naast	 de	 wekelijkse	 training	 onder	
leiding	van	Ger,	gaan	de	deelnemers	
ook	wekelijks	op	pad	met	wandelbe-
geleiders.	Deze	dagen	en	tijden	zullen	
in	overleg	met	de	deelnemers	bepaald	
worden.	Na	een	geïntegreerde	nordic	
walking	 clinic,	 ergens	 in	 de	 tweede	
helft	 van	 het	 trainingsprogramma,	
kunnen	 de	 WandelFit-deelnemers	
eventueel	 en	 vrijblijvend	 invoegen	
in	een	aantal	nordic	walking	wandel-
groepen	 van	 divers	 conditieniveau.	
Bij	 beide	 wandeltrainingen	 worden	

twee	niveaus	van	belastbaarheid	aan-
geboden:	éém	voor	mensen	met	lichte	
(tijdelijke)	motorische	beperking(en),	
een	 laag	 conditieniveau	 en/of	 een	
(chronische)	 aandoening	 en	 één	 die	
speciiek	 voorbereidt	 op	 deelname	
aan	 de	 Gooise	 Wandelvierdaagse.	
Deelnemers	 van	 WandelFit	 hoeven	
trouwens	 niet	 alle	 dagen	 aan	 deze	
wandelvierdaagse	mee	te	doen.

Aanmelden	kan	via	de	website	www.
wandelit.nl	 door	 invulling	 van	 een	
online	 formulier	 of	 via	Ger	Kerkho-
ven,	 telefoonnummer	 06-41466396.	
Op	bovengenoemde	website	staat	ook	
meer	 informatie	 over	 de	 achtergron-
den	van	WandelFit.	

Landelijke actie WandelFit
gaat ook van start in De Bilt

door Lilian van Dijk

WandelFit is een landelijk programma dat geschikt is voor iedereen die van wandelen houdt en 
graag meer wil bewegen. Onder leiding van speciaal opgeleide wandeltrainers worden beginnende 

wandelaars drie maanden lang voorbereid op deelname aan een meerdaags wandelevenement.
Voor inwoners van de gemeente De Bilt is dat de Wandelvierdaagse het Gooi in juni 2012.

Ger Kerkhoven van NoWaBi gaat wekelijkse trainingen verzorgen en op 
drie momenten gedurende het totale programma een test afnemen bij de 
deelnemers aan WandelFit De Bilt.

En	of	het	daar	 feest	 is!	Dansen,	po-
lonaise	 lopen,	kijken	naar	de	 jeugd-
dansgarde	De	Windstootjes	en	solo-
optredens	 van	 danseressen	Michelle	
en	Femke,	luisteren	naar	zanger	An-
drew	 en	 voor	 iedereen	 een	 lekker	
frisdrankje	en	stukjes	worst	en	kaas.	
Meer	 dan	 genoeg	 ingrediënten	 voor	

de	 gasten	 met	 een	 beperking	 om	 in	
de	 carnavalsstemming	 te	 komen.	
Bezoekster	 Petra	 geniet	 met	 volle	
teugen.	 ‘Ik	 ben	 verkleed	 als	 schil-
der’,	 vertelt	 ze.	 Trots	 toont	 ze	 haar	
carnavalsonderscheiding.	‘Die	heb	ik	
vanmiddag	gekregen.’	De	carnavals-
kostuums	mogen	er	zijn.	Een	Spaan-

se	dame,	Saartje	van	Swiebertje,	een	
kip,	 een	kuiken,	monniken,	 nonnen,	
boeren	en	boerinnen,	een	Viking,	een	
agent,	 een	 trommelaar,	 iemand	 met	
sambaballen,	heksen,	en	mensen	die	
gekleed	 zijn	 in	 allerlei	 felgekleurde	
kledingstukken.	Als	 je	 er	 maar	 vro-
lijk	 en	 grappig	 uitziet,	 is	 het	motto.	
Sommige	feestgangers	gedragen	zich	
afstandelijk,	 anderen	 komen	 even	
een	 knuffel	 halen	 bij	 deze	 of	 gene	
of	delen	kusjes	uit.	Hoogtepunt	van	
de	middag	 is	de	prijsuitreiking	voor	
de	 mooist	 geklede	 heren	 en	 dames.	
De	winnaars	worden	op	het	podium	
geroepen	en	krijgen	een	onderschei-
ding.	 Na	 aloop	 lopen	 de	 feestgan-
gers	in	polonaise	de	zaal	uit.	De	twee	
bussen	staan	al	klaar.	Prinses	Carpo,	
jeugdprins	 Barn,	 page	 Maaike	 en	
Branco	en	William	van	de	jeugdraad	
van	Elf	gaan	nog	even	een	bus	in	om	
afscheid	 te	 nemen	 van	 de	 carnaval-
gangers.	 De	 achterdeur	 gaat	 dicht.	
Het	 scheelt	 niet	 veel	 of	 ze	 worden	
meegenomen	 naar	 Rhenen	 of	 Wa-
geningen,	 maar	 de	 chauffeur	 strijkt	
op	het	laatste	moment	met	zijn	hand	
over	het	hart	en	laat	ze	uitstappen.	

Vrijwilligersgebrek
In	 de	 feestruimte	 staat	 Christel	 uit	
te	 blazen	 met	 een	 frisdrankje.	 ‘Die	

groep	 uit	 Rhenen	 en	 Wageningen	
komt	 hier	 ieder	 jaar.	 Ze	 kennen	 het	
hier	 al	 zo	 lang.	 Ons	 kennen	 ze	 ook	
allemaal’,	vertelt	ze.	

De	 Weergodden	 komen	 ook	 ieder	
jaar	 op	 de	 carnavalsmiddag	 bij	 Zi-
deris.	Voor	Christel	is	dat	extra	leuk.	
‘Mijn	 zus	 Sandra	 woont	 daar	 ook.	
Zij	heeft	bij	haar	geboorte	zuurstof-
tekort	 gehad,	 daarom	 kan	 ze	 niet	
praten.	Carnaval	vieren	vindt	ze	he-
lemaal	 geweldig.	 Dit	 jaar	 heeft	 ze	
met	haar	kostuum	zelfs	de	eerste	prijs	
bij	 de	dames	gewonnen.	Zij	was	de	
kip.’	Sandra	is	erg	trots	op	Christels	
vriend.	 ‘Hij	 speelt	 in	 boerenkapel	
de	 IJsbrekers.’	Op	haar	 kamer	heeft	
haar	 zus	 een	 foto	 van	 het	 carna-
val	 hangen,	 vertelt	 Christel	 verder.	
‘Maar	ze	wordt	er	erg	onrustig	van,	
dus	soms	haalt	de	leiding	hem	weg.’	
Het	is	jammer	dat	er	weinig	mensen	
met	 een	 beperking	 uit	 de	 gemeente	
De	Bilt	zijn	gekomen,	vindt	Christel.	
‘Er	was	wel	 reclame	voor	 gemaakt,	
maar	 ik	denk	dat	het	komt	door	het	
gebrek	aan	vrijwilligers.	Daar	stuiten	
we	steeds	op.’	Dat	geldt	ook	voor	een	
andere	 doelgroep.	 ‘Vroeger	 hadden	
we	een	speciaal	carnaval	voor	bejaar-
den,	maar	doordat	er	in	de	tehuizen	te	

weinig	vrijwilligers	waren	om	men-
sen	 te	 halen	 en	 te	 brengen,	 hebben	
we	 ermee	 moeten	 stoppen.	 Daarom	
gaan	 we	 nu	 veel	 naar	 tehuizen	 toe,	
zowel	in	De	Bilt	als	in	de	wijde	om-
geving,	om	de	bewoners	 iets	anders	
te	bieden	dan	de	dagelijkse	sleur.’	

De	Weergodden	kunnen	het	carnaval	
voor	mensen	met	een	beperking	zelf	
niet	inancieren.	‘We	zijn	heel	blij	dat	
we	 steun	krijgen	van	onze	 sponsors	
en	 holeveranciers.	 Zonder	 hen	 zou	
het	 niet	mogelijk	 zijn.’	Christel	 zelf	
begeleidt	 de	 jeugddansgarde	 en	 de	
jeugdprins,	de	page	en	de	jeugdraad	
van	Elf.	 ‘Ik	heb	drie	dochters.	Mijn	
dochter	 Maaike	 is	 dit	 jaar	 page.	 Ze	
geniet	met	volle	teugen.	En	mijn	an-
dere	dochter,	Femke,	is	solodanseres.	
Dat	dansen	zit	 haar	 in	het	bloed:	 ik	
heb	het	ook	altijd	gedaan.	Het	is	een	
familietraditie.	 Mijn	 derde	 dochter	
zit	 niet	 bij	 de	dansgarde,	 die	 is	 nog	
te	jong.’	
Het	carnavalsseizoen	is	wel	vermoei-
end,	geeft	Christel	 toe.	 ‘Maar	het	 is	
ook	 heel	 leuk.	 Je	 stort	 pas	 in	 na	 de	
Vierdaagse.	 Gelukkig	 voor	 de	 kin-
deren	valt	het	carnaval	dit	jaar	in	de	
voorjaarsvakantie,	 zodat	 ze	 ’s	 mor-
gens	lekker	kunnen	uitslapen.’	

Mensen met een beperking zijn dol op 
carnaval vieren bij de Weergodden

door Lilian van Dijk

Het had weinig gescheeld of het carnaval voor de mensen van Zideris Rhenen en Zideris Wageningen 
was niet doorgegaan. Vrijwillige begeleiders waren er wel, maar het lukte de instelling niet om geld 
bijeen te schrapen om de twee benodigde bussen te huren. Gelukkig kwam er op het laatste moment 

toch een oplossing en konden deze carnavalsvierders, die al vele jaren door de Weergodden uit De Bilt 
worden onthaald, op 20 februari naar het H.F. Witte Centrum komen.

Polonaise lopen op de muziek van de IJsbrekers is een van de favoriete 
bezigheden van de carnavalsvierders met een beperking.
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Het	was	trouwens	afgelopen	zaterdag	
lang	niet	zo	druk	als	we	gewend	wa-
ren	op	de	première.	Een	link	gedeelte	
van	de	zaal	bleef	leeg.	Had	dit	te	ma-
ken	 met	 de	 krokusvakantie	 die	 nog	
niet	 was	 afgelopen?	 Aan	 de	 spelers	
heeft	het	in	ieder	geval	niet	gelegen.	
Die	 deden	 weer	 geweldig	 hun	 best	
onder	leiding	van	regisseur	Jan	Hen-
drik	Nap.	Deze	vertelde	dat	er	dit	jaar	
door	allerlei	omstandigheden	minder	
spelers	 beschikbaar	 waren.	 Zeven	

acteurs	stonden	er	deze	avond	op	de	
planken.	De	keuze	van	het	 stuk	was	
daarop	afgestemd	en	was	gevallen	op	
de	 komedie	 ‘Precies	 zijn	 vader’	 van	
auteur	 Ria	 de	 Looze-Lafeber.	 Deze	
heeft	 tal	 van	 toneelstukken	 op	 haar	
naam	 staan.	 Jan	 Hendrik	 Nap:	 ‘We	
hebben	 niet	 veel	 veranderd	 aan	 het	
stuk.	Vanaf	half	november	hebben	we	
geoefend.	Eerst	in	de	huiselijke	kring	
en	vanaf	het	begin	van	dit	jaar	op	het	
toneel	 in	 het	 dorpshuis.	 De	 decors	

zijn	 als	 gebruikelijk	 weer	 door	 ons	
zelf	gemaakt’.	

Misverstanden
Colinda	van	Vliet	zorgde	aan	het	be-
gin	van	de	avond	weer	voor	een	goede	
sfeer	met	haar	opgewekte	klanken	op	
keyboard.	Adrie	Bouwman,	in	het	ver-
leden	ook	zelf	een	bekende	speelster	
bij	het	C.P.J.-Toneel,	deed	de	inleiding	
van	de	avond.	Het	stuk	ging	over	de	
perikelen	 van	 een	 losbollige	 student	
die	twee	vriendinnen	tegelijk	voor	een	
etentje	op	zijn	kamer	uitnodigt.	Voeg	
daaraan	 zijn	 dominante	 moeder	 toe,	
een	 sullige	 huisbaas,	 een	 eigenwijze	
tante	 en	 een	 wat	 zonderlinge	 mede-
student	 en	 je	 hebt	 alle	 ingrediënten	
voor	een	hilarische	komedie	vol	mis-
verstanden	en	absurde	gebeurtenissen.	
Zoals	altijd	is	de	inhoud	van	zo’n	stuk	
eigenlijk	 te	 onnozel	 voor	 woorden.	
Het	lijkt	alles	bij	elkaar	een	simpel	ge-
geven	maar	het	is	toch	niet	zo	eenvou-
dig	om	zo’n	toneelstuk	overtuigend	op	
de	planken	te	zetten.	Het	tempo	moet	
hoog	 zijn	 en	 de	 dialogen	 moeten	 er	
vanaf	springen.	Dat	lukte	op	de	eerste	
avond	nog	niet	altijd	even	goed.	Na	de	
pauze,	waarin	de	spelers	zich	traditie-
getrouw	te	goed	deden	aan	taart,	ging	
het	overigens	een	stuk	beter.	Het	leek	
of	het	de	acteurs	allemaal	wat	vlotter	
en	natuurlijker	afging.	Ze	groeiden	in	
hun	rol.	En	dat	mag	ook	op	zo’n	eerste	
avond.

Grimeuse
Zoals	 gewoonlijk	 telde	 de	 cast	 oude	
en	nieuwe	gezichten.	Frans	Puijk	zette	
overtuigend	de	losbollige	student	Ka-
rel	neer.	Kees	Versteeg	zagen	we	heel	
natuurgetrouw,	compleet	met	een	reu-
matische	 aandoening,	 als	 de	 sullige	
huisbaas.	 Julius	 de	 Haan,	 gespeeld	
door	‘oude	rot’	Lambert	van	den	Hul,	
oogstte	veel	bijval.	Door	zijn	pruik	en	
bril	 leek	hij	 sprekend	op	de	bekende	
en	helaas	overleden	Utrechtse	cabare-
tier	Herman	Berkien.	Niet	in	de	laatste	
plaats	ook	door	zijn	Utrechtse	klank-
kleur.	 Dat	 maakte	 zijn	 vertolking,	
wellicht	 onbedoeld,	 extra	 grappig.	
Josiene	Hartog-Veder,	 in	de	 loop	der	
jaren	uitgegroeid	tot	een	geroutineer-
de	actrice,	zette	met	verve	de	moeder	
van	 Karel	 neer.	 Ze	 werd	 daarbij	 te-
gengewerkt	 of	 bijgestaan	 door	 tante	
Dédé,	gespeeld	door	Sandra	Nap-van	
Barneveld,	al	weer	zo’n	 icoon	uit	de	
Westbroekse	toneel	traditie.	Monique	
en	Polly,	de	twee	lieftallige	vriendin-
netjes	werden	charmant	gespeeld	door	
Ineke	 Bouwman	 en	 Paula	 Verhoef.	
Soufleuses	 Margreet	 van	 den	 Hul-

Grootendorst	en	Joselien	Hennipman-
van	 Vliet	 hielden	 de	 spelers	 bij	 hun	
tekst.	De	grime	werd	dit	jaar	verzorgd	
door	 Coby	 van	 Woudenberg-Dijks-
hoorn.	Zij	verving	Dineke	Pel	die	dit	
vele	 jaren	 voor	 haar	 rekening	 nam.	
Coby	 heeft	 er	 zelfs	 een	 cursus	 voor	
gevolgd.	 Het	 resultaat	 mocht	 er	 zijn	
op	haar	eerste	voorstelling.

Verloting
De	toeschouwers	leefden	weer	volop	
mee	 met	 de	 gebeurtenissen	 op	 het	
toneel.	 In	 de	 pauze	 was	 er	 weer	 de	
traditionele	 verloting	 met	 prachtige	
prijzen	waarvan	de	opbrengst	dit	jaar	
voor	 een	 gedeelte	 ging	 naar	 de	 Va-
kantie	Bijbelclub	 en,	 iets	 geheel	 an-
ders,	voor	het	 slaan	van	waterputten	
in	 Kenia.	 Nog	 twee	 keer	 kunnen	 de	
liefhebbers	 van	 het	 C.P.J.-Toneel	 te-
recht	 in	het	Dorpshuis.	Op	vrijdag	2	
en	 zaterdag	 3	 maart.	 Dat	 geldt	 ook	
voor	de	mensen	die	afgelopen	zater-
dag	verstek	 lieten	gaan.	De	aanvang	
is	20.00	uur	en	de	zaal	is	weer	via	de	
dameskleedkamer	 te	 betreden	 vanaf	
19.15	uur.

C.P.J.-Toneel Westbroek brengt 
komedie ‘Precies zijn vader’

door Martijn Nekkers

Heel voorzichtig lijkt het voorjaar in aantocht te zijn. Inwoners van Westbroek weten dan dat ze 
weer naar het Dorpshuis van Westbroek kunnen voor de jaarlijkse toneelvoorstelling van de C.P.J. 

Het ging dit jaar allemaal een beetje anders dan gewoonlijk. Zo was het Dorpshuis alleen aan de 
achterzijde van het gebouw binnen te komen via de dameskleedkamer. Dat gold ook voor de heren. 

Dit allemaal natuurlijk vanwege de ingrijpende verbouwing die daar momenteel plaatsvindt. 

De spelers: achter v.l.n.r. Frank Puijk, Sandra Nap-van Barneveld, Lambert 
van den Hul. Voor v.l.n.r. : Paula Verhoef, Ineke Bouwman, Josiene Hartog-
Verder, Kees Versteeg.

Scène uit ‘Precies zijn vader’.

Professioneel	 danser	 en	 instructeur	
Chris	Ebell,	 die	 de	muziek	verzorgt	
en	 de	 danspassen	 voordoet,	 krijgt	
heel	wat	bezoekers	op	de	vloer,	zeker	

een	stuk	of	vijfentwintig.	Hij	wisselt	
ingewikkelde	dansen	af	met	wat	een-
voudige	 choreograieën,	 zodat	 ook	
niet	doorgewinterde	line	dancers	een	

dansje	durven	wagen.	Het	is	behoor-
lijk	 vol	 in	 de	 zaal,	 zeker	 een	kleine	
honderd	 man	 publiek.	Voornamelijk	
al	wat	op	leeftijd,	maar	ook	middel-

baar.	Een	enkeling	heeft	kinderen	of	
kleinkinderen	 meegebracht.	 Aan	 de	
meesten	 is	 de	 Indische	 afkomst	 te	
zien,	maar	er	zitten	ook	gewone	Hol-
landers	tussen.	Het	gaat	om	de	sfeer	
en	die	spreekt	beide	bevolkingsgroe-
pen	aan.

Tjendol
Na	het	line	dancen	betreedt	de	band	
Fortnight	het	podium,	die	veel	coun-
try	op	het	repertoire	heeft,	maar	ook	
evergreens	uit	de	jaren	vijftig	en	zes-
tig.	‘Wij	spelen	bijna	alleen	nummers	
van	mensen	die	al	dood	zijn’,	meldt	
een	bandlid	weemoedig.	Bij	de	entree	
verkoopt	een	Indonesische	mevrouw	
heerlijke	Indische	maaltijden	en	hap-
jes.	Daar	hoort	natuurlijk	een	glaasje	
tjendol	 bij,	 een	 ijskoud	 drankje	 van	
suiker,	 cocos	 en	 maizenasliertjes.	
Annemarie	 uit	 Badhoevedorp,	 die	
geduldig	staat	 te	wachten	tot	ze	aan	
de	beurt	 is,	 is	zelf	niet	 Indisch,	ver-
telt	 ze.	 ‘Maar	 ik	 heb	 veel	 Indische	
vrienden	 en	 kennissen.	 Over	 deze	
middag	 kreeg	 ik	 een	 tip	 van	 mijn	
vriend,	die	in	Hilversum	woont	naast	
het	 echtpaar	 dat	 deze	 middagen	 or-
ganiseert.	 Ik	 hoorde	 dat	 er	 ook	 aan	
line	 dancen	wordt	 gedaan.	Dat	 leek	
me	leuk:	 ik	was	de	eerste	 in	Neder-
land	die	line	dance	les	gaf,	al	in	1987	
in	 Amsterdam.	 Het	 is	 hier	 gezellig	
vanmiddag.	De	hapjes	zijn	lekker	en	
de	band	is	goed.’	Ook	haar	vriend	is	
niet	Indisch.	‘Maar	mijn	vader	heeft	
jaren	in	Indië	gewoond	en	gewerkt’,	
verklaart	hij	 zijn	band	met	dit	 land.	

‘Dit	is	de	derde	keer	dat	ik	hier	ben.’	
Annemarie	 kent	 de	 namen	 van	 de	
meeste	 Indische	 hapjes	 die	 te	 koop	
zijn:	rissoles,	lempur,	pisang	goreng,	
longtong,	 gado	 gado.	 ‘De	 Indische	
keuken	 kent	 ook	 veel	 vegetarische	
gerechten’,	vertelt	ze.	

Een	andere	enthousiaste	bezoeker	 is	
Roy	uit	Maartensdijk,	die	wel	van	In-
dische	 afkomst	 is.	 ‘Ik	kom	hier	 een	
keer	per	vier	weken.	Je	kunt	hier	dan-
sen,	 een	 glaasje	 drinken	 en	 heerlijk	
eten.	Weet	je	wat	een	groot	voordeel	
is?	Je	ziet	hier	nooit	dronken	mensen,	
zoals	 op	 Hollandse	 feestmiddagen.’	
De	volgende	bijeenkomst	in	De	Bilt	
valt	op	zondag	22	april	van	12.00	tot	
18.00	 uur.	 Voor	 kaartjes	 en	 andere	
data:	zie	www.ajodansasenang.nl.

Bezoekers Indische dans- en muziekmiddag 
blij met Ajo Dansa Senang

door Lilian van Dijk

Op zondagmiddag 26 februari staat een grote groep mensen enthousiast te linedancen 
in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Het zijn bezoekers van Ajo Dansa Senang, een middag 

voor Indische mensen die wordt georganiseerd door Jolenta en Quido Saalberg,
die al bijna tien jaar Indische middagen organiseren in Hilversum en in De Bilt.

Line dancen is niet alleen erg populair bij Indische, maar ook bij Hollandse mensen.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari | 6 maart 2012

Irene van den Bos

Caro Bensca

www.arttraverse.nl
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NIEUWE 
VOORJAARSCOLLECTIE

Loop snel binnen om te genieten 
van de vrolijke voorjaarskleuren.

Nu is er volop keus in maten en kleuren.

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

Fashion for eve ry age

George In der Maur Beterlopenwinkel
Kon. Wilhelminaweg 497 • 3737 BG Groenekan

Ook ambulant!
Voor meer informatie zie onze website

 Pedicurebehandeling
 Schimmelnagels

 Likdoorn
 Nagelreparatie
 Voetmassage

 Diabetische voet
 Reumatische voet

 Nagelreparatie
 Nagelproblemen

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

HELE BAK VIOLEN IN POTJES
Verschillende kleuren

 12 st. VOOR € 5,95

 TEVENS ZIJN WIJ  MET DE
OPRUIMING BEGONNEN,

50% KORTING

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346-211579 

20% KORTING �
OP ALLE RAAMDECORATIE!�

Aanbieding is geldig t/m 17‐03‐12. 
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Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 308 1.6 16V XS VTI

2008, 45.000, GRIJS MET, CLIMATE 

C, CRUISE C, LMV, ABS, ER, CV, SB, 

SCHUIFDAK, RAD/CD

€ 11.950,- 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

AUDI A4 2.0 MULTITRONIC (AUTOMAAT) 2002 184.000 BLAUW MET, ABS, ASR, CRUISE C, RAD/CD/NAV, 

CLIMATE C, ESP, ER, CV, SB, AIRBAGS,  € 6.500,- 

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2008 84.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, 

2.0 16V AUT. 7 PERS ER, CV, SB, ESP,  € 13.750,- 

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 600 2008 109.000 GROEN, AIRCO, ER, CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, EXCL.  € 5.950,- 

PEUGEOT 206 1.4 16V 5DRS GENTRY 2004 73.000 GRIJS/BEIGE MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, MLV, ESP,  € 5.900,- 

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 2009 46.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, 

 ROLAND GARROS RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP,  € 17.750,- 

PEUGEOT 607 2.2 AUT. PACK 2004 155.000 D BLAUW MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, 

RAD/CD/NAV, TREKH, REGENS, LEDER INT,  € 7.500,- 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, ABS,  € 7.450,- 

RENAULT LAGUNA GRAND TOUR V6 2005 90.000 BEIGE/GRIJS MET, HALF LEDER INT, CLIMATE C, 

(AUTOMAAT) LMV, RAD/CD, ABS, MLV, XENON, PARKEERS,  € 8.950,- 

RENAULT LAGUNA GRAND TOUR 2001 127.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, TREKH, ABS, LMV,  € 2.500,-

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

TERUG VAN WEGGEWEEST

Enkhuizer 

krentenbrood
nu

2,75

3,95

DE LEKKERSTE

Boterkoek
van € 4,50 nu

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

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00
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De	 heer	 Nusret	 Vlashi	 zal	 die	 mid-
dag	een	lezing	houden.	Nusret	Vlashi	
(44)	 is	 in	 1995	 afgestudeerd	 als	 arts	
aan	de	UP	Kosovo	en	heeft	in	Neder-
land	diverse	universitaire	opleidingen	
gevolgd	 en	 meegewerkt	 aan	 onder-
zoeken	in	verschillende	Academische	
ziekenhuizen.	 Sinds	 2008	 heeft	 de	
heer	 Vlashi	 een	 eigen	 Praktijk	 voor	

Pijnbestrijding	in	Hilversum.

Apparatuur
Tijdens	 de	 bijeenkomst	 is	 er	 gele-
genheid	om	kennis	 te	nemen	van	de	
apparatuur,	 de	 toepassing	 daarvan	
en	vragen	te	stellen.	Men	kan	ook	al	
van	tevoren	schriftelijk	vragen	indie-
nen.	De	deelname	is	gratis,	maar	een	

vrije	gift	voor	een	consumptie	en	ten	
behoeve	van	het	lotgenotencontact	is	
zeer	 welkom.	 Indien	 het	 maximum	
aantal	 aanmeldingen	 overschreden	
wordt,	is	er	al	een	uitwijkdatum	op	23	
maart	 gepland,	 maar	 dan	 moeten	 er	
weer	minstens	60	aanmeldingen	zijn.			

Contact
We	spraken	met	mevrouw	Ankie	van	
Dam	 uit	 Maartensdijk,	 die	 al	 twaalf	
jaar	de	contactpersoon	is	van	de	Par-
kinson	Vereniging	in	de	regio	De	Bilt/
Driebergen	 en	 Stad	 Utrecht	 e.o.	 Zij	
vertelt	dat	er	voor	een	eerder	gehou-
den	 bijeenkomst	 zoveel	 belangstel-
ling	was,	dat	een	tweede	bijeenkomst	
moest	 worden	 gehouden.	 De	 leden	
van	de	Parkinson	Vereniging	hebben	
intussen	 al	 een	 uitnodiging	 ontvan-
gen.	Wie	alsnog	wil	deelnemen	wordt	
verzocht	 met	 haar	 contact	 op	 te	 ne-
men.	Dat	kan	telefonisch	op	nummer	
(0346)	211814	of	schriftelijk	aan	me-
vrouw	A.E.	 van	Dam,	Kon.	 Juliana-
laan	66,	Maartensdijk.	Aanmeldingen	
moeten	vóór	1	maart	binnen	zijn.	

Regiobijeenkomst pijnbestrijding
Oorzaken opsporen en de juiste therapie toepassen 

door Kees Pijpers

Vrijdag 9 maart is er in de Ontmoetingskerk aan de Kon. Julianalaan 26 in Maartensdijk
 een informatiebijeenkomst pijnbestrijding met als titel ‘Pijn in kaart brengen en pijn bestrijden’. 

Op deze regiobijeenkomst is iedereen van harte welkom

Ankie van Dam weet hoe druk het op de bijeenkomsten kan worden.

Het	 is	 bekend	 dat	 veel	 automobilis-
ten	 van	 50	 jaar	 en	 ouder	 al	 langere	
tijd	 een	 rijbewijs	 hebben.	 In	 die	 tijd	
is	 er	 ervaring	 opgedaan.	 Echter,	 de	
verkeersregels	 zijn	 voortdurend	 aan	
veranderingen	 onderhevig.	 Ook	 het	
verkeer	neemt	nog	 steeds	 in	 intensi-
teit	 toe.	Er	zijn	 in	Nederland	 ruim	2	
miljoen	automobilisten	van	50	jaar	en	
ouder.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	het	
belangrijk	is	dat	de	rijvaardigheid	van	
ouderen	extra	aandacht	krijgt.	De	rij-
vaardigheidstraining	 geeft	 inzicht	 in	
eigen	kunnen	en	rijgedrag.

Veilig	Verkeer	Nederland	ziet,	 even-
als	andere	(overheids-)instellingen	de	
noodzaak	in	van	regelmatige	bijscho-
ling.	Daarom	geeft	VVN	Afdeling	De	
Bilt	 twee	 keer	 per	 jaar	 de	mogelijk-
heid	om	kennis	en	kunde	weer	‘op	te	
frissen’	met	de	zgn.	BROEM.

De	organisatie	van	deze	opfriscursus	
voor	automobilisten	is	in	handen	van	
Afdeling	De	Bilt	 van	Veilig	Verkeer	
Nederland	in	samenwerking	met	Ge-
meente	De	Bilt,	SWO	de	Zes	Kernen	
De	Bilt	en	Autorijschool	Doornenbal.	

Aan	deze	vrijwillige	bijscholing	kan	
iedere	automobilist(e)	van	50	jaar	en	
ouder	 uit	 de	 gemeente	De	Bilt	 deel-
nemen.	De	cursus	wordt	gegeven	op	
maandag	 	 26	 maart	 2012	 van	 09.00	
tot	12.00	uur	en	bij	voldoende	belang-
stelling	ook	van	13.00	 tot	 16.00	uur	
bij	 de	 de	 Maartensdijkse	 vestiging	
van	SWO	De	Zes	Kernen	De	Bilt	 in	
Dijckstate	 aan	 het	 Maertensplein	 in	
Maartensdijk.	

Inhoud en kosten
Bijscholing	en	 testen	die	van	belang	
zijn	om	goed	automobilist	te	kunnen	

blijven,	 rijden	 in	 uw	 eigen	 auto	met	
ritadviseur	 en	 onderwezen	 worden	
over	 de	 verkeersregels	 en	 verkeer-
stekens	 naast	 een	 ogen-,	 reactie-	 en	
gehoortest;	dit	 alles	met	als	gewenst	
resultaat,	 dat	 de	 kandidaat	 weer	 als	
geoefend	 automobilist	 de	 weg	 op	
gaat.	 Na	 aloop	 van	 de	 bijscholing	
ontvangt	 ieder	 een	 certiicaat	 en	 een	
naslagwerk.	Iedere	deelnemer	betaalt	
slechts	15	euro.

Aanmelden
Aanmelden	kan	bij	telefonisch	of	per	
e-mail	 op	 geven:	 tel.	 0346	 214161,	
info-m@swodebilt.nl.	Bij	aanmelden	
s.v.p.	naam	+	voorletter(s),	geboorte-
datum,	postadres	en	telefoonnummer	
vermelden.	 De	 aanmelding	 sluit	 zo-
dra	het	maximum	aantal	van	48	deel-
nemers	is	bereikt,	doch	uiterlijk	op	14	
maart	2012.

Bijscholing voor automobilisten

Carnaval in De Bremhorst

Het	carnavalsweekend	is	ook	bij	Woon-en	zorgcentrum	De	Bremhorst	niet	
onopgemerkt	voorbij	gegaan.	Zaterdag	18	februari	2012	kregen	de	bewo-
ners	 namelijk	 bezoek	 van	 Carnavalsvereniging	 ‘De	 Weergodden’	 uit	 De	
Bilt.	Dankzij	hen	en	enkele	vrijwilligers	is	het	een	middag	uit	duizenden	
geworden.	 Feestelijke	 muziek,	 slingers	 en	 ballonnen,	 een	 spetterend	 op-
treden	 van	 de	 dansmariekes,	 hapjes,	 drankjes	 en	 natuurlijk	 de	 polonaise	
kwamen	allemaal	voorbij.	Enkele	bewoners	werden	zelfs	nog	vereerd	met	
een	bijzondere	onderscheiding.	‘Het	was	één	van	de	mooiste	feestjes	tot	nu	
toe’	aldus	een	glunderende	bewoonster.		 (Joke Ruiter)

Felicitaties voor 
briljanten bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam maandag 27 
februari de heer en mevrouw Geeven-Tabbers feliciteren met 
hun vijfenzestigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trad 

op 27 februari 1947 in Amsterdam het huwelijk. Zij was toen 
bijna negentien en hij twintig jaar oud. Het echtpaar woont 
vijfenzestig jaar later in redelijke gezondheid zelfstandig in 

het Burgemeester van Heemstrakwartier in De Bilt.

Ton	Geeven	en	Corrie	Tabbers	leerden	elkaar	in	de	buurt	waar	ze	in	Am-
sterdam	woonden	kennen.	Ze	trouwden	zo	jong	omdat	de	heer	Geeven	als	
dienstplichtig	 militair	 naar	 Nederlands-Indië	 werd	 uitgezonden.	 Hij	 ver-
bleef	drie	jaar	in	de	tropen	en	werkte	in	het	leger	bij	de	topograische	dienst.	
Toen	hij	 daarna	 terugkwam	vond	hij	 het	 hier	maar	koud	en	het	 echtpaar	
besloot	naar	Zuid-Afrika	te	emigreren.	In	1990	keerden	ze	na	veertig	jaar	
terug	naar	Nederland.	Ton	Geeven	was	gedurende	zijn	werkzame	leven	fo-
tolithograaf.	Aanvankelijk	in	loondienst	maar	al	gauw	daarna	zelfstandig.	
Hij	heeft	ook	altijd	geschilderd	en	doet	dat	nog	steeds.	Het	echtpaar	kreeg	
een	zoon	en	twee	dochters.	Er	zijn	zeven	kleinkinderen	en	drie	achterklein-
kinderen.	De	dochters	zijn	in	Zuid-Afrika	geboren	en	de	jongste	woont	er	
nog	steeds.	Ze	is	speciaal	voor	het	huwelijksjubileum	overgekomen.	De	kou	
hier	vindt	ze	maar	niets.	‘Thuis	was	het	35	graden.’	Aan	haar	tijd	in	Zuid-
Afrika	bewaart	Corrie	Geeven	warme	herinneringen.	‘We	kwamen	aan	met	
een	klein	kind	en	werden	heel	goed	opgevangen.	Het	ging	eigenlijk	vanzelf.	
Afrikaans	heeft	ze	nooit	geleerd.	‘Thuis	spraken	we	Hollands-Engels,	maar	
de	kinderen	deden	hun	studies	daar	en	spreken	onder	elkaar	Afrikaans.’	De	
terugkomst	naar	Nederland	in	1990	viel	niet	mee.	Dat	hadden	ze	zich	an-
ders	voorgesteld.	‘We	kwamen	hier	wel	regelmatig	met	vakantie,	maar	dat	
is	heel	anders.’	Ze	woonden	de	eerste	 tijd	 in	een	stacaravan	 in	De	Biltse	
Duinen	waar	ze	veel	kou	hebben	geleden.	Kort	daarna	kregen	ze	de	huidige	
woning	toegewezen.	Drie	jaar	geleden	is	het	echtpaar	nog	een	keer	terug-
geweest	naar	Zuid-Afrika	voor	het	huwelijk	van	een	kleinzoon.	De	heer	en	
mevrouw	Geeven	ontvingen	felicitaties	van	Koningin	Beatrix	en	Commis-
saris	van	de	Koningin	Robbertsen.	Het	briljanten	bruiloftsfeest	vierden	ze	
met	familie	en	vrienden	in	De	Bitsche	Hoek.

Locoburgemeester Bert Kamminga met het briljanten bruidspaar  
Geeven-Tabbers.



SWO M’dijk Dijckstate

Computercursus Movie Maker
U leert met, het gratis programma, een videofi lmpje 
te vervaardigen van (digitale)foto’s. Videofi lmpjes 
worden verfraaid met teksten, overgangen, zoomeffecten 
en achtergrondmuziek. U dient de computer goed te 
kunnen bedienen. Windows XP en Windows Vista start: 
woensdagmiddag 7 maart 2012.Windows 7 start: 
woensdagmorgen 4 april 2012. 4 lessen Kosten €50,00

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 19% btw retour.

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

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

Hessenweg 9 • 3731 JC De Bilt • Tel: 030 - 274 6772

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

BELEGDE BROODJES

Wist u dat wij een uitgebreid assortiment 

belegde broodjes voor u kunnen maken. 

Bijvoorbeeld een lekker zacht bruin bolletje oude 

kaas of een  wit pistoletje met filet Americain, 

ei, peper en zout. Of een broodje warme bal 

met mosterd augurk en een uitje. En wist u 

dat wanneer u deze bestelt u deze direct kunt 

meenemen zonder te wachten? Kom langs of 

bel en neem “de proef op de som”

Wij beleggen graag voor u!

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met o.a. snijbonen, aardappelpuree, uitgebakken 

spekjes, gehakt, kaas..

SNIJBONEN SCHOTEL

 100 GRAM € 0,85

Met o.a. pure biefstukpuntjes, champignons, 

paprika en marinade; om te wokken

GEMARINEERDE BIEFSTUKPUNTJES

 100 GRAM € 1,95

Uit onze poeliershoek; met o.a. grove groenten, 

kippenpoten met Orientaalse marinade

KIPPENPOTEN IN BRAADZAK

 500 GRAM € 3,50

Uit onze specialiteitenhoek; 20 min. op 160C in 

de oven; met o.a. varkensfilet, kaas, kruiden en 

romige champignonsaus

VLEES LASAGNA 100 GRAM € 1,45

Ca 18 min op 150c; met o.a. Peultjes, 

vinkenkwartet, kaasroomsas en kruiden

VINKENSLEETJE 100 GRAM € 1,25

Wie kent ze niet? Met o.a. Varkensfilet, mosterd,  

ui en mager spek

ZWIEBELSTEAKS 100 GRAM € 1,25

Ouderwets lekker om te stoven, met een lekker 

randje eraan

RUNDERRIBLAPJES

 500 GRAM € 5,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 3 maart

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

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

Cultureel Jongeren Paspoort
Houders van een CJP-
pas ontvangen bij ons 
10% korting, 
met uitzondering van 
food, boeken en cd’s.

Maandaanbieding 
maart
Op al onze fairtrade sieraden 
en bijoux, afkomstig uit de 
meest uiteenlopende landen 
zoals India, Nepal en Peru,

10% korting

Cashewnoten
Gezouten, 125 gram,  
Tropische notenmix,  
200 gram 

20% korting

Fairtrade, een mix van culturen
De Hollanders varen al sinds de 17e eeuw de wereld rond. 
Nog steeds halen wij artikelen van over de hele wereld.  
In maart leggen we het accent op de fairtrade 
levensmiddelen die door ons worden geïmporteerd uit het 
Zuiden. Wat dacht je van stroopwafels met rietsuiker uit 

Paraguay en honing uit Nicaragua. 
Chocolademelk met cacao uit Ghana. 
Koekjes, chocolade en allerlei lekkers 
bij de kofie en thee. 
Inmiddels zijn er aardig wat culturen 
gemixt. En liggen onze oer-Hollandse 
producten in een wereldse uitvoering 
op de schappen van de Wereldwinkel. 

Maandaanbieding maart
Appelsap met lemon & lime, 
Tropisch sap, Sinaasappelsap,  
1 liter

15% korting

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij



Phalaenopsis met 

1 bloemtak vertakt

Potmaat 12 cm. 

Excl. sierpot. Per stuk

van 9,99Dvoor 

4,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Deze	 maand	 vieren	 Wim	 en	 Riet	
Landwaart	het	zilveren	jubileum	van	
hun	groentewinkel	aan	het	Maertens-
plein.	Een	mooi	moment	om	eens	 te	
kijken	hoe	een	groenteboer	van	elders	
onze	 eetgewoonten	 zo	 radicaal	 kon	
veranderen.	Wim	Landwaart	is	op	10	
mei	1960	in	Kortenhoef	geboren.	Zijn	
ouders	hadden	een	kruidenierswinkel	
annex	supermarkt	aan	de	Oranjeweg	
aldaar.	Wim	volgde	na	de	MAVO	de	
kruideniersvakschool	 in	Utrecht.	La-
ter	leerde	hij	tijdens	een	stageperiode	
in	 Brugge	 koken.	 In	 1976	 ging	 hij	
bij	 zijn	ouders	 in	de	winkel	werken.	
Hij	trouwde	met	Riet	Floor	uit	Maar-
tensdijk	en	vestigde	zich	in	1985	met	
een	groentewinkel	aan	de	Lambertus	
Hortensiuslaan	 in	 Bussum	 In	 1987	
kwam	de	verfwinkel	van	De	Graaf	en	
Holtslag	in	het	winkelcentrum	de	Ma-
rijkehof	in	Maartensdijk	beschikbaar.	
Toen	 hij	 in	 februari	 1987	 zijn	 zaak	
opende,	 waren	 de	 winkel	 van	 bak-
ker	Bos,	de	supermarkt	van	Klaas	de	
Groot,	de	bloemenwinkel	van	Koster,	
foto	Schaafsma,	kapper	Hans	Stevens	
en	slager	Wentink	in	de	Marijkehof	al	
aanwezig.

Vele handen
Velen	werken	of	hebben	bij	Wim	en	
Riet	Landwaart	 gewerkt,	 zoals	René	
Terlouw,	Corrie	 van	Ettekoven,	Ma-
rien	van	Toor,	Tineke	van	Ettekoven	
en	Chiel	van	der	Vlies.	Thalina	Bouw-
man	werkt	er	al	6	jaar.	Ook	hun	zonen	
Eelco	 en	 Willem	 Landwaart	 werken	

in	het	bedrijf	van	hun	ouders	en	Ma-
rien,	wanneer	zijn	schoolverplichtin-
gen	hem	daarbij	niet	in	de	weg	staan.	
Na	de	opening	in	1996	van	de	(eerste)	
zaak	 in	 het	 nieuwe	 winkelcentrum	
aan	 het	 Maertensplein	 (waar	 nu	 de	
ietsenzaak	is	gevestigd)	begon	Wim	
met	 het	 bereiden	 van	 kant	 en	 klare	
maaltijden.	Vanaf	2000	werkt	hij	ook	
als	traiteur	voor	grote	instellingen	zo-
als	verzorgingshuizen,	restaurants	en	
verenigingen.

Aspergejaar
Landwaart	is	aangesloten	bij	Business	
Partners	 in	 Fresh;	 een	 club	 groente-

specialisten	die	met	23	groentetelers	
in	 Nederland	 -The	 Dutch	 Specials	
-	 contracten	 voor	 de	 levering	 van	
verse	 groenten	 afsluit.	 De	 geteelde	
producten	 worden	 verzameld	 in	 Ba-
rendrecht	waar	de	groentehandelaren	
het	 ’s	 nachts	 komen	 ophalen.	 Ook	
betrekt	 Landwaart	 speciale	 groenten	
en	 vruchten	 van	 elders,	 zoals	 de	 al-
lerbeste	producten	van	de	kleine	Run-
gies	 in	 Brussel.	 Bij	 een	 fruitkweker	
uit	Kapelle	in	Zeeland	koopt	hij	jaar-
lijks	 kiwibessen.	 De	 paddenstoelen	
die	hij	verkoopt,	komen	uit	het	gebied	
op	de	grens	tussen	Noord	Brabant	en	
België.	De	asperges	koopt	Wim	recht-
streeks	bij	telers	in	Limburg.	De	ope-
ning	van	het	aspergejaar	vindt	dit	jaar	
op	29	maart	in	Maartensdijk	plaats.
Landwaart	 verkoopt	 gezonde,	 verse	
producten	 en	 gebruikt	 geen	 conser-
veringsmiddelen.	 Het	 streven	 is	 om	
dagelijks	alle	vers	bereide	maaltijden	
te	verkopen.	Voor	Wim	is	groenteboer	
het	 mooiste	 vak	 dat	 er	 is:	 ‘Je	 werkt	
met	oneindig	veel	verschillende	pro-
ducten	 en	 je	 kent	 bijna	 iedereen	 die	
bij	 je	 in	 de	 winkel	 komt.	 Dat	 geeft	
een	wederzijds	vertrouwen	om,	reke-
ning	houdend	met	de	wensen	van	de	
klanten,	een	heerlijke	doch	voedzame	
maaltijd	te	bereiden.’

Viering jubileum
Wim	 en	 Riet	 willen	 ter	 gelegenheid	
van	 het	 zilveren	 jubileum	 van	 hun	
zaak	 de	 klanten	 trakteren	 op	 verras-
sende	 groentespecialiteiten.	 Houd	
hiervoor	de	advertenties	nauwlettend	
in	de	gaten.

Landwaart Culinair viert 25 jarig jubileum
door Koos Kolenbrander

Tijdens de opening op 9 februari 1987 van hun groentewinkel in het voormalige winkelcentrum 
de Marijkehof verrasten Wim en Riet Landwaart de Maartensdijkers met vers gesneden groenten

en rauwkostsalades. Voor velen in het dorp betekende dit afscheid nemen van de vertrouwde 
gestampte pot. In plaats van aardappeltjes met vette jus gingen we steeds meer verse gezonde 

groenten, fruit, allerlei soorten pasta’s en rauwkost eten. 

Riet en Wim Landwaart in hun zaak in de voormalige Marijkehof.

Pieter	de	Koning	werkt	 in	een	infor-
mele	sfeer:	‘Juist	door	veel	vraag	en	
antwoord	 komen	 we	 tot	 levendige	
cursusavonden’.
Wanneer	u	uw	plantenkennis	wil	ver-
groten	 is	 de	 plantencursus	 in	 maart	
een	 goede	 keuze.	 U	 krijgt	 veel	 in-
formatie	 over	 de	 eigenschappen	 en	
toepassing	van	 zo’n	140	 soorten	 zo-

als	 (kleine)	 bomen,	 heesters,	 hagen,	
klimplanten	 en	 uiteraard	 veel	 vaste	
planten.	
De	cursus	Tuinonderhoud	is	niet	bui-
ten,	maar	binnen,	met	de	kofie	erbij:	
‘Op	die	manier	kan	ik	veel	informatie	
overbrengen	 en	 door	 vraag	 en	 ant-
woord	ontstaat	een	plezierig-	 leerza-
me	sfeer’,	aldus	de	Koning.	Snoeien	

krijgt	 veel	 aandacht,	 maar	 ook	 wa-
ter	 geven,	 bodemkunde,	 bemesten,	
plantwerk	 etc.	 komen	 aan	 de	 orde.	
Arbeidsbesparende	adviezen	horen	er	
ook	bij.	Deze		cursus	wordt	gegeven	
op	 drie	 maandagavonden	 van	 19.30	
tot	 22.00	 uur.	 Kijk	 op	 de	 site	 www.
koningtuinen.nl	 of	 bel	 0346	 282140	
voor	meer	informatie.	

Gaslessen bij GroenRijk 
GroenRijk	Hollandsche	Rading	is	oficieel	Dealer	geworden	van	BP	Gas.	
Vanaf	heden	kan	men	bij	GroenRijk	lege	BP	gaslessen	omruilen	voor	volle	
lessen.	Ook	is	er	een	inruilactie	om	oude	metalen	lessen	om	te	ruilen	voor	
de	lichtgewicht	Fles	van	BP.

Cursussen Tuinonderhoud en Tuinplanten 
Binnenkort starten twee tuincursussen van tuinontwerper en hovenier Pieter de Koning, op zijn 

sfeervolle locatie in Westbroek. 

In 1994 in de voormalige kassen van Rijksen aan de Molenweg te Maartensdijk 
werd een Najaarsmarkt gehouden, waar ook Landwaart aan mee deed.

Glasvezel! En Nu?
In deze 10-delige wekelijkse column nemen Johan Datema van 
glasvezelprovider Wisper (www.wisper.nl) en Bob Huussen van Huussen 
Elektro u mee in de wereld die glasvezel heet. Vandaag deel 1.

Een geschiedenisles
Om	u	het	fenomeen	glasvezel	goed	te	kunnen	uitleggen,	is	het	noodzake-
lijk	om	eerst	enkele	decennia	terug	te	gaan	in	de	tijd.	Kortom,	terug	in	de	
schoolbanken!

De telegraaf
Bijna	twee	eeuwen	terug,	om	precies	te	zijn	in	het	jaar	1843,	deed	de	te-
legraaf	haar	 intrede.	Door	middel	van	korte	en	 lange	pulsen	(door	u	vast	
bekend	als	morsecodes)	werd	een	boodschap	gecodeerd	verzonden	over	een	
koperdraad,	en	aan	de	andere	kant	van	de	lijn	weer	werd	omgezet	in	taal.	
Een	bekend	morse	 signaal	 is	3x	kort,	 3x	 lang	en	3x	kort,	wat	 staat	voor	
S.O.S.	(…---…).
Dit	 markeert	 een	 bijzonder	 moment	 in	 de	 geschiedenis.	 Men	 kon	 nu	 op	
grote	afstand	met	elkaar	communiceren,	waar	men	elkaar	hiervoor	fysiek	
moest	ontmoeten.	Dit	bracht	een	grote	omwenteling	teweeg	voor	onder	an-
dere	het	zakenverkeer.	Men	kon	nu	op	grote	afstand	opdrachten	geven	voor	
een	koop	of	verkoop	van	een	product.	Dat	scheelde	veel	reistijd	en	maakte	
de	handel	minder	plaatsgebonden.	U	zou	het	kunnen	zien	als	de	aanzet	tot	
de	24/7	economie.
Deze	manier	van	verzenden	en	ontvangen	vereist	weinig	bandbreedte,	maar	
is	wel	het	begin	van	de	huidige	elektronische	communicatie	over	lange	af-
standen.	De	1ste	stap	was	dus	gezet.	Onder	andere	door	de	economische	
en	technologische	groei	van	de	jaren	die	er	op	volgden,	nam	de	behoefte	
aan	bandbreedte	spectaculair	toe.	Men	wilde	langere	teksten	overbrengen,	
gesproken	teksten,	ilm,	etc.	De	uitvinding	van	de	telefoon	en	later	de	fax	
en	de	computer	zorgden	dat	de	telegraaf	als	 techniek	steeds	minder	werd	
gebruikt.	Hiervoor	in	de	plaats	kwamen	echter	nieuwe	methoden,	die	uit-
eindelijk	leidden	tot	de	huidige	communicatiemiddelen	en...	het	Internet.	

Volgende	week	in	deel	2:	‘De	verdere	ontwikkeling	tot	Internet’

Heeft u zelf vragen of opmerkingen aan 
Johan of Bob over glasvezel? 
Stuur ze aan redactie@wisper.nl.



Robouw is sinds 2002 gevestigd 
in gemeente De Bilt. Eigenaar Ron 

van Leusden steekt zelf graag 
de handen uit de mouwen, maar 
houdt inmiddels ook supervisie 

over 9 medewerkers. Sinds begin 
dit jaar is Robouw gevestigd in een 

ruimer pand aan de Molenkamp 
30 in De Bilt (voorheen vestiging 

bouwbedrijf Van Dijk en De Jong).

In de moderne werkplaats is 
voldoende ruimte om verder te 

groeien. Robouw is gespecialiseerd 
in totale verbouwingen inclusief 
aanbouw, keuken, badkamer etc. 

Maar ook voor de kleinere klussen 
in en om het huis kunt u bellen 
voor een deskundig advies en 

vrijblijvende offerte. Maatwerk en 
kwaliteit zijn de speerpunten van 

Robouw. U bent van harte welkom 
om een keer persoonlijk kennis te 

komen maken.

Renovatie en uitbouw

Badkamer met inloopdouche en bad

Robouw BV - Molenkamp 30 
3732 EV De Bilt
Tel. 030-2280478

Mob. 06-54228555
info@robouwbv.nl  
www.robouwbv.nl

Op maat gemaakte kamer en suite

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 
onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 
kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 
GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045
Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Fiat Grande Punto 1.4 GL
Cruise/Airco

januari 2008

62.803 km € 8.400

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

3 225,00 incl. btw
(4 uur arbeid incl. materiaal)

3 425,00 incl. btw
(8 uur arbeid incl. materiaal)

3 825,00 incl. btw
(16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket  is incl. vuilafvoer
bemesting en gebruik kleine machines.

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven, en neemt ter 
plaatse de werkzaamheden met u door.

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

U kunt volstaan met een telefoontje of een
email en de afspraak is gemaakt.

T 030 - 2201021
I www.hoefakker.com
E info@hoefakker.com

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

  LANDTMAN                           
             Vastgoed ondersteunende  diensten 

 
 

 
 
 
 
           

Voor particuliere en zakelijke dienstverlening 
 

Bel voor een vrijblijvend advies met  
0346-215311     of     0658-950785 

Kijk of reageer op   www.landtman.nl  
Landtman  is gevestigd in  Maartensdijk 

 

Uw partner bij verbouw of 
renovatieplannen 

Kijk ook op onze website: www.cgvanwoudenberg.nl

Vele tapijtcoupons liggen op u te wachten! 

Bij inlevering van deze advertentie is 

het eerste arbeidsuur gratis*.

LAAT NU UW TRAP 

VAKKUNDIG BEKLEDEN

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Let op: woensdags gesloten!
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Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Johan	Datema	van	Wisper	stelt:	‘Wis-
per	wil	graag	het	 lokale	 leven	 in	De	
Bilt	 en	 Bilthoven	 steunen.	 Juist	 met	
onze	 innovatieve	 diensten	 en	 lexi-
bele	organisatie	zijn	wij	daar	perfect	
toe	 in	 staat.	 Bovendien	 kunnen	 wij	
door	 deze	 samenwerking	 inwoners	
nog	beter	informeren	over	het	glasve-
zelnetwerk	 in	het	 algemeen.´	FC	De	
Bilt	 heeft	 aangegeven	 deze	 actie	 op	
tal	 van	 manieren	 onder	 de	 aandacht	
van	de	bewoners	te	brengen.	
Nico	Bakker	van	de	sponsorcommis-

sie	van	FC	De	Bilt	meldt	aan	onze	re-
dactie	dat	hij	verheugd	is	dat	Wisper	
op	deze	manier	aanbood	om	samen	te	
werken.	 ‘Er	 zijn	 niet	 veel	 providers	
die	het	lukt	om	op	deze	manier	samen	
te	 werken	 met	 lokale	 organisaties.	
Juist	de	klantgerichte	en	 innovatieve	
aanpak	heeft	ons	overtuigd	voor	Wis-
per	te	kiezen.’

FC De Bilt
Door	 een	 fusie	 van	 de	 verenigingen	
BVC,	FAK	en	Bilthoven	is	op	12	juni	

1997	 de	 voetbalvereniging	 FC	 De	
Bilt	ontstaan.	Begonnen	als	een	club	
met	ongeveer	750	leden,	is	het	leden-
aantal	nu	toegenomen	tot	ruim	1.300.	
FC	 De	 Bilt	 heeft	 een	 grote	 jeugdaf-
deling.	Met	name	de	jongste	jeugd	is	
ruim	vertegenwoordigd.	Naast	recre-
atief	voetbal	heeft	FC	De	Bilt	ook	een	
aantal	teams	die	prestatief	voetballen.	
Het	streven	van	FC	De	Bilt	is	dan	ook	
de	eigen	jeugd	een	zo	goed	mogelijke	
opleiding	te	bieden.

Belangrijk	is	dat	een	ieder	die	bij	FC	
De	Bilt	voetbalt,	oud	of	jong,	recrea-
tief	 of	 prestatief,	 vooral	 veel	 plezier	
heeft	in	de	sport.	Veel	actieve	vrijwil-
ligers	zetten	zich	voor	de	vereniging	
in	om	dit	te	bereiken.	Meer	informatie	
over	FC	De	Bilt	kan	gevonden	wor-
den	op	www.fcdebilt.nl.	

Wisper
Wisper	 is	de	 jongste	 serviceprovider	
van	 Nederland,	 gevestigd	 in	 Bode-
graven.	 Wisper	 is	 onafhankelijk	 en	
wil	 voor	 haar	 klanten	 vernieuwende	
diensten	ontwikkelen	die	over	de	hele	
breedte	gebruiksvriendelijk	zijn,	ver-
rassen	en	het	leven	van	deze	klanten	
aangenamer	en	makkelijker	maken.	

Het	team	van	Wisper	heeft	ruime	er-
varing	in	de	glasvezelwereld	en	alles	
draait	om	kwaliteit	van	de	diensten.	

Wisper	 biedt	 momenteel	 in	 De	 Bilt,	
Bilthoven,	 Alphen	 aan	 den	 Rijn	 en	
Rotterdam	 haar	 diensten	 aan.	 Op	
korte	termijn	zal	zij	echter	ook	in	an-
dere	 plaatsen	 in	 Nederland	 leveren.	
Wisper	 biedt	 glasvezelinternet	 vanaf	
100Mbps	 aan.	 Deze	 hoge	 snelheden	
zijn	 bijvoorbeeld	 geschikt	 voor	 di-
gitale	 televisie,	 het	 downloaden	 van	
ilms,	thuiswerken	en	online	gaming.	
Wisper	 biedt	 een	 2-in-1	 pakket	 met	
internet	en	telefonie	aan,	evenals	een	
Alles-in-1	pakket	waarin	ook	digitale	
televisie	 van	Multivisie	TV	 is	 opge-
nomen.	Montage	van	de	glasvezelmo-
dem	is	gratis.	En	de	pakketten	komen	
met	vele	extra’s,	zoals	een	eersteklas	

draadloze	 glasvezelmodem,	 home-
pageruimte	en	gratis	e-mail	tot	1GB.
Behalve	 aan	 particulieren,	 levert	
Wisper	ook	diensten	aan	de	zakelijke	
markt,	groot-	en	kleinzakelijk	en	na-
tuurlijk	ZZP’ers.		

Meer informatie 
Consumenten	 en	 zakelijk	 geïnteres-
seerden	kunnen	voor	meer	informatie	
over	de	glasvezeldiensten	van	Wisper	
terecht	 op	 www.wisper.nl.	 Meer	 in-
formatie	 over	 de	 televisiedienst	 van	
Multivisie	TV	 is	 te	vinden	op	www.
multivisie.tv.	Voor	vragen	kan	gebeld	
worden	 via	 telefoonnummer	 088-
0120300.

Glasvezelprovider Wisper 
en FC De Bilt gaan samenwerken

Bestel uw Wisper abonnement via  
FC De Bilt en steun de club 

Glasvezelprovider Wisper en voetbalclub FC De Bilt gaan samenwerken.  
Voor elke aanmelding voor een Wisper glasvezelabonnement die via FC De Bilt wordt besteld,  

gaat een bepaald bedrag naar de clubkas. Op de website van FC De Bilt (www.fcdebilt.nl)  
kunnen inwoners van Bilthoven en De Bilt het formulier vinden. Ook zijn er veel  

lokale ondernemers die fungeren als inleveradres en deze actie van harte ondersteunen. 

Nico Bakker (l) en Johan Datema bezegelen de samenwerking met een ferme 
handdruk.

Desondanks	 ben	 ik	 het	 er	 niet	 mee	
eens	 dat	 het	 voorstel	 van	 SGP-frac-
tievoorzittter	 Slootweg	 om	 ruiters	 te	
verplichten	 paardenuitwerpselen	 in	
de	publieke	ruimte	op	te	ruimen	in	de	
raadsvergadering	van	26	januari	werd	
verworpen.	Kennelijk	vindt	een	raad-
smeerderheid,	 mét	 het	 college	 van	
B&W,	dat	de	overlast	en	de	gezond-
heidsrisico’s	 van	 paardenuitwerpse-
len	geen	probleem	vormen.	

En	daarin	zou	men	wel	eens	ongelijk	
kunnen	 hebben.	 Deskundigen	 waar-
schuwen	 dat	 de	 gezondheidsrisico’s	
van	 paardenuitwerpselen	 zeker	 niet	
onder	doen	voor	die	van	hondenpoep.	
Hondenbezitters	zijn	nu	nét	zover	dat	
zij	het	een	normale	burgerplicht	vin-
den	om,	vanwege	gezondheidsrisico’s	
en	andere	overlast	voor	hun	medebur-
gers,	de	uitwerpselen	van	hun	dieren	
op	 te	 ruimen.	 Is	het	dan,	ook	vanuit	
het	oogpunt	van	rechtsgelijkheid,	niet	
logisch	 dat	 we	 ruiters	 en	 amazones	
in	 vergelijkbare	 situaties	 een	 zelfde	

verplichting	 opleggen?	 En	 zou	 dat	
trouwens,	een	zelfde	redenering	vol-
gend,	 ook	 niet	 moeten	 gelden	 voor	
de	hondenbelasting?	Ook	op	dat	punt	
is	niet	goed	 in	 te	zien	waarom	paar-
denbezitters	 een	 andere	 behandeling	
verdienen.	Met	de	opbrengst	van	een	
paardenbelasting	 zouden	 de	 kosten	
van	handhaving	en	van	het	opruimen	
van	eventuele	‘overtredingen’	bestre-
den	kunnen	worden.

Natuurlijk	 is	 het	 paardenbestand	 in	
de	 meeste	 woonkernen	 van	 De	 Bilt	
betrekkelijk	 klein	 en/of	 is	 de	 ruiter-
padeninfrastructuur	 zodanig	 dat	 de	
gesignaleerde	problematiek	zich	niet	
of	nauwelijks	voordoet.	De	situatie	in	
Groenekan	en	Maartensdijk	is	echter	
een	andere.	Er	is	sprake	van	een	vrij	
groot	paardenbestand	en	veel	van	die	
paarden	 moeten,	 om	 bij	 ruiterpaden	
te	 komen,	 via	 de	 straten	 in	 het	 dorp	
lopen	 (waarbij	 regelmatig	 trouwens	
ook	de	trottoirs	worden	benut).	In	die	
straten	en	op	de	 trottoirs	 spelen	kin-

deren	 en	 lopen	 voetgangers.	 De	 uit-
werpselen	van	de	paarden	geven	daar	
wel	degelijk	overlast	én	risico’s	voor	
de	gezondheid.

Zeker	nu	de	overheid	ook	bezig	is	het	
wildplassen	 met	 draconische	 boetes	
terug	te	dringen	is	het	niet	goed	te	be-
grijpen	-	én	een	verkeerd	signaal	-	dat	
onze	bestuurders	ruiters	en	amazones	
op	dat	vlak	hun	gang	laten	gang.	Nos-
talgie	naar	de	tijd	dat	heren	en	dames	
te	paard	gingen	en	jan	met	de	pet	zich	
alleen	 een	 keffertje	 kon	 permitteren	
zal	toch	niet	de	achterliggende	reden	
zijn	om	dit	laatste	overblijfsel	van	de	
oude	 standenmaatschappij	 te	 blijven	
koesteren?	
Of	 zou	 men	 stiekem	 hopen	 dat	 iets	
van	de	oude	noblesse	oblige	over	de	
heren	en	dames	vaardig	wordt	en	dat	
de	 sector	 alsnog	 tot	 een	 effectieve	
vorm	van	zelfregulering	komt?

F. Klok
Groenekan

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Paardenvijgen in de publieke ruimte

 
Allereerst dit: paarden, zowel los in de wei als aangespannen voor een koets of bereden door  

ruiters of amazones, vind ik een mooi gezicht. Daarover dus geen misverstand!

Actie in Westbroek voor 
toiletten op scholen in Ethiopië 

Elk	jaar	organiseert	het	Hervormd	Jeugdwerk	Westbroek	(HJW)	een	actie.	
Doel:	geld	inzamelen	om	mensen	een	beter	leven	te	geven.	Het	ene	jaar	is	
dat	een	binnenlands	doel	en	het	andere	jaar	een	doel	in	het	buitenland.	Na	
een	geslaagde	actie	vorig	jaar,	waarbij	geld	is	opgehaald	voor	de	stichting	
‘De	Blauwe	Vogel’,	 is	de	 actiecommissie	gaan	zoeken	naar	 een	geschikt	
project	in	het	buitenland.	Dit	is	de	stichting	‘World	Vision’	geworden.	Deze	
stichting	heeft	als	doel	kinderen	in	ontwikkelingslanden	te	laten	opgroeien	
in	een	veilige	leefomgeving	en	daarnaast	onderwijs	te	laten	ontvangen.	
Veel	scholen	in	Ethiopië	hebben	geen	toilet.	De	kinderen	moeten	hun	be-
hoeften	in	de	bosjes	doen.	Deze	onhygiënische	omstandigheden	zorgen	er	
voor	dat	diarree	gemakkelijk	en	snel	verspreid	wordt.	Veel	kinderen	in	ont-
wikkelingslanden	sterven	aan	de	gevolgen	van	diarree.	Om	deze	situatie	te	
kunnen	veranderen	 zijn	 er	 toiletten	 en	hygiënetrainingen	nodig.	Op	deze	
manier	wordt	kinderen	een	kans	geboden	voor	een	gezonde	toekomst.
Om	deze	doelstelling	te	kunnen	ondersteunen	gaat	het	HJW	hygiënepakket-
ten	verkopen.	Deze	pakketten	kosten	evenveel	als	een	hygiënetraining	of	
een	toilet	in	Ethiopië	kost.	Dit	om	u	er	van	bewust	te	maken	dat	het	voor	ons	
om	een	vaak	relatief	klein	bedrag	gaat	maar	een	grote	waarde	heeft	voor	een	
ontwikkelingsland.	Er	zullen	drie	verschillende	pakketten	worden	verkocht.	
Het	standaardpakket	(8	wc	rollen	en	een	zeeppompje),	het	luxepakket		(8	
wc	rollen,	tissues,	zeeppompje	en	wc-eend)	en	het	voordeelpakket	(24	wc	
rollen).	Op	vrijdag	2	maart	zullen	de	leden	van	het	HJW	in	Westbroek	langs	
de	 deuren	 gaan	 om	 de	 hygiënepakketten	 te	 verkopen.	 De	 pakketten	 zul-
len	 zaterdag	 10	maart	 tussen	 10.00	 en	 13.00	 uur	 bezorgd	worden.	Als	 u	
buiten	Westbroek	woont,	 kunt	u	ook	mee	doen	met	de	 actie.	Wilt	 u	hier	
meer	informatie	over	kunt	u	contact	opnemen	door	het	sturen	van	een	mail	
naar	 actiedagwestbroek@hotmail.com	 of	 te	 bellen	 met	Wenny	 de	 Bruijn	
06-29004977.[MN]

Veiling t.b.v. Gadellaa Academy
Medio 2011 informeerde De Vierklank over Gadellaa 
Academy. Ook basisschool de Nijepoort heeft zich in 
december hard ingezet voor dit sociale project en in 

januari jl. berichtte De Vierklank over het bedrag dat de 
basisschoolleerlingen bijeen verzameld hadden. 

De	inspanningen	gingen	door.	Zondag	19	februari	jl.	was	er	een	beneietdi-
ner	ten	behoeve	van	de	Gadellaa	Academy	bij	TC	Groenekan.	Er	werd	een	
diner	gehouden	waarbij	gekookt	werd	door	Carla	Valkenburg	 (restaurant	
Kaatje’s	uit	Utrecht)	en	de	wijnen	werden	geschonken	door	Wijn-	en	Ca-
deaukeus	(Groenekan).	De	locatie	werd	ter	beschikking	gesteld	door	Kees	
Overvest	(TC	Groenekan)	en	er	vond	een	veiling	plaatsvond	van	zaken	af-
komstig	uit	de	collectie	van	de	genodigden.	De	 totale	opbrengst	voor	de	
Gadellaa	Academy	was	1.550	euro.	

Er was een veiling met Jeroen de Jong, eigenaar van golfpark de Biltse 
Duinen uit Bilthoven als veilingmeester. 



Het ‘Dorpsgezicht van Westbroek’ 

werd handvaardig gemaakt met 

leerlingen van de School met de 

Bijbel uit Westbroek. Over knoop-

technieken en hoe het zover kwam, 

vertelt Wijn van den Berg op dins-

dag 6 maart. Westbroek Ontmoet 

u graag weer van 14.30u 16.30u. 

Zo lang de verbouwing van Het Dorpshuis voortduurt, houden wij onze 

bijeenkomsten in het Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, achter de Her-

vormde kerk van Westbroek. 

De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u wél 

wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via fam. Wijnen, 

tel: 0346-281481

Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Doe mee met opschonen op 10 maart!

Het voorjaar is weer in aantocht. Tijd voor de grote schoonmaak. Ook in de gemeente De Bilt willen 

we ons steentje bijdragen. Daarom nodigen wij u uit om op zaterdag 10 maart mee te doen met de 

Landelijke Opschoondag. Geef u op om als vrijwilliger samen met de wijkcontactambtenaren van de 

gemeente in De Bilt zwerfafval op te ruimen. Wij zorgen voor de koffie, prikkers, veiligheidshesjes, 

handschoenen en een eenvoudige lunch na afloop.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

• 9.45 tot 10.15 uur ontvangst met koffie

• 10.00 tot 10.15 uur officiële aftrap

• 10.15 tot 12.00 uur gezamenlijk zwerfafval verwijderen

• 12.15 tot 13.00 uur lunch

Aanmelden

Doet u met ons mee? Meld u dan uiterlijk 5 maart aan via wijkendorpsgerichtwerken@debilt.nl,  

of telefonisch op (030) 228 94 94. Vermeldt u bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer, met 

hoeveel personen u mee wilt doen en of u gebruik maakt van de lunch.

Wij verwachten u op zaterdag 10 maart om 9.45 uur op de gemeentewerf aan Weltevreden 22 in de 

Bilt. Samen maken we dan de gemeente De Bilt schoner. Niet onbelangrijk, want iedereen voelt zich 

prettiger en veiliger in een schone omgeving.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de wijkcontactambtenaren op telefoonnummer 

(030) 2289 494. Wij zijn er klaar voor op te gaan opschonen op 10 maart. U doet toch ook mee?!

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Hilversummer 
dronken in sloot

Een zwaar beschonken Hilversum-
mer is zaterdagochtend rond half vijf 
met zijn auto in de sloot beland op 
Rijksweg A27 ter hoogte van Groe-
nekan. Een getuige zag hem hard en 
slingerend over de snelweg rijden 
en waarschuwde de politie. Agenten 
gingen op pad en troffen de auto in 
de sloot aan. De Hilversummer was 
uit zijn voertuig geklommen. Per 
ambulance is hij naar het ziekenhuis 
gebracht, waar gelijk een bloedproef 
op het gebruik van alcohol werd af-
genomen.

Taxichauffeur belaagd
De politie moest met meerdere teams 
optreden bij een café aan de Dorpsweg 
in Maartensdijk, nadat daar een taxi-
chauffeur was belaagd. De 25-jarige 
chauffeur uit Utrecht had zaterdagnacht 
rond drie uur net twee klanten op de 
Dorpsweg afgezet. Net toen hij wilde 
wegrijden kwamen enkele mensen uit 
de kroeg, die tegen zijn auto aantrapten. 
Toen de chauffeur boos uitstapte kreeg 
hij 25 cafébezoekers op zijn dak. Hij 
haalde de politie erbij die het slachtoffer 
ondervroeg en verschillende getuigen 
hoorde. Een 20-jarige man uit Maar-
tensdijk bleef zich misdragen waarop 
hij werd aangehouden en meegenomen 
naar het politiebureau.

Kaiserbroodjes
naturel of sesam

1,45

0995
STUKS

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Clementine 
mandarijnen
net, 800 gram

149

7,49

399

Makkelijke maaltijd? Kom naar Spar.

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (1 t/m 4 maart 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Unox soep in zak 
alle smaken
zak 570 ml

Spar shoarmareepjes 
voordeelverpakking 1 kilo

Dommelsch 
of Jupiler
krat 24 flesjes

4,78

358*
prijs per
liter 3,13

Bijvoorbeeld:
romige 
tomatensoep
2 zakken

2e

HALVE 
PRIJS

11,29 / 12,19

899
prijs per
liter vanaf
1,24
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Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws met een 

hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. 

door Marijke Drieenhuizen

Directeur Dik van Donselaar van het 

Groenhorst College in Maartensdijk is 

blij dat hij als gastheer kan bijdragen 

aan de jubileumuitvoering van de ko-

mende Beursvloer die georganiseerd 

wordt door de Stichting Samen voor 

De Bilt. Hij is er van overtuigd dat ook 

zijn school iets maatschappelijks kan 

toevoegen als school en grote werk-

gever in de gemeente De Bilt. 

De Stichting Samen voor De Bilt is al 

een aantal jaren actief en promoot 

het maatschappelijk betrokken on-

dernemen. Dit doet zij door een brug 

te slaan tussen bedrijven en de lokale 

samenleving. Er worden matches of 

afspraken gemaakt tussen bedrij-

ven en maatschappelijke organisatie 

waaruit mooie projecten volgen. Tij-

dens de Beursvloer worden deze pro-

jecten vastgelegd. Dit jaar vindt de 

vijfde Beursvloer plaats op dinsdag 27 

maart. 

IETS TOEVOEGEN

Het Groenhorst College geeft onder-

wijs op VMBO, VM2 en MBO niveau 

aan ongeveer 425 leerlingen met 50 

docenten. Daarmee is deze school een 

grote werkgever binnen de gemeen-

te. Dik van Donselaar: ‘Wij zien onze 

school als een bedrijf, weliswaar zon-

der winstoogmerk, maar met alles wat 

verder een bedrijf eigen is’. Al tweeen-

eenhalf jaar is het Groenhorst College 

enthousiast partner van de Stichting 

Samen voor De Bilt. ‘De Stichting Sa-

men voor De Bilt streeft het doel na 

om waar mogelijk de samenleving te 

versterken. Dat is een mooi streven en 

daar willen wij als school graag aan 

bijdragen. Wij willen als school niet 

op een eiland zitten maar verbonden 

zijn met buiten en onderdeel uitma-

ken van die samenleving. Wij ontvan-

gen belastinggeld en zetten dat in om 

aantrekkelijk en inspirerend onderwijs 

te leveren. Daarnaast hebben wij als 

school ook iets te bieden, iets toe te 

voegen: zonder onze leerlingen zijn 

hier prachtige ruimtes in verschillende 

afmetingen en voorzien van moderne 

apparatuur, een conferentie kan hier 

bijvoorbeeld goed gehouden worden. 

Maar ook onze leerlingen kunnen hun 

bijdrage aan de samenleving leveren: 

zij gaan bijvoorbeeld met ouderen 

bloemschikken, zetten zich in op het 

Maertensplein met dierendag en ma-

ken kerststukjes met leerlingen van 

basisscholen. Dit jaar nog hebben 

leerlingen actief meegedaan toen tij-

dens de Dag van Respect ouderen een 

kijkje kwamen nemen op school. Het 

leverde mooie gesprekken op waar-

bij zowel de jongeren als de ouderen 

begrip toonden voor elkaars opvat-

tingen’. 

GASTHEER

Het Groenhorst College presenteert 

zich graag als een groene school. ‘Wij 

gaan voor duurzaamheid. Onze kanti-

ne is bijvoorbeeld onlangs vernieuwd 

en waar mogelijk hebben we gebruik 

gemaakt van duurzame materialen. 

Dat brengen we ook over op onze 

leerlingen, in de hoop dat ze zelf ook 

gaan bese� en dat duurzaamheid zin-

vol is’. De mensen van de Rotary doen 

elk jaar een sollicitatieproject met leer-

lingen die in de examenklas zitten. Zij 

moeten dan o�  cieel een sollicitatie-

brief schrijven, worden daarna opge-

roepen voor een gesprek en moeten 

zich dan presenteren. ‘Het is vaak hun 

eerste o�  ciele gesprek waarbij het 

echt ergens om gaat. Het geeft ze een 

waardevolle ervaring’. Gastheer zijn 

van de Beursvloer ziet Dik van Don-

selaar als een kans. ‘Wij kunnen laten 

zien wie we zijn en waarin wij iets kun-

nen bijdragen. Natuurlijk worden onze 

leerlingen ook ingeschakeld. Hoe dat 

weten we nog niet helemaal, wel ze-

ker is dat ze met de betre� ende vak-

docenten de catering op zich zullen 

nemen’. 

AANMELDEN

De voorbereidingen voor de vijfde 

Beursvloer zijn in volle gang. Er zijn 

inmiddels twee workshops gehouden 

waarbij 35 maatschappelijke organisa-

ties handvatten kregen aangeboden 

hoe ze zich het beste kunnen presen-

teren op de Beursvloer. Bedrijven krij-

gen half februari een uitnodiging in 

de bus om zich aan te melden voor de 

Beursvloer. Naar aanleiding van pers-

berichten in de krant hebben al een 

aantal bedrijven en zzp ‘ers zich aan-

gemeld. Geïnteresseerde bedrijven 

en zzp’ers kunnen contact opnemen 

met Astrid Kloosterziel. Zij legt graag 

uit wat de mogelijkheden zijn en is be-

reikbaar op haar mobiel: 06-11564957. 

Groenhorst College gastheer Beursvloer 2012

Directeur Dik van Donselaar van het Groenhorst College in Maartensdijk is blij dat hij als gastheer kan bijdragen aan de 

jubileumuitvoering van de komende Beursvloer op dinsdag 27 maart 2012. 

Kick-O   5 jaar Samen voor De Bilt

Samen voor De Bilt organiseert haar jaarlijkse aftrap op 6 maart van 9.00 

tot 11.00 uur in de Engelse Pub van voetbalclub FC De Bilt, Welgelegen 

te De Bilt. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal er feestelijk teruggekeken 

worden op 5 jaar Samen voor De Bilt, geeft gastspreker Stefanie Lap van 

Movisie inzicht over de benchmarking van Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen landelijk en zal Willem Lageweg van MVO Nederland de 

founder- en partnercerti� caten uitreiken aan de netwerkpartners van 

2012. Geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven, zzp’ers, overheid en maat-

schappelijk veld zijn van harte welkom om inspiratie op te doen en kennis 

te maken met de activiteiten van Samen voor De Bilt. Aanmelden via info@

samenvoordebilt.nl of tel.06-46064010. Zie ook www.samenvoordebilt.nl

Ondernemers in de provincie Utrecht 

blijven op meerdere terreinen somber 

gestemd. Vooral ten aanzien van het 

economisch klimaat zijn de onder-

nemers pessimistisch: 32% heeft dit 

zien verslechteren in het vierde kwar-

taal van 2011. Een even grote groep 

verwacht bovendien dat het verder zal 

verslechteren in het eerste kwartaal 

van 2012. Dit zijn de belangrijkste uit-

komsten van de Conjunctuurenquête 

Nederland (COEN) voor het eerste 

kwartaal van 2012, toegespitst op de 

provincie Utrecht.

De omzet laat een licht negatieve 

ontwikkeling zien. Zowel de resulta-

ten van het vierde kwartaal van 2011 

als de verwachtingen voor het eerste 

kwartaal van 2012 zijn negatiever dan 

het beeld dat een jaar eerder in dezelf-

de periode te zien was. Zo verwacht 

25% van de Utrechtse ondernemers 

dat de omzet zal dalen in het eerste 

kwartaal terwijl 16% een toename 

verwacht. 

De bouw is het meest pessimistisch 

wat betreft omzet (37% verwacht een 

daling, 10% een stijging) terwijl de 

groothandel het meest optimistisch 

is (15% verwacht en daling, 31% een 

stijging). 

De omzet uit export is een lichtpuntje: 

er zijn in verhouding namelijk minder 

ondernemers in de provincie Utrecht 

die verwachten dat hun omzet zal da-

len (10%) dan wat landelijk het geval 

is (17%).

Het beeld van de personeelsterkte 

blijft in de provincie Utrecht (en in 

heel Nederland) somber. Dit sluit aan 

bij de opgelopen werkloosheid (6%) 

die door het CBS in januari is gerap-

porteerd. 

Ook de resultaten voor wat betreft 

de investeringen zijn zorgwekkend. 

Meer ondernemers verwachten een 

daling dan andersom. Indien deze 

verwachting werkelijkheid wordt is 

dat slecht nieuws voor een krimpende 

economie. De recessie laat Utrechtse 

ondernemers niet onberoerd, zo con-

cludeert de KvK.

Ondernemers provincie Utrecht blijven somber

LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

www.ffvisscher.nl
Groenekan 

0346 212412
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Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staat Nederland in het teken 

van NL DOET, de grootste landelijke vrijwilligersactie. Ook De Bilt 

doet actief mee. Wilt u tijdens NL DOET ook als vrijwilliger de han-

den uit de mouwen steken? Bekijk dan het klussenaanbod en kies 

een klus die bij u past. 

Keuze genoeg

Op de website van NL DOET (www.nldoet.nl) staan alle klussen die 
organisaties hebben aangemeld. Er is van alles te doen. U kunt bij-
voorbeeld meehelpen tijdens een uitje voor ouderen, een buurthuis 
een schilderbeurt geven of kinderen met een beperking een leuke 
middag bezorgen. U hoeft zich niet meteen vast te leggen voor een 
hele dag. Er zijn genoeg klussen waar u maar een paar uurtjes mee 
bezig bent. 

Waarom meedoen?

NL DOET is een goede kans om een keer vrijwilligerswerk te doen. 
Ervaar zelf hoe leuk het is om samen met anderen als vrijwilliger 
aan de slag te gaan en hoeveel je ervoor terugkrijgt. Iedereen is blij 
met uw hulp! U kunt zich individueel aanmelden, maar ook met een 
groep vrienden of familieleden een klus aanpakken. Ook kunt u 
meedoen met uw bedrijf. U heeft een gezellige dag met uw collega’s 
en leert elkaar eens op een heel andere manier kennen. 

Aanmelden

Op deze pagina ziet u een kleine selectie van enkele klussen. Op 
www.nldoet.nl vindt u een beschrijving van álle klussen. Ziet u een 
klus die u aanspreekt? Dan kunt u zich meteen aanmelden. Als u 
behoefte hebt aan meer informatie, neemt u dan contact op met 
Maykel Kicken van Vrijwillig in Actie De Bilt (tel. 06 - 37 29 58 79) of 
mail naar: info@vrijwilliginactiedebilt.nl.

Klussen bij Tennisvereniging Hollandsche Rading 

‘We willen graag het nieuwe seizoen heel goed beginnen en kun-
nen uw hulp goed gebruiken. We ontvangen u met open armen!’. 
Vrijdag 16 maart 10.00-16.00 uur, meer informatie bij Dhr. C.A. Floor, 
035-5771636.

Bloemschikken met bewoners van de Schutsmantel 

‘Omdat we veel vrijwilligers tegelijk nodig hebben bij het bloem-
schikken, is dit een hele leuke, creatieve en vooral gezellige NL DOET 
klus’. Zaterdag 17 maart 13.00-16.30 uur, meer informatie bij Mevr. M. 
Dijkkamp 030-2286911.

Toilet ombouwen tot invalidentoilet 

bij Vereniging voor Samenlevingsopbouw, WVT

‘We gebruiken regelmatig noodgedwongen een ander dan ons regu-
liere gebouw. Daarin zit geen invalidentoilet. Rolstoelers moeten naar 
de overkant van de straat als zij naar het toilet willen. Het wordt hoog 
tijd dat er ook op onze reservelocatie een invalidentoilet komt’. Vrijdag 
16 maart 08.30-17.00 uur, meer informatie bij Dhr. G. van Haren, 
030-2284973.

Collecteklus klaren voor het Reumafonds

‘Help ons enkele uren bij onze zo belangrijke collecte voor het 
Reumafonds’. Zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 18.00 uur, meer 
informatie bij Mevr. M.W. ter Avest 06 - 46 11 06 95.

NL DOET is een initiatief van het Oranje Fonds. Vrijwillig in Actie De Bilt 

coördineert NL DOET in De Bilt. Naast NL DOET coördineert Vrijwillig in 

Actie de Bilt veel meer projecten rond vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligers in de gemeente De Bilt kunnen bij Vrijwillig in Actie De Bilt terecht 

voor ondersteuning bij hun werk. Denk bijvoorbeeld aan workshops en cur-

sussen. Vrijwillig in Actie De Bilt geeft ook advies op maat. Daarnaast verzorgt 

Vrijwillig in Actie De Bilt de maatschappelijke stage voor veel middelbare 

scholen in De Bilt. De vacaturebank, voorheen verzorgt door het Meldpunt 

Vrijwilligers De Bilt, heeft een nieuw thuis gevonden bij Vrijwillig in Actie De 

Bilt. De deskundige en betrokken 

vrijwilligers van het meldpunt 

zijn meeverhuist. Als organisatie 

kunt u vanaf heden uw vacatu-

res aan Vrijwillig in Actie De Bilt 

doorgeven. 

Bent u op zoek naar een (nieuwe) vrijwilligersfunctie? Er is zeker een vaca-

ture bij die aansluit op uw interesses en mogelijkheden. Vanaf medio maart 

is de fonkelnieuwe website www.vrijwilliginactiedebilt.nl bereikbaar. 

Vrijwillig in Actie De Bilt • Henrica van Erpweg 2 • 3732 BG  De Bilt • 030 - 7 44 05 95 • www.vrijwilliginactiedebilt.nl • info@vrijwilliginactiedebilt.nl 

Doet u mee op 16 en 17 maart? 
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NL DOET: de grootste landelijke vrijwilligersactie



Te koop aangeboden
In cadeauverpakking op video 
VHS banden van swiebertje 
deel 1 t/m 5 prijs € 12,50. Tel. 
0346 214084

Modern beige kinderledikantje 
afm. 60 x 120 cm met matras. 
Ziet er netjes uit. € 30,00. Tel. 
0346-214084

Little People garage voor 
kinderen van 1 - 6 jaar. met 
geluid. € 15,00 Tel. 0346-
214322 Bellen na 19.30 uur 

1 beeld Loue’s Passion brons-
kleur mw. € 40,00. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

1 beeld Love’s Harmony brons 
nw. € 40,00. Tel. 0346-214065 
of 06-29506849

2 ijzere witte lantaarns met 
glas + kaars erin kan voor bui-
ten of binnen. Samen € 15,00. 
Tel. 0346 214065

Glas hoekplateau met 2 wand-
klemmen wit doorsnee 24cm 
€ 5,00. Glucosemeter met 
toebehoren € 5,00. Tel. 0346-
214065

Prenatal logeerbed € 20,00. 
Buggi wandelwagen + regen-
hoes € 10,00. Tel 030-2291160

Hockey boekje jaren 50 'ken 
Uw sport' spelregels. € 9.50. 
Tel. 0346-212558

7 mooie zangkanaries gratis af 
te halen. Tel. 06-20660931 of 
035-5772119

Zinken ouderwetse teil, 57 
cm diameter € 49,00. Zinken 
ouderwetse teil, 50 cm diame-
ter € 39,00. Tel. 030 2204505

Aangeboden; donkerblauw 
Rucanor (broek)rokje voor 
hockey of andere sporten, mt 
152 (valt klein ong.140) voor 
10 euro. info: 030-2280694 
Fam. Bleeker

Nieuwe lederen herenschoe-
nen opgewerkt, klittenband-
sluiting maat 42 € 10,00. Tel. 
06-10484322

Gratis af te halen oude 
Ariadnes jaargangen: 1979 t/m 
1989. Tel. 0346-214063.

Elektrisch zonnescherm. 
Uitval: 100 cm. Breed: 340 
cm. € 49,-. T0346-212613

Zeer solide bolderkar in goede 
staat, met extra reserve wiel. 
€ 45.00. Tel. 0346-281181.

Philips Senseo, kleur creme 
/ beige gebruikt, ontkalkt 
+ 2 houders. € 20,-. Tel 
06-16276013

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

Laatste CD Amy Winehouse 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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*

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

€ 10,-. CD Partysquad – Bazen 
van de club  € 5,- en CD 
Heather Nova – South  € 5,-. 
Tel 035-7852090 (na 18.00 
uur)

Prachtige, dikke woonplaid, 
past ruim over een 3pers. 
bank. Vrolijk geel/l.oranje 
geblokt. Katoen. € 50,-.  Tel. 
06-16276013

Boek over LP Album hoe-
zen ontwerpers (Roger Dean) 
nieuw: € 17,50. 
Tel. 06-16276013

Air Force II 4 wiel Skeelers-
clipsluiting (wel doorsmeren) 
+ arm, knie, pols bescher-
mers. Maat 39. € 20,-. Tel. 
06-16276013

Dames Gilet M/L. 
Champagnekleur dun glimstof, 
print grote roze rozen. € 7,-. 
Tel. 06-16276013.

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 
radio, platenspeler en cassette-
deck. € 39,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 39, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Tel. 030-2202996

3 Fitnessbanden v. Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schacht. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Personeel gevraagd
Een betrouwbare en ervaren 
HUISH. HULP gezocht voor 
3 uur in de twee weken in de 
Leijen. Goed ned. sprekend! 
tel.nr. 0302292532

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

Voor iedere behandeling 
goed gekapt bij BETTY'S 
CORNER!
Woensdag en vrijdag +avond 
bij "Kapper Hans" in 
Maartensdijk.
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

Te huur aangeboden 
OPSLAGRUIMTE verwarmd, 
54 m2 te Westbroek. Tel.06-
50615046.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

U zoekt,

U vindt

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

Ik zou best wel mijn verhaal kwijt willen aan mijn dierba-
ren en vrienden. Hoe bijzonder is het als u zoiets doet door 
middel van uw videoverhaal op dvd. In uw eigen vertrouwde 
omgeving of op een plek die u dierbaar is of misschien in een 
studio met een speciale achtergrond waar u later historische 
beelden kunt invoegen. Kijk op www.kijkzelfmaar.com/docu-
mentvoorlater

Hulp bij internet, instellingen herstellen; Skype, eigen 
YouTube channel openen en instellen, privéwebsite maken 
voor hobby of vereniging via gratis internetkanalen. Tel. 
06-53265887.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men 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 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% in een dag 
klaar. Levering alle merken NIEUWE -en gebruikte fietsen

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ 
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u uw tuin in goede conditie brengen? Wij helpen u graag.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 of
kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max  www.beauty-max.nl. Een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geniet van 
deze ontspannende en betaalbare aanbieding. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel. 06-10666673

Cursussen
Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Alvin en de 
Chipmunks

Alvin, Simon, Theodore en de Chipettes maken 
een cruise en zoals gebruikelijk veranderen ze het 
luxe cruiseschip in hun eigen speeltuin. Totdat ze 
'chipbreuk' lijden en op een tropisch eiland belan-
den. Terwijl Dave Seville op zoek gaat naar zijn ver-
miste sterren, doen de Munks en de Chipettes waar 
ze goed in zijn: zingen, dansen en er een bende van 
maken. Maar op het eiland leeft ook een schipbreu-
keling, die niets onder doet voor Alvin en de Chip-
munks. Samen met hun nieuwe vriendje beleven ze 
een doldwaas avontuur, vol verrassingen en wijze 
levenslessen.
 
De ilm is woensdag 7 maart a.s. te zien in De Vier-
stee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk om 
13.30 uur. Kaarten zijn vooraf aan de kassa van De 
Vierstee verkrijgbaar.

Het hierboven genoemde meidenvoet-
balteam bestaat uit speelsters van 15 
jaar en ouder die allen het praktijkon-
derwijs volgen of al hebben gevolgd. 
Het zijn jongeren met een verstandelijke 
beperking die hun opleiding volgen op 
Scholen voor Praktijkonderwijs en een 
achterstand hebben op de arbeidsmarkt. 

Zij worden gepromoot door ‘De Stich-
ting Promotie en ontwikkeling ID voet-
bal’, waarbij ID staat voor Intellectual 
Disabillity. Dat team draagt ook wel de 
naam ‘Het andere Oranje’. Bij SVM 
zijn ze zeer bekend want al tweemaal 
eerder speelde het jongens/mannenteam 
een wedstrijd tegen SVM. Dat is te dan-
ken aan de al vele jaren zeer bij SVM 
betrokken Maartensdijker Hans Nauta, 
teammanager selectieteams Pro Talents 
en het Andere Oranje. 
 

Unieke kans
Het landelijke meidenteam van het ID 
Voetbal heeft in korte tijd grote vor-
deringen gemaakt. Dat is in de afge-
lopen maanden zichtbaar geworden in 
een reeks overwinningen. Zoals in het 
Internationale Toernooi in Duitsland 
(september 2011), de wedstrijd voor 
de Goede Doelen in Weesp (oktober 
2011) en de oefenwedstrijd tijdens het 
trainingskamp in Assen (januari 2012), 
waar Achilles 1894 met grote cijfers 
werd verslagen. En nu komen ze naar 
SVM. 
De selectie traint op woensdag 7 maart 
in de middag en speelt ‘s avonds vanaf 
19.45 uur. Een unieke kans om een wed-
strijd te zien waarvan het bezoekende 
team in de toekomst mogelijk dezelfde 
internationale successen gaat behalen 
als de mannen van ‘Het Andere Oranje.’

Nederlands Pro Talents 
meidenteam tegen 

SVM dames 1
door Kees Pijpers

Woensdag 7 maart wordt er na een middagtraining ‘s avonds vanaf 
19.45 uur een bijzondere wedstrijd gespeeld op het veld van SVM in 
Maartensdijk. Het meidenvoetbalteam van Pro Talents Nederland 

is in de korte tijd van haar bestaan een geducht team gebleken. 
Deze wedstrijd was eerder gepland op 15 februari maar kon door de 

slechte winterse weersomstandigheden niet doorgaan..



internet & 

bellen met 
glasvezel

€47,50/mnd.

 Maak nog slimmer gebruik van uw glasvezel

www.wisper.nl

100Mbps Internet 
(up- én download) Nu het 1ste 

jaar zelfs 300/300Mbps.

Telefonie
Inclusief nummer-

behoud en voicemail.

En meer...
o.a. digitale televisie 

van Multivisie TV.

Nieuw 
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De	 basis	 voor	 de	 vereniging	 werd	 al	
gelegd	 in	 de	 jaren	 ‘80.	 Enkele	 leden	
van	 voetbalclub	 SVM	 uit	 Maartens-
dijk	 wilden	 meer	 dan	 af	 en	 toe	 een	
potje	 klaverjassen	 voor	 de	 lol	 en	 be-
sloten	 zich	 volledig	 te	 richten	 op	 het	
kaartspel	Bridge.	Dorpsicoon	Jaap	de	
Vries	was	een	van	de	initiatiefnemers	
en	Henk	van	de	Bunt	was	bereid	dat	
‘clubje	ongeregeld’	de	beginselen	van	
dit	 spel	 bij	 te	 brengen.	 ‘Tijdens	 een	
ledenvergadering	 van	 de	 voetbalt-
rots	van	Maartensdijk	werd	geopperd	
om	 een	 bridgeclub	 in	 de	 kantine	 te	
beginnen	om	zo	door	de	baropbreng-
sten	de	kas	 te	spekken.’Drie	 jaar	kon	
de	 club	 bij	 SVM	 spelen	 en	 vanwege	
ruimtegebrek	 ontstond	 er	 zelfs	 elders	
een	tweede	groep.	In	het	voorjaar	van	
1992	werden	die	 twee	 samengesmol-
ten	en	werd	Bridge	Club	Maartensdijk	
oficieel	 opgericht	 en	 aangemeld	 bij	
de	Nederlandse	Bridge	Bond	 (NBB).	
Ook	 is	men	nog	uitgeweken	naar	het	
toenmalige	 Sojos-gebouw	 om	 ver-
volgens,	 na	ook	nog	 een	 aantal	 jaren	
domicilie	 te	 vinden	 in	 het	 Koetshuis	
van	 Eyckenstein,	 in	 De	 Vierstee	 aan	
de	 Nachtegaallaan	 terecht	 gekomen.	
Dat	ging	voor	eerst	nog	met	de	nodige	
inschikkelijkheid	 van	 beide	 kanten,	
omdat	De	Vierstee	niet	op	dinsdag	de	
‘toneelzaal’	zomaar	vrij	kon	roosteren.	
Maar	al	snel	was	de	benodigde	ruimte	
gevonden	 en	 kon	 er	wekelijks	 iedere	
dinsdagavond	gespeeld	worden	vanaf	
19.45	tot	23.00	uur.	Leo	van	Vlodorp	
werd	benoemd	tot	eerste	voorzitter	van	
het	bestuur:	‘In	1998	zijn	we	dus	naar	
De	Vierstee	verhuisd	en	al	snel	hadden	
we	 vier	 lijnen	 (Bridgeklasses).	 Ook	
hebben	we	nog	aan	de	externe	lande-
lijke	competitie	deelgenomen,	maar	al	
snel	koos	de	meerderheid	voor	de	ei-
gen	 vertrouwde	 clubomgeving’.	 Nog	
altijd	 speelt	 Van	 Vlodorp	 bij	 BCM.	
Elke	 dinsdagavond	 in	 De	 Vierstee.	
‘Het	is	en	blijft	geweldig	om	te	doen.’

De tand des tijds 
Bridge	 is	 een	 denksport	 en	 volgens	
liefhebbers	 één	 van	 de	 edelste	 kaart-
spellen	 die	 er	 bestaan.	 Je	 speelt	 het	
samen	met	een	partner	met	wie	je	pro-
beert	slimmer	te	zijn	dan	de	tegenpar-
tij	door	goed	na	te	denken	en	de	juiste	
tactiek	te	hanteren.	Daarom	vereist	het	
spel	een	diepe	concentratie,	een	voor-
treffelijk	geheugen	en	gezond	logisch	
denken.	Omdat	je	samen	met	een	part-
ner	speelt	kun	je	afspraken	maken	over	
de	tactiek	van	het	spel.	Daarbij	is	wel	
een	 goede	 samenwerking	 tussen	 de	
partners	vereist.	Het	is	een	echte	team-
sport	 en	het	wordt	wel	eens	vergeten	
dat	bridge	-	na	voetbal,	hockey	en	vol-
leybal	-	de	4e	teamsport	in	Nederland	
is.	 ‘We	 hebben	 op	 dit	 moment	 109	
leden’,	zegt	Henk	van	Gend,	die	zelf	
sinds	2005	Bridge	speelt	en	sinds	af-
gelopen	oktober	de	nieuwe	voorzitter	
is	van	BCM.	‘Tien	jaar	geleden	waren	
we	de	grootste	club	uit	de	wijde	omge-
ving.	Voorheen	hebben	we	ook	meer-
dere	malen	mensen	moeten	afwijzen,	
omdat	 er	 een	 ledenstop	geldt	 bij	 125	
leden’,	weet	Van	Gend.	‘In	mijn	ogen	
een	luxeprobleem	waar	ik	graag	tegen	
aan	zou	willen	lopen’.	Nu	moeten	we	
knokken	 om	 het	 ledental	 op	 peil	 te	
houden’.	Van	Gend	noemt	als	belang-
rijkste	reden	de	maatschappelijke	ont-
wikkelingen	met	als	voorbeeld	het	op	
velerlei	gebied	actief	blijven	op	gevor-
derde	leeftijd.	‘Het	woord	vergrijzing	
wil	 ik	 niet	 gebruiken	want	 dat	wordt	
te	 pas	 en	 te	 onpas	 gebruikt.	 Leeftijd	
speelt	bij	Bridge	geen	rol	en	houdt	de	
geest	scherp.	Use	it	or	lose	it.’	‘Onze	
leden	zijn	tussen	de	51	en	87	jaar	oud.	

Nou	 ja,	 er	 is	 één	 uitzondering,	 we	
hebben	ook	een	student	van	25	onder	
onze	leden’,	lacht	hij.	‘Maar	dat	is	een	
zeldzaamheid.	Het	is	een	landelijk	ver-
schijnsel	en	niet	uniek	voor	BCM.‘	

Babyboomers
Aan	van	Gend	de	kunst	om	daar	veran-
dering	in	te	brengen.	‘We	moeten	mee	
met	de	tijd,	niet	afwachten	en	de	gebo-
den	kansen	met	beide	handen	aangrij-
pen.	Of	 zoals	de	Nederlandse	Bridge	
Bond	zegt	‘Kansen	verzilveren’.	Mar-
keting	 is	 hierbij	 het	 toverwoord.	 We	
moeten	 meer	 inspelen	 op	 de	 genera-
tie	babyboomers.	Maar	ja,	hoe	laat	je	
hen	zien	dat	Bridge	verslavend	en	een	
heel	 sociale	 sport	 is?’	 Van	 Gend	 liet	
er	een	SWOT-analyse	op	los,	meldde	
BCM	aan	bij	de	Biltse	Sport	Federa-
tie,	 liet	 folders	maken	en	probeert	op	
alle	 mogelijke	 manieren	 de	 aandacht	
te	trekken	voor	zijn	geliefde	spel.	‘We	
zijn	 een	 heel	 gezellige	 club,	met	 een	
latente	dynamiek	en	leden	die	hunke-
ren	naar	een	serieuze	sportvereniging	
met	 toekomst.’	 In	2012	 is	bridge	wel	
aanmerkelijk	 populairder	 geworden	
dan	pakweg	zo’n	40	jaar	geleden.	Van	
Gend	 weet	 dat	 er	 begin	 2012	 door	
de	 gemeente	 Nieuwegein	 zelfs	 huis-
aan-huis	een	folder	verspreid	is	onder	
alle	oudere	inwoners	om	hen	met	een	
gereduceerd	 tarief	 over	 te	 halen	 tot	
een	 bridgecursus.	 ‘Dat	 is	 een	 gewel-
dig	 mooi	 voorbeeld,	 dat	 navolging	
verdient’,	 aldus	 de	 preses	 van	 de	 ju-
bilerende	 club.	Het	 geheel	 ligt	 in	 het	
verlengde	met	onze	betrokkenheid	bij	
‘oudere’	bridger	en	verloopt	synchroon	
met	de	werving	van	de	‘jonkies’.

Jubileum
Toch	 is	het	eerst	 tijd	om	terug	 te	kij-
ken	op	een	mooi	verleden.	En	dat	gaat	
de	club	doen	op	zaterdag	17	maart	in	
het	H.F.	Witte	Centrum	in	De	Bilt.	Het	
20-jarig	 jubileum	wordt	daar	door	de	

huidige	leden	van	de	club	gevierd	met	
twee	feestelijke	bridgedrives	van	drie	
rondes.	Na	het	 bridgen	 is	 er	 nog	 een	
borreluurtje	met	muzikale	 omlijsting.	
Alle	leden	kunnen	ook	rekenen	op	een	
uitgebreid	buffet	en	dessert.

‘Bridge: De teamsport die de geest 
scherp houdt’ 

Bridge Club Maartensdijk viert 20-jarig bestaan
door Raphael Klees

Bridge Club Maartensdijk (BCM) bestaat 20 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd op 
zaterdag 17 maart. We spraken de eerste voorzitter van de club, Leo van Vlodorp en de huidige 

voorzitter, Henk van Gend over het wel en wee van BCM.

Links Leo van Vlodorp en rechts Henk van Gend

Uitnodiging
Bridge,	een	wereld	vol	mogelijkheden.
Kom	 bridgen	 bij	 Bridgeclub	 Maartensdijk.	 U	 kunt	 vrijblijvend	 een	 keer	
meespelen	op	dinsdagavond	in	De	Vierstee.	Aanvang	19.45	uur.	Voor	meer	
informatie:	Henk	van	Gend,	tel.	035	5771601.

SVM blijft meedoen
Slecht verdedigen in de wedstrijd tegen SVM in Maartensdijk 

heeft Cobu Boys zaterdag drie punten gekost. En daar was 
trainer Imam Evre niet blij mee. Hij zag zijn ploeg vier keer 
in de fout gaan maar ook drie keer scoren. Dat was echter 

onvoldoende om de 4-3 nederlaag te voorkomen.

Gastheer	SVM	ontving	Cobu	boys	uit	Amersfoort	op	het	altijd	weer	sfeer-
volle	van	Eck	sportpark	met	een	team,	waarin	geen	plaats	was	voor	de	ge-
schorste	aanvoerder	Kevin	van	Dronkelaar	en	middenvelder	Roy	Wijman,	
die	van	een	welverdiende	wintersportvakantie	genoot.	Met	Michiel	van	de	
Goede	als	vervangende	laatste	man	begonnen	de	geel	blauwen	wat	te	slap	
aan	de	wedstrijd.	Hierdoor	won	Cobu	boys	in	eerste	instantie	de	slag	op	en	
om	het	middenveld	met	de	daarbij	behorende	onzekerheden	in	de	anders	zo	
sterke	SVM	defensie.	Rustig	rondspelen	was	de	tactiek	van	SVM,	maar	dan	
moet	de	bal	wel	in	de	ploeg	gehouden	worden.	Cobu	boys	(getraind	door	de	
broer	van	oud	SVM	trainer	Evre)	had	het	eerste	kwartier	het	betere	van	het	
spel.	SVM	wakker	geschud	door	Cobu	boys	pakte	langzaam	maar	zeker	het	
initiatief	over.	Kansen	kwamen	er	dan	ook.	De	goed	spelende	Tom	Jansen	
werd	op	maat	bediend	door	Mike	de	Kok	en	de	1-0	stond	op	het	score	bod.

Gelijk
De	gelijkmaker	van	Cobu-boys	was	het	gevolg	van	een	foute	 terugspeel-
bal	op	de	niet	attent	genoeg	reagerende	SVM	goalie	(1-1).	SVM	zette	een	
tandje	bij	en	binnen	10	minuten	stond	via	topscoorder	Mike	de	Kok	de	2-1	
op	het	bord.	Spoedig	daarna	was	het	opnieuw	onbedachtzaamheid	van	SVM	
zijde,	die	Cobu	Boys	opnieuw	naast	zich	zag	komen	(2-2).
Na	45	minuten	zochten	beide	partijen	met	een	2-2	stand	dus	de	kleedkamers	
op.	Voor	Cobu	Boys	hadden	Elwin	de	Vries	(1-1)	en	Andrew	Dillissen	(2-2)	
in	de	eerste	helft	gescoord.	In	de	tweede	helft	was	De	Vries	voor	de	tweede	
keer	succesvol,	dit	keer	met	een	fraaie	stiftbal:	2-3.	Met	nog	een	klein	half	
uur	 op	de	klokken	 leek	 een	driepunter	 voor	 de	 bezoekers	 binnen	bereik.	
Maar	 niets	was	minder	waar.	 In	 het	 slotkwartier	 deden	 fouten	 de	 gasten	
de	das	om.	De	defensie	van	Cobu	Boys	kon	de	bal	niet	goed	wegwerken	
en	daarvan	proiteerde	de	 thuisclub	optimaal	 (4-3)	door	 treffers	van	Tom	
Jansen.	Wisselspelers	Erik	van	der	Vaart,	Erik	Röling	en	Wiebe	Urk	vielen	
goed	in.	SVM	blijft	goed	meedoen	in	de	competitie	en	staat	met	nog	1	wed-
strijd	te	spelen	samen	met	Vliegdorp	(Soesterberg)	en	FC	Almere	bovenaan	
in	de	2e	periode.	Deze	strijd	wordt	pas	op	7	april	beslist	 tegen	FC	Drie-
bergen.	SVM	kan	zich	nu	al	richten	op	de	thuiswedstrijd	tegen	FC	Almere	
aanstaande	zaterdag	om	15.00	uur.

De	eerste	10	minuten	leek	het	echter	
juist	 een	 zware	 middag	 voor	 Voor-
daan	 te	 worden.	 Klein	 Zwitserland	
combineerde	 enkele	malen	 zeer	 snel	
en	 behendig	 door	 de	 Groenekanse	
verdediging.	Na	slordig	uitverdedigen	
was	 het	 dan	 ook	 Klein	 Zwitserland,	
dat	terecht	op	voorsprong	kwam:	0-1.	
Voordaan	 leek	 wakker	 geschrokken	
en	herstelde	goed.	Er	was	meer	bal-
bezit	 voor	 de	 ploeg	 en	 verdedigend	
werd	orde	op	zaken	gesteld	en	de	per-
soonlijke	duels	werden	gewonnen.	
Na	 20	 minuten	 was	 het	 een	 fraaie	
Voordaan-aanval,	 die	 bij	 de	 tweede	
paal	door	Floris	Delmeé	werd	binnen	
getikt:	 1-1.	 Nog	 voor	 de	 theepauze	
kwam	 Voordaan	 op	 voorsprong.	 De	

derde	strafcorner	werd	een	prooi	voor	
Voordaan	topscoorder	Hans	Claassen:	
2-1.

Katachtig
Na	rust	schakelde	Voordaan	nog	een	
versnelling	hoger.	Onder	 leiding	van	
de	sterk	spelende	Pieter	Woudenberg	
heerste	Voordaan	op	het	middenveld	
en	 liep	 Klein	 Zwitserland	 onder	 de	
voet.	Via	een	strafcorner	van	Rik	van	
Doesburg	en	een	veld-goal	van	Philip	
Meulenbroek	werd	een	ogenschijnlijk	
comfortabele	voorsprong	van	4-1	op	
het	bord	gezet.	Met	een	man	minder	
werd	het	echter	toch	nog	spannend	de	
laatste	6	minuten.	Eerst	wist	doelman	
Derek	 King	 nog	 met	 een	 katachtige	

relex	redding	te	brengen,	maar	 later	
werd	hij	toch	geklopt:	4-2.	
Klein	Zwitserland	dacht	even	nog	een	
kans	 te	hebben	maar	Voordaan	hield	
het	hoofd	koel	en	speelde	de	resteren-
de	speeltijd	gecontroleerd	uit.

Gelopen
Voordaan-uitblinker	 Philip	 Meulen-
broek:	‘Ik	had	ik	tijdens	de	wedstrijd	
niet	 het	 gevoel	 dat	 het	 een	 gelopen	
race	was.	We	 creëren	 elke	wedstrijd	
veel	 kansen	 en	met	 de	goede	 corner	
scoren	we	gemakkelijk.	Achterin	hiel-
den	we	het	hoofd	koel	en	we	hebben	
hard	 gewerkt	waardoor	we	 uiteinde-
lijk	terecht	wonnen.	Dit	is	een	mooie	
start	van	de	tweede	seizoenshelft’.

Voordaan te sterk voor Klein Zwitserland
De hockeyers van Voordaan zijn uitstekend uit de winterstop gekomen. In een sterke wedstrijd 
versloeg de Groenekanse ploeg het Haagse Klein Zwitserland met 4-2. Voordaan is voor Klein 
Zwitserland sinds de historische promotiewedstrijd voor de Hoofdklasse in 2007 (winst voor 

Voordaan na strafballen) een echte ‘angstgegner’.
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Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Marga	 van	 der	 Burgt	 erfde	 haar	 te-
ken-	en	schildertalent	van	haar	moe-
der	 en	 grootvader.	 ‘Ik	 heb	 kunst-
academie	 gedaan	 in	 de	 richting	
modevormgeving.	Uiteindelijk	kwam	
ik	 erachter	 dat	 het	 niet	 precies	 was	
wat	 ik	 wilde.	 Daarna	 werkte	 ik	 een	
tijdje	in	de	gezondheidszorg,	trouwde	
en	kreeg	kinderen.	Ik	bleef	wel	altijd	
artistiek	 bezig.’	 Een	 cursus	 glas-in-
lood	 in	Utrecht	wekte	haar	 interesse	
voor	 dit	 ambacht.	 ‘Ik	 was	 altijd	 al	
gebiologeerd	 door	 gekleurd	 glas.	 In	
dat	 atelier	 leerden	 we	 glas	 snijden	
en	 rechttoe	 rechtaan	 werken.	 Maar	
ze	 hadden	 daar	 werk	 van	 Herman	
Brood	 omgezet	 in	 glas-in-lood.	 Dat	
was	wat	ik	wilde,	besefte	ik.’	Om	de	
ijne	 kneepjes	 van	 het	 vak	 te	 leren	
ging	 ze	 in	 de	 leer	 bij	 een	 groot	 ate-
lier	 in	Den	Bosch.	 ‘Uiteindelijk	 ben	
ik	met	een	atelier	aan	huis	begonnen.	
Ik	ben	vaak	verhuisd,	maar	ik	ben	al-
tijd	 glas-in-lood	 opdrachten	 blijven	
doen.’	Marga	maakt	glas-in-lood	voor	
particulieren,	 maar	 doet	 ook	 restau-
ratiewerk.	Soms	krijgt	 ze	heel	 leuke	
opdrachten.	 ‘Een	 paar	 jaar	 geleden	
heb	 ik	 een	glas-in-lood	gaper	 geres-
taureerd	die	in	het	drogisterijmuseum	
hangt	 in	 Maarssen.	 Onlangs	 heb	 ik	

een	leeuw	gemaakt	voor	een	centrum	
voor	 krachttraining	 en	 een	 boeddha	
voor	een	yogacentrum.’	Marga	heeft	
zich	 ook	 gespecialiseerd	 in	 glasmo-
zaïek	en	brandschilderen.	Haar	atelier	
in	de	Ambachtstraat	deelt	ze	met	haar	
dochter	Michelle.	‘Ze	heeft	een	oplei-
ding	in	de	zorg	gedaan,	maar	nadat	ze	
twee	keer	was	wegbezuinigd,	besloot	
ze	 voor	 zichzelf	 te	 beginnen	 in	mo-
zaïek.’	Michelle	maakt	gedenkstenen.	
‘Met	name	voor	overleden	kinderen,	
maar	 ook	 voor	 volwassenen.	 Het	
stukje	verwerkingsproces	dat	daarbij	
komt	kijken	vindt	ze	heel	belangrijk.	
Ze	laat	bijvoorbeeld	de	familie	mee-
helpen	 bij	 de	 keuze	 van	 de	 kleuren	
en	het	maken	van	het	mozaïek.’	Mi-
chelle	presenteert	haar	werk	vaak	op	
uitvaartbeurzen.	 ‘Op	 dit	 moment	 is	
ze	 bezig	 voor	 een	mevrouw	die	 ter-
minaal	ziek	is.	Die	wil	zelf	haar	graf-
steen	 ontwerpen.	 Michelle	 vindt	 het	
ijn	haar	in	dit	proces	te	begeleiden.’	
Marga	 is	heel	blij	met	AmbachtAte-
liers:	 ‘Je	hebt	hier	alles.	Een	mooie,	
goed	onderhouden	ruimte,	met	toilet-
ten	 en	 een	 gemeenschappelijke	 keu-
ken,	 en	 een	 enthousiaste	 beheerder	
die	 meedenkt	 en	 het	 leuk	 vindt	 om	
AmbachtAteliers	 een	 paar	 keer	 per	

jaar	 open	 te	 stellen.	 De	 bereikbaar-
heid	is	goed	en	je	zit	niet	ver	van	de	
winkels.’	 Een	 ander	 groot	 voordeel:	
‘Het	 is	 leuk	 om	 de	 ruimte	 te	 delen	
met	andere	creatieve	mensen.	 Je	 sti-
muleert	elkaar	en	organiseert	dingen	
samen.’	 Een	 tweede,	 vergelijkbare	
locatie	 zou	 mooie	 aanvulling	 kun-
nen	 zijn	 op	 het	 atelieraanbod	 in	 De	
Bilt:	‘Het	is	een	ideale	oplossing	voor	
leegstaande	gebouwen	en	er	 is	grote	
behoefte	aan.	Voor	dit	gebouw	bestaat	
een	 wachtlijst,	 zoveel	 belangstelling	
is	er.’	

Experimenteren
Dat	Dinie	van	Buuren	veel	van	kleur	
houdt,	blijkt	duidelijk	uit	haar	 schil-
derijen.	Bloemen,	varkens,	maar	ook	
tafereeltjes	 uit	 Egypte.	 ‘Daar	 ben	 ik	
op	vakantie	geweest;	dat	leverde	leu-
ke	plaatjes	op.’	Ze	werkt	meestal	met	
olieverf,	maar	 ook	 in	 acryl.	 Er	 staat	
ook	een	abstract	werkje	in	haar	atelier.	
‘Ik	wilde	een	keer	iets	met	een	palet-
mes	 maken.	 Ik	 ben	 nog	 met	 allerlei	
technieken	 aan	 het	 experimenteren.’	
Dinie	is	relatief	gezien	nog	maar	kort	
geleden	met	schilderen	begonnen.	‘Ik	
ben	er	nu	een	jaar	of	drie	mee	bezig.	
Ik	ging	door	een	moeilijke	periode	in	

mijn	leven.	Een	vriendin	van	me,	die	
zelf	ook	schilderde,	adviseerde	me	dat	
ook	te	gaan	proberen.	Ik	beleef	er	veel	
plezier	aan	en	ik	kom	goed	tot	rust	als	
ik	schilder.’	Dinie	heeft	een	cursus	bij	
De	Werkschuit	gedaan	en	begon	thuis	
te	schilderen.	 ‘Toen	 ik	een	van	mijn	
zoons	bij	me	kwam	inwonen,	had	ik	
minder	 ruimte.	 Ik	 had	 een	 keer	 een	
cursus	gedaan	bij	Rita	Camphuijsen,	
die	 ook	 in	 AmbachtAteliers	 werkt.	

Zo	legde	ik	contact	met	hier.	Toen	er	
een	 atelier	 vrijkwam,	 ben	 ik	 getipt.	
Zo	 heb	 ik	 het	 gekregen.	 Het	 is	 hier	
superleuk.	Ik	neem	mijn	laptop	mee,	
zet	 een	 muziekje	 op	 en	 ga	 gewoon	
heerlijk	schilderen.’	Alle	kunstenaars	
en	handwerkslieden	zijn	te	vinden	op	
www.ambachtateliers.nl.

Publiek toont veel interesse tijdens  
Kijk- en Koopweekend van AmbachtAteliers 

door Lilian van Dijk

Op het drukbezochte Kijk- en Koopweekend van de AmbachtAteliers in De Bilt was  
een aantal kunstenaars en ambachtslieden persoonlijk aanwezig om uitleg te geven over  
hun werk of hun producten. De Vierklank sprak deze keer met glas-in-lood kunstenares  

Marga van der Burgt over haar werk en het mozaïekwerk van haar dochter, Michelle Bogaert,  
en met Dinie van Buuren, die schilderijen maakt. 

Marga van der Burgt is in deze periode in opdracht bezig met een gotische 
brandschildering. 

Op	 zondag	 4	 maart	 organiseert	 de	
Werkgroep	Sandwijck	samen	met	Het	
Utrechts	 Landschap	 een	 rondleiding	
over	het	landgoed	Sandwijck.	Ook	op	
de	overgang	van	winter	en	voorjaar	is	
er	het	nodige	te	beleven.	Vaak	zijn	er	
volop	sporen	 te	zien	van	ree,	vos	en	
allerlei	andere	dieren.	

Op	Sandwijck	staan	ook	veel	bijzon-
dere	 boomsoorten,	 die	 nu	 goed	 aan	
hun	silhouet	zijn	te	herkennen.	En	na-
tuurlijk	zijn	er	stinseplanten,	zoals	de	
krokus,	te	bewonderen.

De	wandeling	begint	om	14.00	uur	en	
duurt	 ongeveer	 twee	uur.	Het	 verza-
melpunt	is	de	parkeerplaats	op	Sand-
wijck.	U	vindt	deze	aan	de	Utrechtse-
weg	 301,	 recht	 tegenover	 het	 Van	
Boetzelaerpark.	

Als	 het	 vochtig	 is,	 is	 het	 verstandig	
om	 stevige	 schoenen	 of	 laarzen	 aan	
te	 trekken.	 De	 rondleiding	 is	 gratis.	
Honden	 zijn	 (ook	 aangelijnd)	 niet	
toegestaan	op	Sandwijck.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Het voorjaar begint op Sandwijck

Op Sandwijck staan ook veel bijzondere boomsoorten, die nu goed aan hun silhouet zijn te herkennen  
[foto Henk van de Bunt].

5 bitterballen  

€ 1,00
--------------------------

Mixed grill 

spareribs + stokje 

saté + hamburger + frietjes + 

rauwkost en 2 sauzen

voor voor € 7,95
------------------------------------------

Bakje friet + mayo + 

Utrechtse kroket

met gratis kleine milkshake 

nu € 3,95
------------------------------------------

Eet ook eens onze super 
lekkere kapsalon!

------------------------------------------
Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 
2 Utrechtse kroketten

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
Openingstijden 

Ma t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur
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Al 25 jaar lekker eten

Al 25 jaar lekker eten

A
l 

2
5
 j

a
a
r 

le
k
k
e
r 

e
te

n
 •

 A
l 

2
5
 j

a
a
r 

le
k
k
e
r 

e
te

n

Woe.
29-2

Gebakken kogelbiefstuk
met champignons

of
"Paella" 

met mosselen en gamba`s

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-3
Vrij.
2-3

Woe.
7-3

Geconijte eendenbout
met sinaasappelrisotto

of
Zuid-Franse visschotel

met aïoli

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-3
Vrij.
9-3

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

P.S. Vrijdagavond 2 maart  
borrelavond vanaf 21.30 uur


