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Betrokken partijen geven aan nu eerst 
aan de slag te willen met het opknap-
pen van het ‘kronkelstraatje’ (het pad 
van de Vinkenlaan naar het centrale 
plein). Voor die werkzaamheden is 
een aparte vergunningaanvraag in 
voorbereiding. Gemeente De Bilt ver-
zocht Kerckebosch, eigenaar van het 
winkelcentrum, in december jl. zich 
intensiever te gaan bemoeien met de 
herontwikkeling van De Kwinkelier. 
In reactie daarop heeft Kerckebosch 
de afgelopen weken de gesprekken 
met winkeliers geïntensiveerd met 
het doel tot overeenstemming te ko-
men over een nieuwe huurprijs. Deze 
aanpak vraagt tijd maar de verwach-
tingen zijn hoopvol, vinden ook de 
ondernemers die aangeven nu beter 
betrokken te worden bij de heront-
wikkeling. Kerckebosch verwacht de 
serie gesprekken medio maart af te 
ronden zodat de balans kan worden 
opgemaakt. 

Vergunningen
Parallel aan die gesprekken werd de 
aanvraag omgevingsvergunning voor 
het moderniseren van De Kwinke-
lier behandeld door de gemeente. 
De aanvraag, die is ingediend door 
ontwikkelaar Synchroon, is intussen 
getoetst. Zodra ook het brandveilig-
heidsplan voor de kelder afgerond is, 
kan het plan voor besluitvorming aan 
het college worden voorgelegd. 

Vanwege een beperkt aantal afwij-
kingen in de maatvoering, blijkt het 
noodzakelijk om het huidige bestem-

mingsplan op een paar punten te re-
pareren. Dit ‘herziene’ bestemmings-
plan is vastgesteld door het college en 
wordt tussen 16 februari en 28 maart 
ter visie gelegd waarna het aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Als 
alles loopt volgens planning kan de 
bouwvergunning medio 2012 worden 
verleend. 

Versnellen
Gezien de belangen van zittende win-
keliers, nemen Kerckebosch en Syn-
chroon nu het initiatief om separaat 
een vergunning aan te vragen voor 
het opknappen van het zogenaamde 

‘kronkelstraatje’ in De Kwinkelier. 
De aanvraag - die nog deze maand 
wordt ingediend - heeft vooral be-
trekking op het moderniseren van 
winkels en past binnen het huidige 
bestemmingsplan. Daarom kan een 
vergunning voor dat gedeelte in prin-
cipe al eind april worden afgegeven. 
Tegelijk met de aanpak van het ‘kron-
kelstraatje’ onderzoekt Kerckebosch 
of ook het dek en de parkeergarage 
opgeknapt kunnen worden. Het initi-
atief geeft de huidige winkeliers – en 
het winkelend publiek - al op korte 
termijn perspectief op concrete ver-
beteringen. [HvdB]

Voortgang herontwikkeling De Kwinkelier 
over huren, vergunningen en perspectieven

Bij de herontwikkeling van De Kwinkelier zijn de afgelopen weken op een aantal terreinen
stappen gezet. De gesprekken met zittende ondernemers over de huurovereenkomsten zijn hervat
en de aanvraag omgevingsvergunning kan op korte termijn aan het college worden voorgelegd, 

zodat naar verwachting medio 2012 een bouwvergunning kan worden afgegeven.

Het kronkelstraatje in de Kwinkelier krijgt als eerste een face-lift.

Copijn sponsort boombehoud 
bij Helen Dowling Instituut

Spectaculaire boomverplanting 
op Berg en Bosch terrein 

Copijn Boomspecialisten verzorgde donderdag 9 februari een spectaculaire 
verplanting van een 50 jarige linde bij het toekomstige Helen Dowling In-
stituut aan de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven. De boom die zo’n 22 
meter hoog is maakte met een grote telekraan een vlucht van 30 meter naar 
de nieuwe plantplek. De boom, die 40 tot 50 jaar oud is, werd met aardkluit 
en al in één keer met een 250 tons kraan opgepakt. De aardkluit had een 
doorsnede van  4 meter en woog meer dan 40 ton. Om deze mooie linde te 
behouden heeft Copijn ook een inanciële bijdrage geleverd om dit project 
te realiseren.

Projectleider Willem Koot: ‘De boom moest worden verplant, omdat op de 
plek waar deze nu staat een nieuw gebouw voor het Helen Dowling Instituut 
zal verrijzen’. Het Helen Dowling Instituut biedt professionele psychische 
begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten om hen te helpen de 
ziekte emotioneel te verwerken. De voorbereidingen voor de verplanting 
hadden vooraf plaatsgevonden. De daadwerkelijke verplanting, die onge-
veer twee uur in beslag nam werd donderdag 9 februari uitgevoerd. [HvdB] 

De Linde gaat op weg naar zijn nieuwe plek

Politieberichten
Diefstal uit woning
In de middag van woensdag 8 februari heeft een insluiping in een woning 
in De Bilt plaatsgevonden.
Omstreeks 16.20 uur kreeg de politie melding van een insluiping bij een 
woning op de Noordweg. Een verdachte man was de woning binnenge-
komen via een niet afgesloten deur en de slaapkamer ingelopen. De be-
woonster, een 75-jarige vrouw, die in de huiskamer zat, reageerde op het 
gerommel en trof de man naast haar bed. Toen zij de man aansprak op zijn 
gedrag en verzocht de woning te verlaten, kwam hij met een smoesje op de 
proppen. Hierop heeft de vrouw de verdachte geslagen met een kledinghan-
gertje waarna hij vluchtte.
De dader, een getinte man van rond de 20 jaar, droeg een spijkerbroek en 
een donkere jas. Er is door agenten naar hem uitgekeken, maar de man is 
niet meer aangetroffen. De dader heeft meerdere sieraden buit gemaakt.
De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Aan men-
sen die informatie hebben over, of die rond het tijdstip van de insluiping/
diefstal een verdachte man hebben gezien in de buurt van de Noordweg, 
wordt verzocht contact op te nemen met de politie Utrecht via 0900 8844 of 
anoniem via 0800 7000.

Radarcontrole
In de ochtend van woensdag 8 februari is op de Tolakkerweg in Holland-
sche Rading een radarcontrole gehouden. Van circa 8.15 tot 11.00 uur heeft 
het verkeershandhavingsteam op de Tolakkerweg een snelheidscontrole 
gehouden. In totaal werd bij 2125 voertuigen de snelheid gemeten. Van 
deze 2125 voertuigen waren er 314 (pl. 15 %) in overtreding. De maximale 
toegestane snelheid op de weg was 50 km/h, de hoogst gemeten snelheid 
tijdens de controle was 79 km/u.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

19/2	•	10.30u	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/2	•	9.00u	-	Ds.	J.	van	Dijk,	Ede

19/2	•	18.30u	-	Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/2	•	10.30u	-	Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap,
19/2	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/2	•	10.30u	-	Mevr.	J.	Mourits	en	Mevr.	
A.	Veldhuis,	Woord-	en	Communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

19/2	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma
19/2	•	16.30	-	Ds.	O.W.	Bouwsma,	Houten

Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/2	•	10.00u	-	Ds.	J.	de	Wit,	Jaarsveld
19/2	•	19.00u	-	Ds.	I.	Hoornaar,	Ermelo

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/2	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	M.M.	Vroom,	

Bilthoven

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/2	•	10.00u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
19/2	•	10.30u	-	

Priester	T.	Huitink,	Eucharistieviering
22/2	•	19.30u	-	Biltse	pastores,	
Oecumenische	Gebedsviering

Volle Evangelie Gemeente
19/2	•	10.00u	-	Dhr.	Adri	v.d.	Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
19/2	•	10.30u	-	Ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
19/2	•	10.00u	-		

Ds.	G.H.	Kruijmer,	Lage	Vuursche
19/2	•	18.30u	-	Ds.	D.J.	Budding,	Elspeet

Herst. Herv. Kerk
19/2	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	E.	van	Baren,	

Vriezenveen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/2	•	11.00	uur	-	
Mevr.	ds.	T.	v.d.	Wal,	Driebergen

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/2	•	10.00u	-	
Ds.	L.	van	Nieuwpoort,	Amersfoort

19/2	•	18.30u	-	
Ds.	P.H.	van	Harten,	Ridderkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

19/2	•	9.30	uur	-	
Mevr.	ds.		T.	v.d.	Wal,	Driebergen

St. Maartenskerk
18/2	•	19.00u	-	

Woord-	en	Communieviering
19/2	•	10.30u	-	

Woord-	en	Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/2	•	10.00u	-	Ds.	W.D.	Duvekot,	Utrecht
19/2	•	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
19/2	•	10.00u	-	Ds.	P.	Veerman,	Wilnis

19/2	•	18.30u	-	Ds.	W.C.	Meeuse,	Sliedrecht

 Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	vrijdagavond	17	febru-
ari	 kunt	 u	 weer	 klaverjassen	 bij	
SVM.	In	de	kantine	van	deze	sport-
vereniging	 aan	 de	 Dierenriem	 in	
Maartensdijk	bent	u	van	harte	wel-
kom.	 Het	 klaverjassen	 begint	 om	
20.00	uur	en	meedoen	kost	3	euro.	
Er	 is	 ook	 een	 loterij,	 voor	 €	 0,25	
kunt	u	een	lot	kopen.

Bingo in Dijckstate 

Voor	de	liefhebbers	van	een	bingo-
spelletje	is	er	iedere	3e	vrijdag	van	
14.15	 tot	 16.30	 uur	 middag	 van	
de	 maand	 bingo	 in	 de	 inloop	 van	
Dijckstate	 in	 Maartsensdijk.	 Aan-
staande	 vrijdag	 17	 februari	 kunt	 u	
weer	een	rondje	spelen.	In	de	pauze	
kunt	 u	 gezellig	 bijpraten	 en	 kopje	
koffie	 of	 thee	 drinken.	 De	 kosten	
zijn	 drie	 euro	 voor	 5	 speelrondes.	
Meer	informatie:	SWO,	Dijckstate,	
Maartensdijk,	 tel	 0346	 214161	 /	
info-m@swodebilt.nl

Taxatiemiddag 

Maandag	 20	 februari	 van	 13.00	
tot	 ca.	16.00	uur	opent	Groot	cafe	
restaurant	 De	 Griffel,	 Hessenweg	
117	 in	 De	 Bilt	 haar	 deuren	 voor	
taxateur	 en	 veilinghouder	 Arie	
Molendijk	 uit	 Rotterdam.	 Hij	 zal	
deze	dag	oude	en	zeldzame	boeken,	
handschriften,	 kloosterboeken	 en	
of	 oude	 bijbels	 voor	 het	 publiek	
op	hun	waarde	schatten.	Molendijk	
is	 vooral	 gespecialiseerd	 in	 oude	
geschiedenis,	 topografie,	 (staten)
bijbels	 en	 theologie.	 Intree	 kost	 5	
euro.	 Inlichtingen	 vooraf:	 tel.	 010	
4667164,	 06	 51950097	 of	 info@
molendijkboeken.nl	

Muzikale Grandeur

Op	verzoek	van	de	ANBO-afdeling	
De	 Bilt	 /	 Maartensdijk	 verzorgt	
Pieter	Bakker	op	dinsdag	21	febru-
ari	 2012	 een	 muziekmiddag	 over	
het	 onderwerp	 ‘Muzikale	 Gran-
deur	in	Rome’.	Tijdens	deze	lezing	
komen	vier	grote	componisten	aan	
bod,	 te	 weten	 Palestrina,	 Corelli,	
Händel	en	Mozart.	De	muziekmid-
dag	 is	 in	 de	 Biltse	 vestiging	 van	
SWO,	 Jasmijnstraat	 6	 in	 De	 Bilt.	
Aanvang	14.00	uur.	De	zaal	is	open	
om	13.30	uur.	Voor	meer	 info:	 tel.	
030	2253588	of	tel.	030	2203697.	

PvdA en  
de Wiarda Beckman Stichting

Ook	deze	maand	is	er	bij	de	PvdA-
Overdagbijeenkomst	 een	 actu-
eel	 onderwerp	 geagendeerd:	 ‘De	
Wiarda	 Beckman	 Stichting’:	 het	
wetenschappelijk	 bureau	 van	 de	
Partij	van	de	Arbeid.	Directeur	van	
de	WBS	mw.	Monica	Sie	Dhian	Ho	
spreekt	over	‘De	functie	en	beteke-
nis	van	de	WBS	voor	de	PvdA’.
De	 overdagbijeenkomst	 is	 op	
woensdag	22	februari	van	9.45	 tot	
12.00	 uur	 bij	 de	 fam.	 de	 Bruin,	
Overboslaan	 52	 te	 Bilthoven.	 In	
deze	 bijeenkomst	 zal	 Jaap	 Nieu-
wenhuize	de	 aanwezigen	bijpraten	
met	‘Nieuws	uit	de	Gemeenteraad’.	
Ook	niet-leden	zijn	van	harte	wel-
kom.	Informatie:	tel.	030	2201295.	

Sfeerdiner

Niet	meer	alleen	uit	 eten.	Heerlijk	
eten	in	het	restaurant	Maertenshoek	
in	 Dijckstate.	 Één	 woensdag	 per	
maand	 is	 de	 Ronde	 Tafel	 gedekt.	
Voor	 €	 11,50	 heeft	 u	 een	 heerlijk	
diner.	Een	fijn	vooruitzicht	om	met	
elkaar	een	heerlijke	maaltijd	te	nut-
tigen!	 Schuif	 op	 22	 februari	 van	
17.00	tot	18.30	uur	aan	tijdens	het	
Stamppottenbuffet.
Reserveren	 kan	 tot	 20	 februari:	
0346-217323.	 Wilt	 u	 vervoer	 dan	
kunt	u	dat	gelijk	doorgeven.

MEEbus in Maartensdijk

De	 MEEbus	 staat,	 woensdag	 22	
februari	van	10.00	tot	12.00	uur	bij	
het	 Winkelcentrum	 Maertensplein	
in	Maartensdijk.	 Iedereen	met	 een	
beperking,	 handicap	 of	 chronische	
ziekte	 kan	 in	 de	 MEE	 bus	 terecht	
voor	informatie	en	advies.	Een	gra-
tis	 gesprek	 met	 een	 professionele	
consulent	van	MEE,	dicht	bij	u	in	de	
buurt.	U	kunt	in	de	bus	terecht	met	
vragen	 over	 bijvoorbeeld	 vakan-
tie,	 vrije	 tijdsbesteding,	 wonen	 of	
dagbesteding.	Nieuwsgierig	gewor-
den?	De	MEEbus	komt	op	woens-
dag	22	februari	in	Maartensdijk,	op	
het	Winkelcentrum	bij	het	plein	van	
10.00	tot	12.00	uur.

Meditatie op de zondagochtend

Zondag	 19	 februari	 wordt	 in	 de	
kleine	 zaal	 van	 De	 Woudkapel,	
Beethovenlaan	 21	 /	 hoek	 Swee-
lincklaan,	 Bilthoven	 van	 9.30	 uur	
40	 minuten	 gemediteerd.	 De	 bij-
eenkomst	staat	open	voor	ieder	met	
enige	meditatieervaring.

Bezinningssamenkomst

Zondagmorgen	19	februari	vindt	 in	
De	 Woudkapel	 een	 bezinningsbij-
eenkomst	plaats	met	Zainab	Al-Tou-
raihi.	 Het	 thema	 is:	 communicatie,	
het	 sleutelwoord.	 Aanvang	 10.30	
uur	 in	 De	Woudkapel	 te	 Bilthoven	
Toegang	vrij,	collecte	na	afloop.	Er	
is	oppas	voor	de	kleintjes.

Concert in Schutsmantel

Op	 zondag	 26	 februari	 2012,	 om	
15.30	 uur,	 vindt	 in	 Schutsmantel,	
Gregoriuslaan	35	 te	Bilthoven	een	
concert	plaats,	dat	in	nauwe	samen-
werking	 met	 Stichting	 Muziek	 In	
Huis	 wordt	 georganiseerd.	 Het	
ensemble	 Duo	 Vianen-Kerstens,	
bestaande	 uit	 Jody	Vianen	 -	 saxo-

‘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

foon,	 Vera	 Kerstens	 -	 piano,	 zal	
een	gevarieerd	klassiek	programma	
brengen	met	werken	van	o.a.	Piaz-
zolla,	Rachmaninov,	Ravel,	Debus-
sy	 en	 Gershwin.	 Het	 programma	
duurt	 één	 uur,	 zonder	 pauze.	 De	
toegang	is	gratis.	

Kerkdienst op Aswoensdag

Aswoensdag	is	in	de	Rooms	Katho-
lieke	 traditie	 het	 begin	 van	 de	 40	
dagen	durende	Vastentijd,	die	loopt	
tot	 Paaszaterdag	 genoemd.	 Dan	
heeft	 de	 Immanuelkerk-gemeente	
een	 oecumenische	 viering	 in	 de	
Michaelkerk	aan	de	Kerklaan	in	De	
Bilt,	 samen	met	de	Rooms-Katho-
lieke	parochie	en	de	gemeente	van	
de	 Opstandingskerk.	 De	 dienst	
begint	 om	 19.30	 uur.	 De	 dienst	
wordt	geleid	door	mevr.	ds.	E.H.W.	
Stam	en	pastor	Frans	Overbeek.

Cacao in de Wereldwinkel 

Vijf	 juryleden,	 allemaal	 fijnproe-
vers	en	chocoladekenners,	keurden	
10	merken	chocolademelk	in	het	tv-

programma	Kassa.	Als	nummer	één	
kwam	 daar	 uit	 de	 cacao	 van	 Fair	
Trade.	 ‘Echte	 chocola,	 in	 balans,	
niet	 te	 zoet’	 luidde	 het	 testrap-
port.	Ook	proberen?	Buiten	winters	
koud	 en	 binnen	 genieten	 van	 een	
warme	 excellente	 cacaodrank?	 U	
vindt	 ‘m	 op	 de	 verkooptafels	 van	
ons	 Maartensdijkse	 Wereldwinkel:	
a.s.	zaterdag	tussen	10.00	en	16.00	
uur	in	de	hal	van	Dijckstate	aan	het	
Maertensplein	in	Maartensdijk.	

Middagdienst

Zondag	26	 februari	2012	 is	er	een	
middagdienst	 in	 de	 Ontmoetings-
kerk	 aan	 de	 Julianalaan	 in	 Maar-
tensdijk.	 Het	 thema	 van	 de	 dienst	
is:	 ‘Voor	 de	 verandering	 /	 Ben	 je	
er	klaar	voor?’	De	voorganger	is	ds	
Bart	van	Empel,	 straatpredikant	 in	
Utrecht.	Aan	de	dienst	wordt	door	
muziekgroep	Testify	uit	Westbroek	
medewerking	 verleend.	 De	 dienst	
begint	 om	 17.00	 uur.	 Na	 afloop	
van	 de	 dienst	 is	 iedereen	 hartelijk	
welkom	om	na	te	praten	en	soep	en	
een	broodje	te	eten.
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“Ik ben een oude boom
  er vallen steeds meer
  takken af en straks
  valt de boom om”.
   -Ab, januari 2012-

Tot	ons	groot	verdriet	is	onze	boom	nu	omgevallen.
Veel	te	snel	is	van	ons	heengegaan	mijn	maatje,	onze	lieve	vader,	

schoonvader,	zwager	en	oom

Ab van de Hoef
in	de	leeftijd	van	76	jaar.

	 An	†

	 Frieda	

	 Silvia	en	Jaap

	 Madelon	en	Rolf

	 Karin	en	Rob
	 	 Joepie		

	 Jannie	en	Jaap,	kinderen
12	februari	2012	

Oranjelaan	14
3737	AT		Groenekan

Er	is	gelegenheid	om	afscheid	van	Ab	te	nemen	en	de	familie	te	condole-
ren	op	vrijdag	17	februari	van	19.30	tot	20.30	uur	in	het	uitvaartcentrum	
Monuta	Nijenheim,	Kroostweg	33	te	Zeist.

De	uitvaartdienst	zal	worden	gehouden	op	zaterdag	18	februari	
om	10.15	uur	in	de	Boskapel,	Grothelaan	1a	te	Groenekan.

Omstreeks	11.30	uur	zullen	wij	Ab	begeleiden	naar	zijn	laatste	rustplaats	
op	de	Nederlands	Hervormde	Begraafplaats	aan	de	Groenekanseweg	te	
Groenekan.

Na	aloop	is	er	gelegenheid	de	familie	te	ontmoeten	in	restaurant		
De	Biltsche	Hoek,	De	Holle	Bilt	1	te	De	Bilt.
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De	 realisatie	 van	 bedrijvenpark	 La-
renstein	 is	 in	 volle	 gang.	 Ook	 in	
2012	 zullen	 er	 weer	 verschillende	
bedrijven	hun	deuren	openen	op	het	
bedrijvenpark.	Op	dit	moment	buigt	
de	 gemeente	 De	 Bilt	 zich	 over	 de	
verkeersafwikkeling	en	de	inpassing	
van	een	tankstation.	Om	de	verkeers-
afwikkeling	vanaf	Larenstein	naar	de	
Biltse	 Rading	 en	 Groenekanseweg	
goed	te	laten	verlopen	is	in	de	plan-
nen	 een	 rotonde	 opgenomen	 op	 de	
kruising	 Groenekanseweg	 –	 Biltse	
Rading.	 Ten	 behoeve	 van	 de	 inpas-
sing	en	de	vormgeving	van	deze	ro-
tonde	 is	 veel	 onderzoek	 gedaan	 en	
zijn	 verschillende	 ontwerpen	 uitge-
werkt.	In	de	periode	2002-	2004	heeft	
een	 klankbordgroep	 gefunctioneerd	
bij	het	opstellen	van	het	inrichtings-
plan	 van	 bedrijvenpark	 Larenstein.	
Er	 is	 toen	 bepaald	 dat	 de	 inpassing	
van	een	tankstation	aan	de	rand	van	

het	terrein	in	een	later	stadium	verder	
uitgewerkt	 en	 besproken	 zou	 wor-
den.	 Dit	 is	 2010	 en	 2011	 gebeurd.	
Het	 doel	 van	 de	 bijeenkomsten	met	
de	klankbordgroep	was	het	inzichte-
lijk	 krijgen	van	 de	 belangen	van	 de	
verschillende	partijen	om	tot	een	ge-
dragen	ontwerp	te	komen.	Omdat	de	
belangen	erg	uit	elkaar	liggen	is	door	
de	 gemeente	 een	 visie	 op	 de	 inpas-
sing	en	de	verkeersafwikkeling	vanaf	
Larenstein	 op	 de	 Groenekanseweg	
-	 Biltse	 Rading	 ontwikkeld,	 waarin	
zoveel	 mogelijk	 van	 de	 verschil-
lende	 belangen	 zijn	 meegenomen.	
Een	belangrijk	aandachtspunt	in	alle	
ontwerpen	 is	 de	 veiligheid	 van	 de	
ietsers.	

Overleg
Tijdens	 de	 aanbieding	 benadrukte	
wethouder	 Arie-Jan	 Ditewig,	 dat	
er	 op	 dit	 moment	 nog	 geen	 besluit	

is	 genomen:	 ‘Omdat	 beide	 zaken	
nauw	 aan	 elkaar	 verbonden	 zijn	 zal	
het	 College	 gelijktijdig	 een	 besluit	
nemen	over	de	 inpassing	van	de	ro-
tonde	en	het	tankstation.
Gelet	 op	 de	 verschillende	 belangen,	
de	 verschillend	 geluiden	 vanuit	 de	
klankbordgroep	 en	 de	 samenleving	
en	 de	 verschillende	 mogelijkheden	
die	 er	 zijn	 voor	 de	 afwikkeling	 van	
het	verkeer,	heeft	het	college	hier	nog	
geen	standpunt	over	ingenomen.	Het	
college	wil	deze	mogelijkheden	eerst	
bespreken	 met	 de	 gemeenteraad.	
Mede	 op	 basis	 van	 de	 afwegingen	
van	de	raad	zal	het	college	een	dei-
nitief	besluit	nemen’.

Belangengroep
Mariette	Starmans	van	de	belangen-
groep	 stelt:	 ‘Afspraak	 was	 dat	 het	
tankstation	op	Larenstein	zou	komen	
aan	de	binnenring	op	het	bedrijven-

terrein.	 Een	 vroeger	 plan	 voor	 een	
tankstation	 áán	 de	 Groenekanseweg	
ter	plaatse	werd	in	het	verleden	door	
de	 Raad	 van	 State	 naar	 de	 prullen-
mand	verwezen.	Het	gaat	niet	aan	dat	
nu	 op	 alsnog	 wordt	 aangestuurd	 op	
een	tankstation	aan	de	hoek	Groene-
kanseweg	/	Beukenlaan.

Een	oprit	voor	een	tankstation	op	de	
hoek	Groenekanseweg	/	Beukenlaan	
betekent	een	vermijdbaar	risico	voor	
ietsende	 scholieren	 en	 onnodige	
kaalslag	van	groen	dat	als	waardevol	
is	 aangemerkt’.	 Starmans	 noemde	
ook	nog	de	andere	 reacties,	die	 zijn	
ontvangen	zoals	bezorgdheid	over	de	
veiligheid	van	de	ietsende	kinderen:	
‘Mensen	zijn	verbitterd	en	boos	over	
de	 politieke	 keuzes	 die	 worden	 ge-
maakt	waarbij	de	veiligheid	van	iet-
sers	het	onderspit	delft	ten	gunste	van	
het	commercieel	belang	van	één	ben-

zine	 exploitant’.	 De	 belangengroep	
laakte	de	informatievoorziening	door	
de	gemeente:	‘Mensen	herkennen	het	
gevoel	niets	in	te	brengen	hebben	bij	
gemeente	 en	 in	 zogenoemde	 klank-
bordgroepen.	 Ook	 uit	 ervaring	 met	
andere	projecten’.	

Reactie
In	een	reactie	hierop	zegt	de	gemeen-
te	bij	monde	van	Hoofd	Communica-
tie	Patricia	Kok:
‘Verkeersveiligheid,	 ook	 voor	 jonge	
ietsers,	 een	 goede	 locatie	 voor	 het	
tankstation	en	een	goede	verkeersaf-
wikkeling	 zijn	 de	 verschillende	 be-
langen	die	het	bestuur	moet	afwegen.	
De	 inbreng	van	de	 klankbordgroep,	
de	 scholen	 en	 de	 ietsersbond	 heeft	
het	college	doen	besluiten	uit	te	zoe-
ken	of	er	een	variant	kan	worden	uit-
gewerkt	die	nog	meer	tegemoet	komt	
aan	de	verschillende	belangen.

Aanbieding burgerinitiatief en petitie tegen 
oprit tankstation aan de Groenekanseweg

door Henk van de Bunt

Donderdag 9 februari werd een door honderden burgers van De Bilt getekende petitie overhandigd 
aan wethouder Arie-Jan Ditewig. De honderden adhesiebetuigingen zijn afkomstig van verontruste 
omwonenden en ouders van kinderen, die van en naar de scholen en voetbalclub FC. De Bilt ietsen 
over de mogelijke verkeersontwikkelingen bij de Groenekanseweg ter hoogte van de Beukenlaan.

Op zijn kamer ontvangt wethouder Arie-Jan Ditewig uit handen van Mariette 
Starmans de petitie. 

‘Het	 materiaal	 is	 over	 het	 algemeen	
goed	verzorgd’,	zegt	archeoloog	Ton	
van	Rooijen	van	Landschap	Erfgoed	
Utrecht.	 Samen	 met	 twee	 collega’s	
heeft	 hij	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 op	
vrijwillige	 basis	 alle	 vondsten	 tot	
aan	de	zeventiende	eeuw	van	De	Bilt	
gesorteerd	 en	 in	 kaart	 gebracht.	 Het	
gaat	vooral	om	aardewerk	afkomstig	
van	 het	 terrein	 van	 het	 voormalig	
Biltse	 vrouwenklooster,	 waar	 nu	 het	
KNMI	 is	 gevestigd.	 ‘We	 hebben	 al-
les	verpakt	en	in	dozen	van	schuurvrij	
karton	 gedaan’,	 vertelt	Van	Rooijen.	
‘We	hebben	inmiddels	27	dozen	van	
verschillende	 grootte	 gevuld	 en	 we	
hebben	er	nog	een	paar	te	gaan.’

Verhuizing
Zodra	de	laatste	dozen	zijn	gevuld	en	
alle	 vondsten	 zijn	 geregistreerd	 kan	
de	 verhuizing	 beginnen.	 ‘Het	 col-
lege	 is	 inmiddels	 akkoord	 over	 de	
verhuizing’,	 zegt	 Abe	 Postema	 van	
gemeente	De	Bilt,	afdeling	beleid	en	
strategie.	 ‘Als	 de	 lijst	 met	 vondsten	
compleet	 is,	 moet	 die	 nog	 worden	
goedgekeurd	en	dan	gaan	we	het	ma-
teriaal	 overbrengen.	 Ik	 verwacht	 dat	
het	 geen	 jaren	meer	 gaat	 duren.	Het	
is	een	kwestie	van	enkele	maanden.’
Dat	 het	 materiaal	 in	 Utrecht	 wordt	
opgeslagen	 heeft	 vele	 voordelen,	
volgens	beide	heren.	‘Hier	in	het	ge-
meentehuis	 waren	 de	 vondsten	 niet	
toegankelijk	voor	publiek’,	zegt	Pos-
tema.	‘In	het	provinciaal	depot	is	het	
beschikbaar	voor	iedereen.	Ook	voor	
onderzoek.’	 Van	 Rooijen:	 ‘Ik	 heb	 al	
gehoord	dat	onderzoekers	staan	te	po-
pelen	om	de	vondsten	van	het	vrou-
wenklooster	 te	bekijken	en	 te	verge-
lijken	 met	 andere	 vondsten.	 Op	 die	
manier	 komt	 er	 meer	 duidelijkheid.	

Ook	 heel	 belangrijk	 voor	 de	 histo-
rie	 van	De	Bilt.’	Postema	noemt	het	
voorbeeld	van	‘merkjes’	op	gevonden	
stukken	aardewerk.	Duidelijk	zijn	er	
letters,	tekens	en	iguurtjes	ingekrast.	
‘Maar	 we	 weten	 niet	 waarom’,	 zegt	
Van	Rooijen.	‘Misschien	dat	we	daar	
nu	achter	gaan	komen	en	zo	meer	le-
ren	over	het	leven	van	die	tijd.’

Exposities
Ook	de	volledige	documentatie	over	
de	 bodemvondsten	 door	 de	 jaren	
heen,	 wordt	 overgebracht	 naar	 het	
provinciaal	depot.	Zo	ook	het	archeo-
logisch	 rapport	 van	 meneer	 Meijer,	
die	 halverwege	 de	 vorige	 eeuw	 een	
belangrijke	 rol	 speelde	 in	 de	 om-
schrijving	 van	 de	 vondsten	 rond	 het	
voormalige	 vrouwenklooster.	 ‘Veel	
van	de	documentatie	wordt	mogelijk	
ook	gedigitaliseerd’,	weet	Van	Rooij-
en,	 ‘waardoor	 we	 nog	 makkelijker	

historisch	materiaal	tot	onze	beschik-
king	hebben.’
Het	materiaal	wordt	door	het	provin-
ciaal	 depot	 op	 aanvraag	 beschikbaar	
gesteld	 voor	 exposities,	 dus	 de	 be-
langrijkste	historische	stukken	zullen	
ongetwijfeld	nog	wel	eens	terugkeren	
in	De	Bilt.	 ‘Ik	verwacht	dat	we	vol-
gend	jaar,	als	De	Bilt	900	jaar	bestaat,	
wel	verschillende	exposities	krijgen’,	
zegt	 Postema.	 ‘Dan	 willen	 we	 onze	
historie	 ook	 laten	 zien,	 lijkt	 me.	 En	
hoe	 kan	 dat	 beter	 dan	 vondsten	 uit	
de	beginperiode	 ten	 toon	 te	 stellen?’	
Postema	 kijkt	 trots	 naar	 het	 hoofdje	
van	een	Mariabeeldje,	dat	hij	 in	zijn	
handen	 heeft.	 Het	 is	 misschien	 wel	
het	 pronkstuk	 van	 de	 middeleeuwse	
vondsten	 van	De	Bilt.	 ‘Nee,	 ik	 vind	
het	 niet	 jammer	 dat	 alles	 hier	 weg	
gaat’,	zegt	hij.	 ‘Ik	ben	zo	 in	Utrecht	
als	 ik	 de	 behoefte	 heb	 om	 er	 weer	
eens	naar	te	kijken.’

Verhuizing middeleeuwse vondsten
door Raphael Klees

Honderden scherven, bakstenen, eetgerei en beeldjes uit middeleeuws De Bilt staan 
op het punt verhuisd te worden. Het historische materiaal, dat jarenlang ongesorteerd 

in de kelderruimte van het gemeentehuis lag, wordt overgebracht naar 
het Provinciaal Archeologisch Depot voor Bodemvondsten in Utrecht.

Archeoloog Ton van Rooijen bekijkt een beeldje uit de historische collectie in 
de kelder van het gemeentehuis.

Weathertown Bigband
heeft nieuwe dirigent

De	 Weathertown	 Bigband,	 onderdeel	 van	 de	 Koninklijke	 Biltse	 Harmo-
nie,	is	volop	in	beweging.	Zo	deed	de	band	twee	weken	geleden	nog	mee	
met	een	Bigbandfestival	in	Lelystad	onder	leiding	van	bandleider	Michiel	
Renger.	Dat	was	meteen	het	laatste	optreden	met	Michiel,	want	afgelopen	
donderdag	 droeg	 hij	 het	 dirigeerstokje	 over	 aan	 zijn	 opvolger	 Marc	 van	
den	Bosch.	In	2008	werd	de	Weathertown	Bigband	opgericht	en	heeft	zich	
onder	leiding	van	Michiel	Renger	in	de	afgelopen	4	jaar	ontplooid	tot	een	
uitstekende	 bigband	 die	 regelmatig	 optreedt,	 zowel	 in	 gemeente	De	Bilt	
als	ver	daar	buiten.	Nu,	na	4	 jaar	ging	de	band	op	zoek	naar	een	nieuwe	
dirigent	en	heeft	in	Marc	van	den	Bosch	een	waardig	opvolger	gevonden.	
Marc	heeft	als	professioneel	trompettist	ruime	ervaring	met	het	leiden	van	
bigbands	en	denkt	de	Weathertown	Bigband	naar	een	hoger	niveau	te	kun-
nen	tillen.	Donderdag	9	februari	jl.	ontving	hij	vol	enthousiasme	de	leiding	
over	de	band.	Stilzitten	is	er	voor	Marc	en	de	rest	van	de	band	niet	bij,	er	
staan	inmiddels	al	diverse	optredens	op	het	programma.	Tussendoor	wordt	
nog	druk	gezocht	naar	een	nieuwe	pianist,	(lead)	trombonist	en	een	zange-
res.	Interesse?	info@weathertownbigband.nl	

Michiel Renger (l) en Marc van den Bosch.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.98

100
gram 1.75

100
gram 1.69

1 Kg. 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 februari
t/m woensdag 22 februari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

KÁNT EN KLAAR!

Hamburgers
Tartaar
Duitse biefstuk

Malse biefstukreepjes 
in Bourgondische saus

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG

Beenham van ’t huis
Rauwe ham van ’t huis

Filet Americain
Sellerysalade
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

2x 100
gram 3.25

Magere runderlappen

Entrecôte 

Speklappen 
naturel of gemarineerd 

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

LEKKERE TORTILLA ‘S

6 halen / 
   5 betalen

op=op 2
stuks 6.-

ITALIAANSE SALAMI 
GEMAAKT VAN 
PARMAHAM

100
gram 2.98

VERSE TAPENADE 
MET PARMESAN

BOERENSTOLWIJKER 
BELEGEN

VERSGEBRANDE 
PINDA’S 

RONCAL OUDE SPAANSE 
SCHAPENKAAS

100
gram 2.25

500
gram 5.50100

gram 2.25

250
gram 1.69

NIEUW!

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

Perssinaasappels
2 kilo

1,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Mooie

Witlof
500 gram

•  Nasi of Bami
Met BaBI-PaNGaNG 

 ________________ 100 GRaM  0,99
•  Jachtschotel

 ________________ 100 GRaM  0,99
•  Italiaanse grill groente

Met KIPPeNPOOt OF SPaRe-RIBS 
eN GeBaKKeN aaRDaPPeLS 

 ________________ 100 GRaM  0,99

Vers gesneden

ananas
Volle bak

0,99 0,69

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 20 FeBRUaRI, DINSDaG 21 FeBRUaRI 

eN WOeNSDaG 22 FeBRUaRI

Vers gesneden

Spitskool _________  400 GRaM  0,79

De lekkerste

Navelsinaasappels _  HééL KILO  0,99

Pasta met kip ___  100 GRaM  0,99

Luxe Hollandse

Sla-mix _____  ZaK 150 GRaM  0,99
Voorgekookte

Bistro-krieltjes 
_____________________  500 GRaM  0,99
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’s	Ochtends	waren	er	weinig	bezoe-
kers,	tussen	de	middag	trok	dat	weer	
wat	aan,	maar	vanaf	een	uur	of	drie	
is	de	belangstelling	weer	wat	geluwd.	
Bij	 de	 ijspegelverkoop,	 waarmee	
drankjes,	 soep,	 broodjes	 en	 gebak	
kan	worden	gekocht,	is	het	rustig.	In	
de	gang	naar	de	drie	ruimtes	waar	de	
Winterfair	zich	afspeelt,	 treft	de	be-
zoeker	al	de	eerste	stands,	zoals	die	
van	 glasvezelprovider	 Wisper,	 die	
probeert	mensen	te	interesseren	voor	
een	 van	 zijn	 pakketten.	 De	 work-
shops	in	de	beide	zalen	zijn	al	afge-
lopen.	Alleen	één	meisje	is	nog	bezig	
met	 een	 omgekeerde	 bloempot	 en	
een	 mezenbol	 een	 hanger	 te	 maken	
voor	in	te	tuin.	Bij	een	van	de	stands	
zijn	de	resultaten	te	bewonderen	van	
de	 workshop	 winterlandschappen	
schilderen.	

De	ondernemers	uit	de	gemeente	De	
Bilt	 en	 buurgemeenten	 proberen	 de	

passanten	 te	 interesseren	 voor	 win-
terbanden,	 een	 vogelvriendelijke	
tuin,	 zelfgemaakte	 jams	 en	 chut-
neys,	 sieraden,	 wintersportartikelen,	
verlichting,	 baby-	 en	 peutermode,	
auto’s,	 ietsen,	 tweedehands	 kinder-
speelgoed	 en	 hengelsportartikelen.	
De	 Wereldwinkel	 heeft	 een	 keur	
aan	producten	uitgestald	en	Abrona,	
een	 instelling	 uit	 Zeist	 voor	 dienst-
verlening	 aan	 mensen	 met	 een	 ver-
standelijke	 beperking,	 biedt	 vrolijk	
gekleurde	 eigengemaakte	 spulletjes	
aan,	waaronder	prachtig	serviesgoed.	
Het	Rode	Kruis	staat	met	welfarearti-
kelen,	Landwinkel	De	Hooijerij	pro-
beert	haar	biologische	producten	aan	
de	man	 te	brengen	en	Verhaar	heeft	
heerlijke	 wijnen	 in	 de	 aanbieding.	
De	kraam	waar	 eten	 en	 drinken	be-
steld	 kan	worden	heeft	 bepaald	 niet	
te	 klagen	 over	 aandacht.	 Vooral	 de	
erwtensoep	en	het	gebak	vinden	gre-
tig	aftrek.

Quatre-mains
Gelukkig	 trekken	 de	 muziekoptre-
dens	 in	 de	 aula	 van	 Het	 Nieuwe		
Lyceum	heel	wat	enthousiast	publiek.	
Een	van	de	hoogtepunten	van	de	mid-
dag	is	de	85-jaar	Show,	gebracht	door	
de	 vrijwillige	 brandweerharmonie.	
Dit	 muziekgezelschap	 doet	 al	 sinds	
jaar	 en	 dag	 mee	 aan	 taptoes,	 waar	
behalve	 muziek	 ook	 een	 hele	 show	
wordt	 opgevoerd.	 De	 muzikanten	
komen	 onder	 tromgeroffel	 de	 aula	
binnen,	 voorafgegaan	 door	 tamboer	
majoor	Peter	Otten.	Ze	laten	diverse	
formaties	 zien,	 zoals	 een	 molen	 en	
een	diagonale	opstelling.	Met	gekke	
kaboutermutsen	op	en	vooral	met	de	
solerende	 trombonespelers,	 van	 wie	
eentje	met	 zijn	 blote	 voet	 de	 schuif	
bedient,	hebben	ze	de	lachers	op	hun	
hand.	De	brandweerharmonie	 speelt	
een	 potpourri	 van	 allerlei	 bekende	
melodieën	 waarmee	 ze	 in	 de	 loop	
der	 jaren	 veel	 succes	 hebben	 gehad	

bij	allerlei	openlucht	optredens.	On-
dertussen	 wordt	 een	 ilm	 vertoond	
met	 fragmenten	van	showoptredens,	
die	helaas	vanaf	de	zijkant,	waar	de	
stoelen	 staan	voor	het	 publiek,	 nau-
welijks	te	volgen	is.	Vervolgens	ver-
zorgt	muziekgroep	De	Tornado’s	een	
boeiend	muzikaal	optreden,	genaamd	
Sneeuwstorm	 Spektakel.	 Deze	 mid-
dag	 bestaat	 het	 gezelschap	 uit	 acht	
personen.	De	Tornado’s	wordt	geleid	
door	 Rina	 Kruis	 en	 maakt	 deel	 uit	
van	de	Paraplu,	een	stichting	voor	ge-
specialiseerd	 educatief	 en	 recreatief	
werk	in	Zeist.	Dit	is	een	vrijetijds-	en	
vormingsorganisatie	 voor	 mensen	
met	een	verstandelijke	beperking	van	
zestien	 jaar	 en	 ouder.	 De	 muzikan-

ten	bespelen	percussie-instrumenten,	
djembe,	 keyboard	 en	 trommel.	 Een	
van	de	 leden	bracht	 zelfs	 een	 fraaie	
quatre-mains	met	Rina	Kruis	ten	ge-
hore.	Onlangs	is	een	lira	aan	het	in-
strumentarium	 toegevoegd,	 waarop	
ook	 een	 solo	 werd	 gespeeld,	 en	 de	
groep	 beschikt	 over	 enkele	 zangta-
lenten.	 Een	 van	 hen	 zingt	 een	 wel-
komstlied,	een	ander	brengt	met	veel	
passie	 het	 lied	 Droomland.	 Het	 pu-
bliek	zingt	uit	volle	borst	mee	bij	het	
refrein.	 Iedere	 dinsdagavond	 oefent	
De	Tornado’s	met	veel	inzet	op	haar	
repertoire.	De	groep	treedt	ongeveer	
twee	keer	per	jaar	op,	dus	het	is	ex-
tra	speciaal	deze	muzikanten	aan	het	
werk	te	zien	in	het	Nieuwe	Lyceum.

Winterfair Brandweerharmonie matig 
bezocht vanwege schaatsweer

door Lilian van Dijk

Het lijkt misschien vreemd, maar het meest blij dat de Elfstedentocht was afgelast
waren de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie te Bilthoven en de ondernemers

en instellingen die in Het Nieuwe Lyceum deelnamen aan de Midwinterfair.
Dit jaar kwamen er minder bezoekers op af dan in 2011, waarschijnlijk vanwege het mooie 

schaatsweer, maar gelukkig zat niet heel Nederland aan de buis gekluisterd.

De meest spectaculaire act van de brandweerharmonie bij de 85-Jaar Show 
was die van de trombonespelers. Let vooral op de blote voet van de man op 
de stoel.

We	nemen	een	kijkje	 in	het	 toekom-
stige	 restaurant.	 Het	 oude	 gemeen-
schapsgedeelte	 is	 link	 aangepakt	 en	
de	nieuwe	aangebouwde	 serre	 is	 een	
mooie	aanwinst.	De	houten	vloer	ligt	
er	al	in	en	ook	de	grote	gekleurde	lam-
penkappen	hangen	al	aan	het	plafond.	
Wat	 opvalt	 is	 de	 moderne	 inrichting	
tot	nu	toe.	Een	groot	deel	van	de	be-
woners	 gaat	 hier	 komend	 voorjaar	
dagelijks	dineren,	zo	is	de	bedoeling.	
Overdag	vinden	de	nodige	activiteiten	
plaats,	 verzorgd	 door	 het	 woon-	 en	
zorgcentrum	en	stichting	Animo.

Restaurant
‘Er	komen	65	zitplaatsen’,	zegt	Joost	
Liebe,	 general	 manager	 van	 het	 res-
taurant.	 Liebe	 is	 vierdejaars	 student	
van	het	ROC	Midden	Nederland,	Ho-
reca	&	Travel	college	en	neemt	vanaf	
2	maart,	 samen	met	 nog	 een	general	
manager,	 de	 dagelijkse	 gang	 van	 za-
ken	 voor	 zijn	 rekening.	 Zo’n	 zes	 à	
zeven	 studenten	van	het	ROC	zullen	
elke	 avond	 het	 restaurant	 bemannen,	
begeleid	 door	 twee	 leermeesters	 van	
de	 school.	 Er	 zal	 in	 ieder	 geval	 een	
leerling	chef-kok	en	een	assistent-kok	
in	 de	 vernieuwde	 keuken	 staan.	 Als	
de	 behoefte	 groter	 is,	 wordt	 er	 meer	
personeel	 ingeschakeld.	Op	aanvraag	
is	het	ook	mogelijk	te	lunchen	in	res-
taurant	Bij	de	Tijd.	
Bewoners	 van	 het	 woon-	 en	 zorg-
centrum	 kunnen	 vanaf	 1	 april	 iedere	
avond	 gratis	 de	 dagschotel	 nuttigen.	
Ook	hebben	zij	in	het	nieuwe	restau-
rant	de	mogelijkheid	om	een	menu	à	
la	carte	te	kiezen,	maar	daarvoor	moet	
wel	 betaald	 worden.	 Voor	 de	 bewo-

ners	is	het	een	ideale	gelegenheid	om	
met	 familie	 of	 andere	 kennissen	 uit	
eten	te	gaan	zonder	het	gebouw	te	ver-
laten.	Het	restaurant	kent	immers	twee	
ingangen.	Een	doorloop	vanaf	de	gang	
van	het	woon-	en	zorgcentrum	en	een	
oficiële	eigen	entree	naast	de	nieuwe	
serre	aan	de	Professor	Doctor	H.	Ka-
merlingh	Onnesweg.

Activiteiten
‘We	 hebben	 precies	 66	 bewoners	 in	
ons	 Woon-	 en	 Zorgcentrum’,	 vertelt	
Sabine	Veerman,	activiteitenbegeleid-
ster.	‘De	verwachting	is	dat	80	procent	
vanaf	 1	 april	 dagelijks	 gaat	 eten	 in	
het	restaurant	dat	om	17.00	uur	open	
gaat.’	Overdag	zullen	er	in	het	restau-
rant	 regelmatig	 activiteiten	 zijn.	 ‘En	
niet	 alleen	 voor	 de	 bewoners’,	 zegt	

Veerman.	 ‘Alle	 mensen	 uit	 de	 wijk	
zijn	welkom.	We	hebben	een	activitei-
tenplan,	genaamd	Bij	de	Tijd	-	Actief	
en	daarmee	zullen	we	in	de	ruimte	van	
het	restaurant	ook	overdag	veel	gezel-
lige	omgang	creëren.’

Ruim	een	jaar	geleden	werd	er	al	een	
intentieovereenkomst	 getekend	 door	
alle	 betrokken	 partijen.	 Het	 wijkres-
taurant	Bij	de	Tijd	is	een	initiatief	van	
De	Bilthuysen	(waar	locatie	Weltevre-
den	 onder	 valt)	 samen	 met	 Stichting	
Animo	 en	 ROC	 Midden	 Nederland.	
Alles	 in	 het	 kader	 van	 het	 Project	
Mens.	Op	vrijdag	2	maart	 is	de	ofi-
ciële,	feestelijke	opening	van	het	res-
taurant.	 Een	 paar	 dagen	 eerder	 gaat	
De	Vierklank	alvast	even	voor	u	voor-
proeven.

Bij de Tijd moet leegte vullen
door Raphael Klees

Op 2 maart wordt er in woon- en zorgcentrum Weltevreden in De Bilt een nieuw wijkrestaurant 
geopend met de naam Bij de Tijd. Bedoeld om de bewoners in contact te brengen met omwonenden 

én om studenten van ROC Midden Nederland de kneepjes van het horecavak te leren.
De verbouwing is nog in volle gang.

Activiteitenbegeleidster Sabine Veerman en general manager Joost Liebe in 
het toekomstige wijkrestaurant Bij de Tijd.

Gaslek gemeld
Maandagmiddag kwam er een melding binnen via 112 van 

gaslucht bij de inmiddels niet meer bewoonde woningen aan 
de Tolakkerweg, gelegen naast het nieuwbouwgedeelte van het 

voormalig gemeentehuis van Maartensdijk. 

De	melding	was	aanleiding	voor	politie	en	brandweer	ter	plaatse	te	verschij-
nen.	Oficier	van	Dienst	Marco	Schröder	van	de	brandweer	vertelde,	dat	
door	voorbijgangers	gaslucht	was	geroken	en	dat	dit	via	112	was	gemeld.	
In	zo’n	geval	wordt	de	brandweer	opgeroepen	omdat	er	sprake	kan	zijn	van	
direct	explosiegevaar:	‘De	brandweer	is	wel	in	staat	een	snelle	dichting	van	
een	lek	te	maken	en	de	omgeving	in	de	gaten	te	houden	door	metingen	te	
verrichten	en	te	bepalen	of	er	direct	explosiegevaar	is’.	

De	metingen	 zijn	gedaan	 en	waren	 aanleiding	voor	 inschakeling	van	het	
gasbedrijf,	dat	uiteindelijk	ook	het	opgespoorde	lek	heeft	kunnen	dichten.	
Volgens	Schröder	zijn	er	geen	bewijzen	gevonden	dat	het	lek	in	verband	zou	
kunnen	worden	gebracht	met	de	geruchten	van	koperdiefstal	:	‘Ik	had	dat	
ook	meegekregen,	maar	wij	 concentreren	onze	werkzaamheden	daar	niet	
op.	Dat	is	voor	onze	inzet	niet	van	belang,	maar	meer	voor	de	politie	als	dat	
zo	is.	Er	is	ons	niets	gebleken	dat	daarop	duidt,	maar	ook	dat	zegt	niet	alles,	
omdat	alles	mogelijk	is	en	blijft.	[HvdB]	

De opgeroepen brandweer evalueert na aloop de inzet. 
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari | 6 maart 2012

Irene van den Bos

Caro Bensca

www.arttraverse.nl

Schilderijen

Sculpturen

advertentie

Zie	 je	 Zo	 is	 een	 project	 waarbinnen	
jongeren,	in	het	kader	van	hun	maat-
schappelijke	 stage,	 ouderen	 bekend	
maken	 met	 het	 programma	 Skype,	
zodat	 zij	 vanuit	 huis	 gemakkelijk	
beeldcontact	kunnen	 leggen	met	bij-
voorbeeld	 vrienden	 en	 familie.	 In	
2011	heeft	Alleato	‘Zie	je	Zo’	als	pi-
lot	uitgevoerd	in	de	gemeente	De	Bilt.	
De	 helft	 van	 de	 aanwezige	 ouderen	
is	 thuis	 bezocht	 door	 een	 team	 van	
leerlingen,	 de	 andere	 helft	 kon	 niet	
meer	gematcht	worden	met	leerlingen	
doordat	het	aantal	aanmeldingen	on-
verwacht	hoog	was.	

Skype
Hoe	 stellen	 we	 ouderen	 in	 staat	 om	
langer	thuis	te	blijven	wonen?	Welke	
mogelijkheden	 zijn	 er	 om	 eenzaam-
heid	 onder	 ouderen	 te	 verminderen?	
Hoe	kan	internet	zelfredzaamheid	van	
ouderen	 bevorderen?	 Deze	 vragen	 –	
en	 de	 mogelijke	 antwoorden	 daarop	
waren	aanleiding	tot	het	project	‘Zie	
je	Zo’:	een	project	van	Alleato	waarin	
leerlingen	 en	 studenten	 van	 mid-
delbare	 scholen	 en	 ROC’s	 ouderen	
helpen	 bij	 het	 installeren	 en	 gebrui-
ken	van	Skype.	Met	Skype	kan	men	
gratis	 videobellen	 via	 internet.	Door	

ouderen	vertrouwd	te	maken	met	vi-
deobellen	worden	ze	zelfredzamer	en	
kunnen	ze	hun	netwerk	vergroten.

Moment
Herman	Mittendorf,	wethouder	Zorg	
en	Welzijn	De	Bilt:	‘Ik	heb	geen	mo-
ment	 geaarzeld	 toen	 wij	 gevraagd	
werden	 om	 als	 proeftuin	 te	 dienen	
voor	het	project	Zie	je	Zo!	De	opzet	
van	 het	 project	 sluit	 naadloos	 aan	
bij	de	ambities	die	wij	 als	gemeente	
hebben	op	het	 terrein	 van	 zorg	 voor	
en	welzijn	van	ouderen.	Eén	van	die	
ambities	 betreft	 het	 tegengaan	 van	

sociale	 isolatie	en	vereenzaming	van	
ouderen.	 Met	 videobellen	wordt	 een	
mogelijkheid	 geboden	 om	 je	 wereld	
–	letterlijk	-	te	verruimen	en	daarmee	
sociaal	 isolement	 te	 verkleinen.	 De	
eerste	bevindingen	zijn	zeer	positief.	
De	animo	onder	ouderen	is	zeer	groot	
en	 leerlingen	 vinden	 het	 ontzettend	
leuk	om	te	doen.	Daarmee	snijdt	het	
mes	aan	twee	kanten’.

Ervaringen
Alleato	heeft	 in	2011	Zie	 je	zo!	met	
succes	 uitgevoerd	 in	 gemeente	 De	
Bilt.	 Meer	 dan	 100	 ouderen	 zijn	 in	
drie	maanden	 tijd	bezocht	door	 leer-
lingen	 van	 middelbare	 scholen	 en	
ROC’s.	De	ervaringen	van	ouderen	en	
leerlingen	zijn	positief.	Op	de	afslui-
tende	bijeenkomst	vertelt	Meta	Smitt	
uit	Westbroek:	‘Ik	heb	een	zus	wonen	
in	 Canada	 en	 zij	 raadde	 mij	 aan	 te	
gaan	‘Skypen’.	Ben	blij	dat	ik	het	via	
dit	project	kon	doen,	want	de	fysieke	
en	 technische	 ondersteuning	 van	 de	
jongeren	 hier	 thuis	 was	 een	 enkele	
keer	 nodig	 maar	 ook	 perfect.	Als	 er	
weer	nieuwe	mogelijkheden	zijn	raad	
ik	anderen	ook	aan	het	via	‘Zie	je	Zo’	

te	gaan	doen.	 Ik	heb	me	ook	aange-
meld	bij	de	spontaan	ontstane	gebrui-
kersgroep,	om	in	training	te	blijven’.	

Aanrader
Ook	Gerard	van	de	Klomp	uit	Biltho-
ven	sloot	zich	er	bij	aan:	‘Ik	heb	een	
zus	 in	 Groningen,	 die	 vanwege	 een	
ongeval	 op	 dit	 moment	 minder	 mo-
biel	is.	Skypen	maakt	het	contact	veel	
intensiever.	 Heb	 ook	 prima	 onder-
steuning	 van	 de	 jongeren	 gehad.	 Ze	
zijn	zelfs	twee	keer	langs	geweest.	Ik	
ben	heus	geen	digibeet,	maar	kon	de	
praktische	 tips	 prima	 gebruiken.	 Dit	
project	zie	ik	echt	als	een	aanrader’.	

Een	 aansprekend	 project,	 onder-
steund	 door	 Alleato,	 welke	 zorgt	
voor	pr-	en	trainingsmateriaal,	de	in-
teractieve	 website	 www.ziejezo.org,	
werving/ondersteuning	 van	 scholen	
(voortgezet	onderwijs	en	middelbaar	
beroepsonderwijs),	ondersteuning	bij	
werving	 van	 ouderen,	 intake	 van	 de	
ouderen,	 training	 voor	 scholieren	 en	
monitoring	van	de	resultaten	en	eva-
luatie.	Info	kan	worden	verkregen	via	
info@alleato.nl

Zie je Zo!
Ouderen leren videobellen via Skype

door Henk van de Bunt

Dinsdag 7 februari was er in De Werkplaats een slotbijeenkomst van het project Zie je Zo,
waarin werd teruggeblikt op het project en waarin betrokkenen samen onderzochten of en hoe 

Zie je Zo mogelijk een blijvende plek in de samenleving zou kunnen krijgen. 

Gerard van de Klomp en Meta Smitt zijn erg te spreken over het project.

De	beide	activiteitenbegeleidsters	en	
twee	vrijwilligsters,	Ans	van	Dijk	en	
Luty	de	Mooy	(deze	middag	niet	aan-
wezig),	 hebben	 alle	 vier	 een	 cursus	
rollatordansinstructeur	 gedaan.	 Deze	
middag	 wisselen	 ‘loopdansen’	 en	
‘zitdansen’	 elkaar	 af,	 zodat	 de	 deel-
neemsters	 tussen	 door	 even	 kunnen	
uitrusten.	 ‘Dit	 is	 de	 tweede	 keer	 dat	
we	deze	activiteit	aanbieden.	De	eer-
ste	keer	waren	ze	erg	moe’,	legt	Ans	
uit.	 ‘Daarom	 doen	 we	 nu	 	 meer	 zit-
dansen	ertussendoor.	Het	is	een	kwes-
tie	van	opbouwen.’	Ze	toont	haar	cur-
susboek,	 waarin	 een	 lange	 lijst	 staat	
van	alle	dansen	die	mogelijk	zijn	voor	
mensen	met	een	rollator.	Mars,	Schot-
se	 en	 Engelse	 wals,	 valeta,	 rumba,	
samba,	 paso	 doble,	 chachacha,	 jive,	
quickstep,	polka	en	tango,	om	er	een	
paar	 te	noemen.	 ‘Veel	deelneemsters	
hebben	vroeger	zelf	gedanst’,	vertelt	
Ans,	 die	 zelf	 ook	 bij	 een	 dansgroep	
zit.	 ‘Dat	merk	 je.’	Als	om	dat	 te	be-
wijzen	zwiert	Mariëtte	tijdens	een	zit-
pauze	 over	 de	 vloer	met	 een	 oudere	
dame	 die	 straalt	 van	 plezier	 nu	 ze	

haar	 oude	hobby	weer	 even	kan	op-
pakken.	Ans	werd	vrijwilliger	bij	De	
Koperwiek	via	 een	kennis.	 ‘Die	 had	
een	 familielid	 hier	 wonen	 en	 vroeg	
een	 keer	 of	 ik	 wilde	 meehelpen	 bij	
een	dagje	uit,	omdat	ze	een	tekort	aan	
begeleiders	 hadden.	 Ik	 woon	 hier	 in	
de	 buurt,	 maar	 ik	 had	 hier	 toen	 nog	
geen	 familieleden	wonen.	Later	wel.	
Ik	rijd	nu	ook	op	de	bus,	ik	doe	mee	
met	koersbal	en	een	keer	per	maand	
help	ik	mee	bij	de	themamaaltijd.’

Plezier
Wat	 direct	 opvalt,	 is	 hoe	 gezellig	
het	 is,	zowel	voor	de	deelnemers	als	
voor	de	begeleiders	en	de	drie	dansin-
structrices.	‘Ik	vind	het	leuk	om	mee	
te	doen’,	vertelt	Gien	Slot-Koekoek,	
die	 tijdens	 een	 zitdans	 enthousiast	
de	gebaren	maakt	die	Joke	voordoet.	
Bij	het	loopdansen	wordt	heel	wat	af-
gelachen	 en	 als	 iemand	 per	 ongeluk	
net	de	verkeerde	kant	opdraait,	wekt	
dat	 hilariteit	 in	 plaats	 van	 ergernis.	
‘Dansen	 is	 plezier	 voor	 twee’,	 haalt	
Joke	de	Koning	de	bekende	leus	van	

dansscholen	 aan,	 en	 dat	 is	 precies	
waar	het	hier	om	draait.	En	uiteraard	
om	het	bewegen,	want	dat	bevordert	
de	 gezondheid.	 Voor	 familieleden	 is	
het	een	 leuke	manier	om	op	een	an-
dere	 manier	 contact	 te	 maken	 met	
hun	moeder	of	tante	en	ze	komen	met	
familieleden	 van	 andere	 ouderen	 in	
aanraking.	 Met	 iemand	 in	 dezelfde	
situatie	 verkeren	 schept	 een	 band,	
zeker	als	de	oudere	een	psychisch	en/
of	fysiek	onomkeerbaar	proces	door-
maakt.	Het	is	ijn	als	je	er	met	anderen	
over	kan	praten	die	hetzelfde	beleven	
met	hun	eigen	vader	of	moeder.	Het	
rollatordansen	is	duidelijk	 laagdrem-
pelig.	‘Mensen	met	een	rollator	den-
ken	vaak	dat	het	dom	is	of	dat	ze	het	
vast	niet	kunnen	doen.	Ik	raad	ze	aan	
om	een	keer	te	komen	kijken	of	mee	
te	doen’,	spoort	Ans	aan.	‘Vanmiddag	
zitten	er	ook	twee	mensen	te	kijken.’	
Mensen	hoeven	zelfs	niet	eens	mee	te	
doen	met	de	loopdansen,	zittend	mee-
klappen,	 met	 de	 voeten	 bewegen	 en	
met	de	armen	gebaren	maken	 is	ook	
gezond	 en	 leuk.	 Het	 rollatordansen	

vindt	 plaats	 op	 twee	 donderdagmid-
dagen	per	maand.	 ‘In	principe	 is	het	
rollatordansen	 alleen	 bestemd	 voor	
bewoners	van	De	Koperwiek.	 ‘Maar	
mensen	 die	 bij	 ons	 op	 de	 wachtlijst	
staan	 zijn	 ook	 van	 harte	 welkom’,	
verzekert	 Joke	 de	 Koning.	 ‘We	 pro-
beren	 er	 een	 gezellige	 middag	 van	
te	 maken	met	 iets	 lekkers	 en	 kofie,	
thee	of	fris.’	Op	de	dansvloer	kunnen	
maximaal	 tien	 bewoners	 met	 bege-
leiders	meedoen,	meldt	ze.	‘Maar	als	
er	meer	deelnemers	zijn,	 is	dat	geen	
probleem.	Soms	willen	mensen	even	
een	 pauze	 nemen	 om	 uit	 te	 rusten.	
Die	kunnen	langs	de	kant	een	dansje	
uitzitten	en	dan	kunnen	andere	bewo-
ners	de	dansvloer	op.’	

Dansen met een maatje: 
rollatordansen in de Koperwiek

door Lilian van Dijk

Onder leiding van activiteitenbegeleidsters Joke de Koning en Mariëtte Eijdens en vrijwilligster 
Ans van Dijk genoten bewoonsters van De Koperwiek op donderdagmiddag 9 februari van allerlei 

rollatordansen. De meeste deelnemers hadden een begeleider - een familielid of bekende - 
die hielp bij het maken van de juiste danspassen. Sommige ouderen deden zelfstandig mee. 

Instructrice Ans van Dijk, met microfoon in de hand, geeft aanwijzingen, 
terwijl ze zelf een deelneemster helpt de goede kant op te lopen.
 

Dinsdag 7 februari was er in De Werkplaats een slotbijeenkomst van het project ‘Zie je Zo’. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

***LAATSTE RONDE!***

De hele wintercollectie 

nu voor weggeefprijzen

10% korting*

1 jaar
NAGEL FASHION 

 Dat willen wij met u vieren.

Proiteer 4 dagen lang van

op de nieuwe 

voorjaarscollectie 2012!
* m.u.v. basis artikelen

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

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

GRATIS

TROUWALBUM

Bestel nu trouwkaarten

uit de nieuwe HUWELIJKSCOLLECTIE

van Belarto (v/h Mercard)

en krijg een trouwalbum CADEAU*.

Boeken inzien kan dagelijks

van 9.00 - 17.00 uur.

Boeken mee naar huis?

Geen probleem!

*Bij een bestelling vanaf 40 kaarten ontvangt u een voucher t.w.v. € 13,95. 
Deze voucher vertegenwoordigt een zelfgemaakt fotoboek of kan als 
korting gebruikt worden op alle Albelli fotoboeken. De actie loopt tot en 
met 31 juli 2012. Op = op.

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

POTLOOD NARCIS
3 BOS € 2,75 / €  95 CT PER BOS

CHRYSANTEN
2 BOS € 3,95 / € 2,95 PER BOS

OP = OP

06 - 53 14 67 33

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

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

Witte Bollen
10 stuks

2,50

Winterslof
verrassend 

lekker 7,25

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

AUTO VAN DE WEEK

VOLVO C70 2.4 CABRIO 

GEARTRONIC MOMENTUM

2010, 12.000, BRUIN/GRIJS MET, 

IVOOR LEDER INT, CRUISE C

CLIMATE C, PARKEERS, 

RAD/CD/NAV, LMV, 

€ 37.500,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN PICASSO 1.8 16V 2005 124.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,  € 6.900,00 

DEAWOO LANOS 1.5 SXI AUTOMAAT 2000 145.000 ROOD,AIRCO,SB,ER,CV,NIEUWE APK,  € 1.250,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2006 57.000 GEEL,ABS,RAD/CD,BLUE TOOTH CARKIT  € 5.450,00 

PEUGEOT 206 1.4 GENTRY 3 DRS 2000 150.000 OLIJF GROEN MET,AIRCO,RAD/CD,ER,ESP,CV,LMV,  € 2.500,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V PREMIUM 2005 84.000 GRIJS/GROEN MET,CLIMATE C,CRUISE C,ABS,ER,

PANORAMADAK,RAD/CD,LMV,  € 8.500,00 

PEUGEOT 308 1.6 16V XS VTI 2008 45.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

SCHUIFDAK,RAD/CD,  € 11.950,00 

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

RAD/CD,REGENS,AIRBAGS,RAD/CD,MLV,  € 7.250,00 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2001 140.000 GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,TREKH,LMV,

DYNAMIQUE LEDER INT,ABS,AIRBAGS,  € 3.950,00 

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

AUTOMAAT LMV,RAD/CD,ABS,MLV,XENON,PARKEERS,  € 8.950,00 

VOLVO V50 1.8 EDITION 2006 157.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD,  € 10.350,00
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advertentie

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Annemiek EgginkDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Een goede vriendin van mij organiseert in 

Amersfoort jaarlijks So� e aan tafel. Ze vroeg 

mij of ik het leuk vond om hetzelfde in De 

Bilt te gaan doen. Toen dacht ik: ja, waarom 

niet. Leuk. Ik heb toen gekozen voor de naam 

Mathilde aan tafel, omdat Keizerin Mathilde 

een belangrijke rol speelde in de ontstaans-

geschiedenis van De Bilt. Mathilde aan tafel 

is één speciale dag in het jaar waarop je ‘on-

bekende bekenden’ uitnodigt om samen te 

eten. Mensen die je vaak tegenkomt, maar 

nooit echt spreekt. De bedoeling is dat we 

elkaar beter leren kennen. De sociale kring 

vergroten in alle kernen van onze gemeente. 

Ik ben enorm blij dat Mathilde aan tafel ook is 

verkozen tot jubileumactiviteit voor 900 jaar 

De Bilt. Het wordt een speciale editie, waar-

schijnlijk in maart. Het moet een golf opleve-

ren aan mensen die elkaar leren kennen via 

een gezamenlijk diner. Dat zou geweldig zijn.

Onder	 het	 gedeelte	 op	 de	 begane	
grond,	 waar	 de	 Bilthovense	 Boek-
handel	en	Bilthoven	Bouwt	de	ruimte	
gaan	 delen,	 bevindt	 zich	 een	 enorm	
souterrain.	‘Vroeger	was	het	een	iet-
senstalling’,	weet	Ab	Talmon.	‘En	op	
de	begane	grond	was	de	 eerste	win-
kel	van	Albert	Heijn.’	Deze	creatieve	
ondernemer,	die	ook	schildert	en	mu-
ziek	maakt,	heeft	zijn	sporen	verdiend	
op	ilmgebied.	‘Ik	ben	32	jaar	geleden	
met	 ilmen	 begonnen.	 De	 afgelopen	
decennia	heb	ik	een	eigen	bedrijf	ge-
had.	In	tien	jaar	tijd	heb	ik	met	mijn	
ilms	meer	dan	vijftig	prijzen	gewon-
nen	op	internationale	festivals.	Vorig	
jaar	heb	ik	bijvoorbeeld	de	Gold	en	de	
Grand	Award	gekregen	op	het	World	
Media	 Festival	 in	 Hamburg	 met	Vi-
tens	 Continues.	 Op	 andere	 festivals	
hebben	we	nog	vier	eerste	prijzen	ge-

wonnen,	waaronder	ook	met	Fascina-
ted	by	Milk	voor	Friesland	Campina.’	
Talmon	 noemt	 zichzelf	 een	 nieuws-
gierig	mens.	‘In	de	 jaren	tachtig	ben	
ik	 gaan	 experimenteren	 met	 interac-
tiviteit,	laser	disk,	cd-i,	cd-rom	en	de	
ultieme	distributie:	het	internet.’	

Tijdens	Uit	de	Kunst	2011	maakte	hij	
kennis	met	Eduard	Plate	van	Biltho-
ven	Bouwt.	‘Ik	heb	toen	gezegd:	“Er	
staat	zo	veel	leeg.	Geef	me	een	ruim-
te.	Ik	heb	ideeën	om	iets	voor	kunste-
naars,	 de	 bewoners	 en	 de	 bedrijven	
in	De	Bilt	en	Bilthoven	te	doen,	een	
brugfunctie	vervullen.”	Eduard	heeft	
op	basis	van	mijn	vraag	een	retailcon-
cept	gebakken	voor	het	Roobolpand.	
Alles	wat	er	nu	in	komt,	heeft	te	ma-
ken	met	wat	er	met	je	omgeving	ge-
beurt	plus	kunst	en	cultuur.’	

Cloudcomputing
In	 het	 souterrain	 komt	 behalve	 een	
galerie	 ook	 een	 art	 &	 design	 shop.	
‘Daar	 wil	 ik	 cadeau-	 en	 design-	
artikelen	 verkopen,	 maar	 ook	 zeef-
drukken,	beelden,	sieraden,	keramiek	
en	graiek.	Je	kunt	er	ook	een	schilde-
rij	bestellen	van	jezelf,	je	familieleden	
of	 een	 huisdier.	 Ik	 vertegenwoordig	
zes	 kunstenaars	 die	 dat	 kunnen	 ver-
vaardigen.’	 In	 het	 expositiegedeelte	
komen	 wisselende	 tentoonstellingen	
van	bekende	en	ook	minder	bekende,	
maar	 talentvolle	 kunstenaars.	 ‘Het	
is	 een	 grote	 sfeervolle	 inspirerende	
ruimte.	Ik	wil	ook	plaats	bieden	voor	
kunstenaars	uit	de	gemeente	De	Bilt	
en	 omgeving.	 Voor	 mij	 staat	 goede	
kunst	voorop.’	Talmon	wil	deze	ruim-
te	 optimaal	 benutten.	 ‘Van	 maandag	
tot	 en	 met	 donderdag	 gebeurt	 er	 in	

een	galerie	niets.	 Ik	wil	hem	gebrui-
ken	 als	 werkplaats	 voor	 een	 aantal	
creatieve	geesten.	Mijn	eigen	bureau,	
Talmon	Online	Storytelling,	komt	er	
te	 zitten.	 Dat	 is	 een	 nieuw	 soort	 re-
clamebureau,	los	van	conventies.’	Hij	
vervolgt:	‘Ik	ga	werken	met	een	kern-
team	 van	 een	 stuk	 of	 vijf,	 zes	 men-
sen	 en	 een	 “cloud”	 van	 freelancers	
met	 wie	 ik	 de	 opdrachten	 uitvoer.’	
Talmon	 gaat	 namelijk	 gebruik	 ma-
ken	van	cloudcomputing,	vandaar	de	
naam	MaCloud.	Dit	houdt	in	dat	alle	
gegevens,	 bestanden	 en	 benodigde	
software	 niet	meer	 op	 een	 computer	
worden	opgeslagen,	maar	op	servers,	
die	de	informatie	op	elk	gewenst	mo-
ment	en	op	elke	plek	weer	on-demand	
(op	 aanvraag)	 tevoorschijn	 kunnen	
toveren.	 Zijn	 freelancers	 kunnen	
veel	 thuiswerken.	 ‘En	 als	 er	 samen-

gewerkt	moet	worden,	kan	dat	 in	de	
galerie.	Ze	kunnen	ook	bij	de	klant	op	
locatie	werken.	Deze	werkwijze	heeft	
als	 voordelen	 lage	 kosten	 en	 hoge	
lexibiliteit.	 Wij	 nemen	 opdrachten	
aan	omdat	het	léúke	opdrachten	zijn.’	
Zijn	echtgenote	Else	Rosenboom,	die	
onder	meer	de	 succesvolle	projecten	
Theater	in	de	Kamer	en	Theater	in	de	
Kantine	 heeft	 opgezet,	 gaat	 behalve	
de	art	&	design	shop	ook	de	avond-
programmering	 in	 de	 galerieruimte	
op	zich	nemen.	Naast	vernissages	en	
wijnproeverijen	 komen	hier	muziek-	
en	 toneeloptredens.	 Talmon:	 ‘Op	 2	
maart	komt	Maaike	Martens.	Zij	gaat	
dit	jaar	de	rol	van	Máxima	spelen	in	
HEMA	de	musical	en	is	een	geboren	
Bilthovense.	 Ze	 is	 een	 goede	 klein-
kunstenares	en	speelde	vorig	jaar	bij-
voorbeeld	met	Youp	van	’t	Hek.’

Ondernemer en kunstenaar Ab Talmon 
begint MaCloud in ‘Bilthoven Centraal’

 
door Lilian van Dijk

Het door architect Dudok ontworpen voormalige Roobolpand op de hoek van de Julianalaan en de 
Soestdijkseweg Zuid krijgt een nieuwe naam: Bilthoven Centraal. In het souterrain komt een aantal 

projecten van Ab Talmon: MaCloud Gallery, een art & design shop en Talmon Story Telling.
Ook zullen hier culturele avonden worden georganiseerd met activiteiten als muziek en toneel.

De opening vindt plaats op 2 maart om 16.00 uur.

Expositie Wouter Stips
De	Hilversumse	kunstenaar	Wouter	Stips	(1944)	is	opgeleid	aan	de	Acade-
mie	voor	Beeldende	Kunsten	in	Rotterdam.	In	galerie	MaCloud	zal	hij	van	
3	maart	tot	en	met	27	april	nieuw	werk	exposeren.	Stips	beoefent	verschil-
lende	vormen	van	beeldende	en	toegepaste	kunsten.	Hij	exposeerde	graiek	
(zeefdrukken	 en	 giclees)	 en	 schilderijen,	 maakte	 animatieilms	 in	 Praag,	
poppen	in	Parijs,	schreef	en	regisseerde	theatervoorstellingen	en	publiceer-
de	verschillende	boeken	en	comics.	Vanaf	1980	 legde	hij	zich	 toe	op	het	
schrijven,	regisseren	en	ontwikkelen	van	televisieprogramma’s,	waaronder	
documentaires	over	theater	en	cabaret,	drama-	en	comedyseries.	Vanaf	1990	
was	hij	creatief	directeur	bij	IDTV	en	Endemol.	Na	vijftien	intensieve	tele-
visiejaren	besloot	hij	terug	te	keren	bij	zijn	oude	liefde,	het	vrij	schilderen.	
Stips	heeft	een	bijzondere	eigen	stijl	ontwikkeld.	Vrolijkheid	en	absurdisme	
kenmerken	zijn	werk.	Hij	schrijft	ook	boeken.	Zijn	nieuwste	boek	heet	Je	
Bent	een	Engel	en	zal	bij	de	opening	van	zijn	expositie	op	3	maart	in	de	Bilt-
hovense	Boekhandel	verkrijgbaar	zijn.	Zie	ook	www.wouterstipsgallery.nl.

Ab Talmon heeft een veelzijdig concept bedacht voor het gebruik van de ruimte in zijn MaCloud Gallery in het pand 
‘Bilthoven Centraal’. 

AZM en Sojater 
swingend de avond door

In de zaal van het theater Gooiland in Hilversum voelde 
je een zekere spanning bij aanvang van het duet van het 

zangkoor AZM en de eveneens uit Maartensdijk afkomstige 
theatergroep Sojater. Vooraf hoorde ik twijfels over het slagen 
van dit nieuwe project. Een zangkoor dat meestal een klassiek 

repertoire zingt, samen met een cabaretgroep met een vaak 
luchtig repertoire. Kan dat wel samen gaan?

Voor	deze	avond	was	gekozen	voor	een	muzikaal	repertoire	dat	ik	van	het	
AZM	 niet	 zou	 verwachten.	 Stukken	 van	 Ramses	 Shaffy,	 Frida	 Bocarat,	
Queen	en	een	Afrikaans	volkslied	klonken	herkenbaar,	maar	met	 een	 ty-
pisch	AZM	geluid.	Mooie,	zuivere	tonen	in	harmonie	met	elkaar.	En	dan	
het	knotsgekke	Sojater.	

Verdienste
Het	was	de	verdienste	van	de	nieuwe	dirigent,	Mariëlle	Hintzen,	dat	de	twee	
gezelschappen	met	elkaar	harmonieerden.	Soms	was	zij	de	dirigent	van	het	
koor,	dan	weer	speelde	zij	een	rol	met	Sojater.	En	dat	is	knap.	Knap	was	ook	
hoe	zij,	als	nieuwe	dirigent,	het	koor	door	de	avond	leidde.	Heel	bijzonder	
was	het	lied	‘Die	Forelle’	van	Franz	Schubert	dat	zij	in	vijf	verschillende	
tempi	liet	zingen.	Zij	heeft	een	aanstekelijk	enthousiasme,	dat	het	koor	ex-
tra	liet	swingen	en	ook	Sojater	de	ruimte	bood	voor	hun	acts.	Het	was	een	
bijzondere	avond	in	Hilversum.	 (Frans Poot)

Een kleine 400 mensen waren getuige van een show waarin zang en cabaret 
vloeiend in elkaar over liepen. [foto: Jeroen Kemp]



Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

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

Ook ambulant!
Voor meer informatie zie onze website

NU ONLINE!

www.lydiapedicure.nl
Voor alle voeten. 

Neem contact op via de website
of bel 06 – 20 90 92 97

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.

Sla 2 vliegen  
in één klap!

lekker buiten  

wandelen of ietsen 

én De vierklank bezorgen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

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

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

MAATWERK!

U wist waarschijnlijk wel dat wij bijvoor-

beeld een biefstuk en entrecote op maat 

snijden. Maar onze vleeswaren kunnen 

wij ook op maat snijden. En niet alleen 

dunner of dikker maar ook precies 4 

plakjes ham die u net nodig heeft voor 

bijvoorbeeld bij uw stronkjes witlof 

of voor uw tosti. Of die paar plakjes 

die ervoor zorgen dat uw kinderen of 

kleinkinderen wel de boterham op eten. 

Vraag het en wij snijden voor u op maat!

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met geruld gekruid gehakt, preiringen,

mosterd, kerrie, aardappelpuree

UTRECHTSE PREISCHOTEL

 100 GRAM € 0,85

Met een klein randje, ca. 12 min. braden

BOERENBACONLAPJES

 NU 1 KILO € 9,98

Uit onze specialiteitenhoek iets aparts,

ca. 75 min. in de oven op 170 graden

KIP UIT DE KROEG

 PER STUK € 6,25

Uit onze poeliershoek, wordt niet droog

en blijft lekker mals

KIPDIJFILET 100 GRAM € 0,95

Voor de liefhebbers;

ca. 25 min. in de oven op 170 graden

GEKONFIJTE EENDENBOUTEN

 PER STUK € 4,25

Traditionele panklaar! Met een snufje kruidnagel

GROVE BRAADWORST

 100 GRAM NU € 1,25

Uit onze traiteurhoek; met o.a. Oosters 

gemarineerd kipdijvlees, marinade en kaas

JAPANSE WRAPS

 2 STUKS NU VOOR € 5,00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 18 februari

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Maandaanbieding februari
Noedels, kokosmelk en 
Sweet Chili saus, 250ml,

van € 1,59 
voor € 1,09

Ruimte voor een nieuw assortiment
Deze maand zetten wij 
ons wereldse assortiment 
cadeauartikelen in een 
oer-Hollands spotlight. 

    Kom maar eens kijken!

www.debilt.wereldwinkels.nl

Cacaopoeder als beste getest
De biologische cacaopoeder van Fair 
Trade Original is door het Tv-programma 
Kassa als beste beoordeeld. 

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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Reggeiber	is	een	Nederlands	bedrijf	
dat	 zich	 heeft	 gespecialiseerd	 in	 het	
aanleggen	van	glasvezelkabel.	Samen	
met	 enkele	 andere	 bedrijven,	 zoals	
KPN,	 legt	 het	 op	 diverse	 plaatsen	
glasvezelkabels	 in	de	grond.	Het	be-
drijf	 is	 ontstaan	 in	 2005	 toen	 inves-
teringsmaatschappij	 Reggeborgh	 de	
krachten	bundelde	met	andere	bedrij-
ven	 om	 samen	 glasvezelnetwerken	
in	heel	Nederland	aan	te	leggen.	Het	
bedrijf	 heeft	 opdrachten	 in	 het	 hele	
land	 in	 vooral	 middelgrote	 gemeen-
ten.	Volgens	 Reggeiber	 is	 glasvezel	
de	techniek	van	de	toekomst	en	is	het	
koperdraad	 van	 de	 Ziggokabel	 ho-
peloos	 verouderd.	 Ziggo	 protesteert	
tegen	die	bewering	en	noemt	dit	een	
agressieve	 en	 oneerlijke	 manier	 van	
informatievoorziening.	 Volgens	 Zig-
go	 is	 de	 kabel	 helemaal	 niet	 verou-
derd	en	kan	hij	de	komende	tien	jaar	
nog	gemakkelijk	mee,	 zowel	wat	 de	
kwaliteit	als	de	snelheid	betreft.	

Verwerven
KPN	heeft	 nu	nog	 een	minderheids-
belang	in	Reggeiber	van	41	procent,	
maar	 wil	 dit	 jaar	 een	 meerderheids-

belang	verwerven.	Door	enkele	over-
names,	 die	 overigens	 nog	 door	 de	
Nederlandse	 Mededelingsautoriteit	
(NMa)	moeten	worden	goedgekeurd,	
zou	KPN	in	een	klap	187.000	glasve-
zelklanten	hebben.	KPN	wil	zelf	eind	
volgend	 jaar	 250.000	 glasvezelklan-
ten	hebben.	De	NMa	houdt	toezicht	in	
alle	sectoren	van	de	Nederlandse	eco-
nomie.	‘We	bestrijden	kartels,	toetsen	
concentraties	 en	 gaan	 misbruik	 van	
economische	 machtsposities	 tegen’,	
staat	op	de	site	van	deze	 instantie	 te	
lezen.	 Wat	 de	 providers	 betreft:	 ze	
hebben	 wel	 verschillende	 namen	 en	
bieden	 min	 of	 meer	 verschillende	
pakketten,	 soms	 ook	 tegen	 verschil-
lende	 prijzen	 voor	 een	 vergelijkbaar	
pakket,	maar	 ze	 zijn	grotendeels	ge-
lieerd	aan	dezelfde	investeringsmaat-
schappijen	 (Reggeborgh	 en	 KPN).	
Wie	 overweegt	 op	 glasvezel	 over	 te	
stappen	doet	er	verstandig	aan	alle	in	
De	Bilt	en	Bilthoven	aangeboden	pro-
viders	naast	elkaar	te	leggen	om	een	
duidelijk	beeld	 te	krijgen	van	wat	al	
die	verschillen	zijn	om	de	provider	te	
kiezen	die	het	beste	bij	hem/haar	past.	
Wie	televisie	wil	afnemen	en	nog	een	

oud	analoog	toestel	heeft,	moet	goed	
opletten	wat	hij	aan	extra	apparatuur	
nodig	 heeft,	 wat	 die	 kost,	 hoe	 groot	
het	 zenderaanbod	 van	 de	 glasvezel-
providers	 is	 en	 dit	 vergelijken	 met	
zijn	huidige	kabelprovider.	

Consequenties
De	 Vierklank	 vroeg	 Reggeiber	 hoe	
het	 nu	 precies	 zit	 met	 die	 glasvezel	
en	 wat	 de	 consequenties	 zijn	 voor	
de	consument.	 ‘Wie	dat	abonnement	
bij	een	van	de	providers	afsluit,	hoeft	
geen	 vastrecht	 te	 betalen’,	 meldt	
voorlichtster	 Esther	 Reinders	 van	
Reggeiber.	 ‘Dat	 doet	 de	 servicepro-
vider	die	de	klant	kiest.	Er	zijn	geen	
bijkomende	 kosten	 voor	 de	 tarieven	
die	ze	hanteren.’	Er	is	wel	randappa-
ratuur	nodig	voordat	de	telefoon/tele-
visie/internetverbinding	werkt.	‘Onze	
klanten	 krijgen	 een	 glasvezelmodem	
in	de	meterkast’,	aldus	Reinders.	‘Van	
daaruit	is	de	verbinding	in	huis	verder	
draadloos.	 ‘Het	 modem	 dat	 mensen	
nu	hebben,	wordt	vervangen.’	Op	dit	
moment	 is	 er	 volgens	 de	 glasvezel-
winkel	sprake	van	acht	providers.	Het	
is	niet	uitgesloten	dat	er	nog	meer	bij-

komen,	aldus	Reinders:	‘Wij	zijn	een	
open	 netwerk;	 iedereen	 mag	 erop.’	
Mocht	 die	 30	 procent	 geïnteresseer-
den	 in	De	Bilt	en	Bilthoven	gehaald	
worden,	dan	wordt	het	net	aangelegd.	
‘We	doen	dat	 in	goed	overleg	en	 la-
ten	mensen	weten	wanneer	ze	precies	
die	 glasvezelverbinding	 krijgen.	 Ze	
kunnen	op	dezelfde	dag	overstappen	
van	de	ene	op	de	andere	provider.	Dat	
geldt	 ook	 voor	 mensen	 die	 bij	 hun	
oude	 provider	 blijven,	 bijvoorbeeld	
de	KPN	en	willen	overstappen	op	een	
glasvezelaanbod	van	die	provider.’	

Informatie 
‘De	beste	manier	om	glasvezel	te	leren	
kennen	is	door	het	zelf	te	ervaren’,	al-
dus	 Reggeiber.	 Geïntereseerden	 kun-

nen	dat	doen	bij	de	Reggeiber	glasve-
zelwinkel	 voor	 een	 demonstratie	 van	
de	 mogelijkheden	 van	 en	 uitleg	 over	
de	 aanlegwerkzaamheden.	 Daarnaast	
biedt	de	winkel	assistentie	bij	het	zoe-
ken	naar	de	juiste	serviceprovider.	Het	
adres	van	de	glasvezelwinkel	is	Kwin-
kelier	 25,	 Bilthoven.	 Openingstijden:	
maandag	13.00	 tot	17.00,	dinsdag	 t/m	
donderdag	en	zaterdag	9.30	 tot	17.30,	
vrijdag	9.30	 tot	21.30	uur.	Reggeiber	
organiseert	 nog	 twee	 informatieavon-
den.	 Op	 donderdag	 16	 februari	 om	
19.30	uur	in	het	Cultureel	&	Vergader	
Centrum	H.	F.	Witte	aan	Henri	Dunant-
plein	4	in	De	Bilt.	Voor	Bilthoven	is	er	
een	avond	op	woensdag	15	februari	in	
de	Julianaschool	aan	de	Julianalaan	52,	
ook	om	19.30	uur.

De Bilt en Bilthoven 
maken kans op glasvezelnet

door Lilian van Dijk

Kiest ten minste 30 procent van de huishoudens in De Bilt en Bilthoven voor een glasvezelabonnement 
bij een van de serviceproviders die een relatie hebbe met Reggeiber, dan wordt in deze twee 

dorpskernen een glasvezelnet gelegd door dat glasvezelbedrijf. ‘Op dit moment zijn die providers 
Wisper, Glashelder, KPN, Lijbrandt, Solcon, XS4ALL, Vodafone en Kliksafe’, aldus Marco van Gent 

van de winkel van Reggeiber in De Kwinkelier. 

Marco van Gent staat klaar in de glasvezelwinkel in De Kwinkelier (tegenover 
de HEMA) om geïnteresseerden te woord te staan.

Na	het	 voltooien	 van	 haar	 opleiding	
werkt	Mirella	Saffrie	al	bijna	20	jaar	
in	 verschillende	 functies	 op	 kinder-
dagblijven	 bij	 Stichting	 KDV	 Dui-
melot	 in	 Utrecht,	 waarvan	 zij	 sinds	
2007	 voorzitter	 is	 geworden.	Al	 die	
ervaring	en	tussentijdse	bijscholingen	
stopt	ze	nu	in	Topkids.	

Het	 bedrijf	 is	 in	 2010	 opgericht	 en	
bestaat	 uit	 vier	 kinderdagverblijven	
en	 een	 BSO	 sport.	 Samen	 met	 haar	
echtgenoot	Gilbert	en	en	haar	trouwe	
personeel	staan	zij	voor	kleinschalige	
opvang	met	oog	voor	kwaliteit.

Huiselijke sfeer
Topkids	 biedt	 kleinschalige	 dagop-
vang	 aan	 voor	 kinderen	 van	 nul	 tot	
vier	jaar.	Mirella	Saffrie:	’Wij	onder-
scheiden	 ons	 onder	 andere	 door	 de	
huiselijke	 sfeer.	 Geen	 grote	 lokalen	
maar	 ruimtes	 die	 lijken	 op	 huiska-
mers	met	vrolijke	kleuren	en	stijlvol	
meubilair.	Wij	merken	dat	de	kinde-
ren	zich	hierdoor	snel	thuis	voelen.	

Wij	 benaderen	 elk	 kind	 als	 indivu-
du.	 Ik	ken	dan	ook	alle	kinderen	bij	
naam.	Er	is	structureel	overleg	met	de	
ouders	over	hun	wensen	en	verwach-
tingen:	 het	 kind	 staat	 bij	 ons	 altijd	
centraal’.	

Kennis in huis
Veel	 personeel	 werkt	 al	 lang	 bij	 de	
verschillende	 kinderdagverblijven	
van	 Topkids/Duimelot.	 ‘Inmiddels	
hebben	 we	 veel	 kennis	 in	 huis,	 alle	
leidster	 hebben	 minimaal	 een	 MBO	
opleiding,	 aangevuld	met	 een	geldig	
BHV	diploma	en	een	Kinder	EHBO	
diploma.	 Maar	 sommigen	 hebben	
VVE	kwaliicaties,	er	is	bijvoorbeeld	
ook	een	pedagoog	bij	ons	werkzaam.	
Gilbert	zorgt	voor	de	administratie	en	
het	 dagelijkse	 onderhoud	 op	 de	 ver-
schillende	locaties’.	Het	kinderdagve-
blijf	 in	Maartensdijk	heeft	net	als	de	
andere	kinderdagverblijven	een	goed	
doordacht	 pedagogisch	 beleidsplan.	
‘We	 zijn	 altijd	 op	 zoek	 naar	 verbe-
terpunten	 en	 willen	 ons	 ook	 blijven	
ontwikkelen.	Wij	vertrouwen	erop	dat	
alle	 kinderen	 een	 leuke	 tijd	 hebben	
waarin	ze	zich	goed	kunnen	ontwik-
kelen.	Naast	de	gebruikelijke	dingen	
proberen	we	ze	ook	bewust	te	maken	
voor	planten	en	dieren	en	het	milieu.	
Daarnaast	brengen	we	ze	die	zelfstan-
digheid	bij	die	past	bij	hun	leeftijd’.	

Verticale groepen
Er	wordt	gewerkt	met	verticale	groe-
pen,	dat	sluit	aan	bij	ons	streven	om	
zoveel	mogelijke	een	huiselijke	sfeer	
aan	 te	 bieden.	 In	 Maartensdijk	 kun-

nen	 twee	 groepen	 van	 12	 kinderen	
geplaatst	 worden.	 ‘De	 twee	 groepen	
staan	via	een	deur	met	elkaar	in	ver-

binding	en	er	is	gedurende	de	dag	ook	
ruimte	 om	 leeftijdsgerichte	 activitei-
ten	 te	 doen	 met	 de	 kinderen	 van	 de	
verschillende	 leeftijden	 op	 de	 twee	
groepen’.	 De	 tuin	 zal	 zowel	 aan	 de	
voorkant	als	de	achterkant	kindvrien-
delijk	worden	ingericht.	

‘Het	zal	voldoende	schaduw,	 rust	en	
uitdagingen	 bieden	 voor	 de	 kleinste	
kinderen.	Het	andere	deel	van	de	tuin	
zal	 helemaal	 gereserveerd	 worden	
voor	 de	 peuters.	 Zij	 kunnen	 in	 dat	
deel	van	de	tuin	op	ontdekkingstocht	
tussen	 het	 groen,	 maar	 ook	 kunnen	
ze	 er	 hun	 energie	 kwijt,	 oefenen	 ze	

hun	 grove	 en	 ijne	 motoriek	 en	 mo-
gen	ze	kliederen	met	water,	 zand	en	
modder’,	 vertelt	 Mirella	 Saffrie	 vol	
enthousiasme.	 De	 kinderen	 krijgen	
tussen	 de	 middag	 warm	 eten.	 ‘We	
hebben	 een	 afspraak	 gemaakt	 met	
Landwaart	‘Hij	levert	ons	vers,	zout-
vrij	en	verantwoord	eten’.

Meer informatie 
Er	 is	 veel	 meer	 te	 vertellen	 over	 de	
verschillende	 mogelijkheden.	 Op	
de	 website,	 www.topkids.nl,	 is	 veel	
informatie	 te	 vinden	 waaronder	 het	
aanmeldingsformulier	en	een	contact-
formalier.	

Maartensdijk krijgt eigen 
Kinderdagverblijf

door Marijke Drieenhuizen

Als alles volgens de planning verloopt zal een wens van Mirella Saffrie in vervulling gaan en opent zij 
mei 2012 in haar woonplaats Maartensdijk een kinderdagverblijf aan de Prinses Marijkelaan 45, het 

pand waar nu nog de Vitras in gehuisvest is. Het wordt haar vierde kinderdagverblijf, maar wel zoals zij 
zelf zegt, een heel bijzondere. Naast de kinderdagblijven heeft ze ook een BSO sport op het terrein van 
de usv Elinkwijk in Utrecht en is ze bezig met een onderzoek naar mogelijkheden voor BSO in Soest.

Mirella Saffrie start mei 2012 met kinderdagverblijf Topkids Maartensdijk in het pand aan de Prinses Marijkelaan 
nummer 45. Echtgenoot Gilbert verzorgt de administratie en het dagelijkse onderhoud op de verschillende locaties.



NOVA A1 kampioen
Afgelopen zaterdag 11 februari liet Nova A1 in de thuishal van De Bilt tegen 
Zwaluwen uit Zevenaar 14-4 op het scorebord noteren. Daarmee zijn ze twee 
wedstrijden voor het eind van de competitie ongeslagen kampioen geworden. 
NOVA A1 geet hierdoor volgend jaar in de zaal 1e klasse spelen. 

V.l.n.r. staand: trainer/coach Ronald Baas, Pelle Wage, Job Paauw, Coen van 
Eck, Daan Paauw, Melvin van Kempen, trainer/coach Dennis Volaart, zittend: 
Tanja Aalders, Rianne van de Meijden, Meral Gülsen, Tessa van der Laan, 
Aranka Akkermans.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Workshop haardhout
in de Wiltfang

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagochtend was er in de Wiltfang aan de 
Industrieweg 7 te Maartensdijk een van de vele workshops die het 
bedrijf organiseert. De tien deelnemers, waar onder twee dames 

kwamen overal vandaan. Er waren er uit Flevoland, uit Amersfoort 
en zelfs een man uit Friesland.

Van half tien tot ruim na twaalf uur werden ze zoals gebruikelijk deskundig voor-
gelicht over zaken die te maken hebben met haardhout. Ondernemer Bert Brug-
geman weet er alles van. Niet alleen van haardhout maar ook van plantlabels, 
kruiwagens en compleet tuinmeubilair tot schitterende tuinhuizen. En dan al dat 
gereedschap. We zagen zelfs een slakkentang. In de ruime showroom raak je niet 
uitgekeken. 

Sinds hij vijftien jaar geleden met zijn vrouw het bedrijf aan de Industrieweg start-
te is Bruggeman landelijk en internationaal als specialist bekend geworden. Naast 
het kantoor en de showroom in Maartensdijk is er een winkel in Laren en is hij zelf 
te vinden op vele tuinbeurzen in binnen- en buitenland. Aan de lange houten tafel 
in de ruimte naast de showroom luisteren de gasten naar een reeks van interessante 
onderwerpen over al die soorten hout. Over kloven, soortelijk gewicht, de calori-
sche waarde, levenssappen en de verschillende soorten met hun voor en nadelen. 
Aan de reacties van de gasten was te horen en te zien dat ze er van genoten.

Kloven 
Na de interessante les werd in de showroom het kloven gedemonstreerd waarna 
de deelnemers met forse klappen zelf de zware delen mochten splijten, waarbij 
vooral veel gelachen werd. Tot slot demonstreerde Bruggeman de handigste ma-
nier van stapelen wat voor het drogen nodig is. De gasten hebben er op een ple-
zierige manier veel van opgestoken. Toen zagen we ook nog een lange lijst op 
een standaard dat Bruggeman naast workshops over haardhout ook een paar maal 
per maand workshops houdt over gereedschapsonderhoud, de vierkante metertuin, 
zaaien en kweken en een smultuindag in Laren.

Over haardhout valt meer te vertellen dan je zou denken.

Computercursus Movie Maker
U leert met, het gratis programma, een videoilmpje 
vervaardigen van (digitale)foto’s. Videoilmpjes worden 
verfraaid met teksten, overgangen, zoomeffecten en 
achtergrondmuziek. U dient de computer goed te kunnen 
bedienen. 4 lessen
Start:  woensdagmiddag 7 maart 2012. 

Windows XP en Windows Vista.
Start:  woensdagmorgen 4 april 2012. 

Windows 7
Kosten  €50,00

Veilig Internetten
Doel: computer beveiligen tegen risico’s van internet en 
email. Onderwerpen: goede beveiliging, hoe uw pc veilig 
houden, kennismaken met beveiligingsinstellingen en 
veilig internet bankieren of aankopen doen op internet.
Cursus voor Windows Vista en Windows 7 en u dient de 
computer goed te kunnen bedienen. 4 lessen.
Start:   vrijdagmiddag 17 februari 2012. 
Kosten € 50,--

De Duiventil De Bilt
Hersengymnastiek, houd je hersens it!
Wilt u op een zeer effectieve manier uw geheugen en uw 
concentratievermogen verbeteren? Dan is deze cursus, 
bedoeld voor 55-plussers, zeker iets voor u. De cursus 
start op dinsdag 6 maart om 14.00 uur. De kosten bedra-
gen € 27,50 voor 5 lessen. Als u meer informatie over 
de cursus wilt, kunt u eerst naar een gratis presentatie 
komen op dinsdag 28 februari om 14.00 uur. U kunt zich 
voor deze presentatie opgeven bij De Duiventil.

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

Schilderen met acrylverf
Kijken, aanvoelen en tekenen wat je echt ziet is de basis 
van deze cursus. Maar het schilderen met acrylverf is een 
feest. Mooie kleuren neerzetten, overschilderen wat je 
anders wil maken of meer spanning wil meegeven, het 
kan allemaal in deze basiscursus.
Maandag 19.00-21.00 uur, start bij voldoende belangstel-
ling.

Schilderen met aquarelverf
Tijdens deze cursus worden de grondbeginselen van het 
aquarelleren behandeld en beoefend. Ook het zelf mengen 
van kleuren komt aan de orde.
Donderdag 19.15-21.15 uur, start bij voldoende belang-
stelling.

vvso WVT
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973
www.vvsowvt.nl

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  •  1213 TR HILVERSUM

Citroen C1 1.0I 
3-Drs Ambiance/Airco

juli 2008

50.112 km € 6.600

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1.6 sportback 102PK 01-07 100604 zilvermet  13.950 

Chevrolet Aveo 1.2 nieuw 03-10 15 blauwmet  9.500 

Chevrolet Lacetti 1.6 automaat 06-06  76.554  blauwmet 7.950 

Citroen C5 2.0 16V exclusive 06-02  146.596  zilvermet 2.950 

Daihatsu Cuore 1.0 12V 10-04  39.787  zilvermet 4.250 

Daewoo Kalos 1.4 16V 08-04  133.237  blauwmet 4.300 

Ford Fiesta 1.3  11-01  101.437  groenmet  2.750 

Ford C Max 1.6 Champion 10-06  118.837  antracietmet 9.750 

Ford Smax 2.0 16V 107 kw 7 pers. 06-07  98.853  zwartmet 14.500 

Ford Focus 1.6 16V station 01-08  137.200  zilvermet 9.950 

Honda Civic 1.3 hybrid aut. bel.vrij 01-10  44.444  blauwmet 15.500 

Hyundai excel 1.3 HB  03-01  126.285  d.roodmet 2.500 

Mercedes 180  04-96  161.849  blauwmet 2.250 

Mini Cooper 1.6 16V 10-05  74.323  rood/wit 11.950 

Opel Astra 1.6 business 05-07  98.457  zwartmet  9.950 

Opel Astra 1.8 Elegance 07-05  114.148  blauwmet 8.950 

Opel Astra 1.416V stationwagon 06-06  138.692  zwartmet 7.750 

Opel Astra 1.3 CDTI  Stationwagon 11-05  155.856  antracietmet 6.750 

Opel Astra 1.6 16V 04-00  114.716  groenmet  3.750 

Opel Corsa 1.2 16V 08-08  52.674  blauwmet  9.950 

Opel Corsa 1.2 16V  03-07  69.282  zilvermet 8.250 

Opel Corsa 1.2 16V automaat 05-99  156.848  groenmet  2.600 

Opel Zafi ra 1.6 16V business 7 pers. 02-07  48.888  blauwmet 13.750 

Opel Meriva  1.4 16V Enjoy 06-06  129.707  grijsmet 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent bel.vrij 11-11  5  zilvermet  8.800 

Peugeot 206 1.4 stationwagon 06-05  104.702  d.roodmet 6.500 

Peugeot 206 1.4  07-06  126.115  grijsmet  5.950 

Peugeot 207 1.4 03-08  65.102  groenmet 9.950 

Peugeot 207 1.4  08-06  93.118  zilvermet 6.750 

Renault Megane 1.6 16V 09-04  103.551  zwartmet 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic 05-01  147.170  groenmet 3.250 

Seat Ibiza 1.2 12V 51kw 05-07  7.500  zwartmet  7.500 

Seat Cordoba 1.4 16V 02-07  79.508  zilvermet 8.000 

Seat Cordoba 1.6 stationwagon 02-99  160.124  blauwmet 1.500 

Skoda Fabia 1.9 TDI RS 130 PK 08-06  100.906  zwartmet  9.950 

Skoda 1.6 16V combi stationwagon 08-08  75.764  zwartmet 10.950 

Subaru Vivio GLI 02-99 73.192  rood 1.750 

Toyota Aygo 1,0 12V access w.bel.vrij 05-11  6.269  roodmet 6.950 

VW Touran 1.6 Optive 7 personen 08-08  49.394  zilvermet 17.750 

Volkswagen Fox 1.2  06-07  119.419  zilvermet 4.950 

Volkswagen Fox 1.2  01-07  71.722  zilvermet  5.950 

Volkswagen Golf 1.6 75 kw stationw. 11-07  128.430  grijsmet 13.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 08-07  60.715  blauwmet 12.950 

Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 02-06  103.188  zwartmet  9.500 

Volkswagen Golf 5 1.9 TDI  01-08  81.705  blauwmet 14.950 

Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 85kw 05-05  124.550  rood 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI 10-07  111.757  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI  07-07  112.144  blauwmet 8.500 

Volkswagen Polo 1.4  03-06  110.799  zilvermet  7.250 

Volkswagen Polo 1.2  02-07  75.371  zilvermet 8.950 

VW Caddy 2.0 SDI airco cruisecontr. 02-07  106.645  wit  7750 ex BTW 

Nijverheidsweg 7   3606 AH  Maarssen
0346-562557           bij Boni en Praxis

 
- Verkoop nieuw en gebruikt
- APK reparatie service winterbanden
- Schadeherstel / expertise

AUTOCENTRUM MAARSSEN
Voor ALLE merken auto's : R. van der Linden

Occasions vanaf 4.500,- incl. 6 mnd BOVAG garantie * Financiering en inruil mogelijk * www.autocentrummaarssen.nl

merk/model/uitvoering bouwjaar km stand kleur vraagprijs

Audi A3 1,6 sportback 2007 100.604 zilvermet  € 13.950 

Chevrolet Lacetti 1,6 automaat jun-06  76.554 blauwmet  € 7.950 

Daihatsu Cuore okt-04  39.787 zilvergroenmet  € 4.250 

Daewoo Kalos aug-04  133.237 blauwmet  € 4.300 

Ford Fiesta 1,3 8V nov-01  101.437 groenmet  € 2.250 

Ford C Max 1,6 Champion okt-06  118.837 grijsmet  € 9.200 

Ford Smax 2,0 16V jun-07  98.853 zwartmet  € 14.500 

Ford Focus 1,6 16V station jan-08  137.200 zilvermet  € 9.950 

Honda Civic 1,3 hybrid elegance jan-10  44.444 blauwmet  € 15.500 

Opel Astra 1,6 business mei-07  98.457 zwartmet  € 9.450 

Opel Astra 1,8 Elegance jul-05  114.148 blauwmet  € 8.750 

Opel Astra 1,416V station jun-06  138.692 zwartmet  € 7.750 

Opel Astra 1,3 CDTI  Station nov-05  155.856 antracietmet  € 6.750 

Opel Corsa 1,2 16V aug-08  52.674 blauwmet  € 9.950 

Opel Corsa 1,2 16V business mrt-07  69.282 zilvermet  € 8.250 

Opel Corsa 1,2 16V mei-99  156.848 groenmet  € 2.250 

Opel Zafira 1.8 16V business jan-08  78.404 zilvermet  € 13.500 

Opel Zafira 1.6 16V business feb-07  48.888 blauwmet  € 13.750 

Opel Meriva Enjoy 1,4 16V jun-06  129.707 grijsmet  € 7.250 

Peugeot 107 1.0 12V Accent nov-11  5 zilvermet  € 8.800 

Peugeot 207 1.4 mrt-08  65.102 groenmet  € 9.500 

Peugeot 207 1,4 HDI mrt-08  126.620 zwartmet  € 7.950 

Peugeot 307 1,6 HDI F nov-07  102.331 blauwmet  € 8.450 

Renault Megane 1,6 16V sep-04  103.551 zwartmet  € 5.250 

Renault Megane RX4 Scenic mei-01  147.170 groenmet  € 3.250 

Seat Ibiza 1,2 51 kw mei-07  7.500 zwartmet  € 7.500 

Seat Cordoba 1,4 16V feb-07  79.508 zilvermet  € 8.000 

Skoda Fabia 1.2 HTP jul-09  32.349 zwartmet  € 8.600 

Skoda Fabia 1,9 TDI RS 130 PK aug-06  100.906  € 9.950 

Skoda 1.6 16V combi ambiente aug-08  75.764 zwartmet  € 10.950 

Subaru Vivio GLI feb-99  73.192 rood  € 1.600 

Toyota Aygo mei-11  6.269 roodmet  € 6.950 

Volkswagen Fox 1.2 jan-07  71.722 zilvermet  € 5.950 

Volkswagen Golf 1,2 TSI tour okt-10  43.876 zilvermet  € 16.500 

Volkswagen Golf 1,6 75 kw nov-07  128.430 grijsmet  € 13.450 

Volkswagen Golf 1.9 TDI jan-08  81.705 blauwmet  € 14.400 

Volkswagen Golf 1.6 mei-05  124.550 rood  € 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 TDI jul-07  112.144 blauwmet  € 8.500 

Volkswagen Polo 1.4 16V mrt-06  110.799 zilvermet  € 7.250 

Volkswagen Polo 1.2 40kw feb-07  75.371 zilvermet  € 8.950 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI mei-09  59.598 wit € 10.500 ex 

Volkswagen Caddy 1.9 TDI aug-11  19.340 zilvermet € 13.500 ex 

VW Touran 1.6 Optive aug-08  49.394 zilvermet  € 17.750 

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Karst	 Kooistra	 heeft	 Burkina	 Faso	
zo’n	 zes	 jaar	 geleden	 leren	 kennen	
toen	 hij	 als	 consultant	 voor	 katoen	
in	 het	 West-Afrikaanse	 land	 kwam.	
Daar	ontdekte	hij	dat	de	cashewnoten	
en	 mango’s	 interessante	 exportpro-
ducten	zouden	kunnen	zijn.	Hij	heeft	
contact	 gezocht	 met	 Duitse	 super-
markten	en	in	de	Duitse	supermarkten	
worden	de	noten	en	mango’s	verkocht	
door	 het	 bedrijf	 ‘Morgenland’.	 Zijn	
opleiding	 tot	 grootschalige	 biologi-
sche	 landbouw	 heeft	 Kooistra	 geïn-
spireerd	tot	het	telen	van	biologische	
cashewnoten	en	mango’s.	

Karst	heeft	een	 landbouwproject	op-
gestart	in	Burkina	Faso,	waar	boeren	
de	 producten	 leveren.	 Vervolgens	
worden	 de	 mango’s	 en	 cashewnoten	
in	de	fabriek	gereed	gemaakt	voor	de	
export.	 Karst:	 ‘Ieder	 jaar	 wordt	 het	
project	 groter.	 Daarom	 zocht	 ik	 een	
manager	ter	plaatse.	In	het	bedrijf	zit	
veel	potentie	maar	ik	was	er	altijd	te	
kort	 en	dan	vallen	projecten	stil.	Nu	
kan	 ik	er	dagelijks	zijn.	Omdat	Her-
ma	 net	 haar	 studie	 diergeneeskunde	
had	 afgerond,	 zagen	 we	 het	 zelf	 als	
een	mooie	kans	om	zelf	naar	Burkina	
Faso	te	gaan’.

Trommelaars en danseressen
Voor	 de	 kinderen,	 Ibrich(8),	 Dout-
zen(2)	 en	 Dagmar(4),	 betekent	 de	

verhuizing	 een	 grote	 omschakeling.	
Dagmar	 en	 Ibrich	 moeten	 hun	 ver-
trouwde	 school,	 De	 Vrije	 School	 in	
De	Bilt,	verlaten	en	ook	opa	en	oma	
zien	 ze	 niet	 meer	 iedere	 week	 zoals	
nu	 het	 geval	 is.	 Ter	 voorbereiding	
krijgen	de	oudste	kinderen	nu	al	Fran-
se	 les	want	 in	Burkina	Faso	gaan	ze	
naar	een	Franstalige	school.	

Herma:	‘Bij	het	zoeken	van	een	huis	
hebben	we	de	school	als	uitgangspunt	
genomen.	 Onze	 nieuwe	 woonplaats	
wordt	Bobo-Dioulassa,	 een	 stad	met	
400.000	 inwoners’.	 Ondanks	 die	 re-
latief	grote	stad	(Utrecht	telt	300.000	
inwoners)	 geeft	 Herma	 aan	 dat	 ze	
gaan	 ‘wonen	 in	 het	 stenen	 tijdperk’.	
Herma	 en	 Karst	 hebben	 samen	 met	
Ibrich	 en	 Dagmar	 een	 week	 in	 Bur-
kina	Faso	doorgebracht	zodat	de	kin-
deren	 en	 Herma	 een	 eerste	 indruk	
kregen	 van	 hun	 toekomstige	 woon-
omgeving.	 Karst:	 ‘Door	 de	 boeren	
en	het	stamhoofd	was	een	feestavond	
georganiseerd	 met	 trommelaars	 en	
danseressen.	De	kinderen	keken	hun	
ogen	uit’.

Moslimland en varkensvlees
Karst	gaat	direct	aan	de	slag	met	het	
landbouwproject	 en	 met	 de	 nieuwe	
ideeën	 die	 hij	 nu	 kan	 uitvoeren.	 Zo	
wil	 hij	 een	 fabriek	 bouwen	 waar	
dingen	 worden	 geproduceerd	 die	

gerelateerd	 zijn	 aan	 de	 producten,	
bijvoorbeeld	 mango’s	 in	 glas.	 Karst	
benadrukt	dat	hij	geen	ontwikkelings-
werk	 doet,	 maar	 hij	 zorgt	 wel	 voor	
werk	 voor	 lokale	 bewoners.	 Herma	
richt	zich	de	eerste	periode	vooral	op	
de	kinderen,	maar	verwacht	ook	haar	
deskundigheid	als	diergeneeskundige	
in	te	kunnen	zetten:’De	boeren	in	de	
coöperatie	willen	graag	vee	erbij	hou-
den.	Hoewel	Burkina	Faso	een	mos-
limland	is,	wordt	er	wel	varkensvlees	
gegeten	en	geëxporteerd.	Het	leuke	is	
dat	 je	 veel	 uit	 kunt	 uitproberen	 met	
een	enthousiaste	groep	boeren’.	

Partnersteden
Burkina	 Faso	 is	 een	 redelijk	 vreed-
zaam	land,	zeker	vergeleken	met	an-
dere	Afrikaanse	landen.	Karst:	‘Blank	
of	zwart	is	geen	issue.	Ook	omdat	er	
geen	olie	of	diamanten	zijn,	is	de	in-
teresse	om	het	land	te	veroveren	niet	
groot.	De	mensen	zijn	 er	vriendelijk	
en	positief’.	Het	grootste	verschil	met	
Nederland,	zeker	in	deze	wintertijd,	is	
het	klimaat:	zelden	is	het	kouder	dan	
dertig	 graden	 Celsius.	 Dagmar	 ver-
heugt	zich	bij	de	verhuizing	dan	ook	
het	meest	op	het	zwembad	in	de	tuin.	

Karst	 ziet	 veel	 overeenkomsten	 tus-
sen	 Groenekan	 en	 het	 dorp	 waar	 de	
boerencoöperatie	 gevestigd	 is:	 ‘De	
mensen	 wonen	 op	 dezelfde	 schaal,	

bij	een	grotere	stad,	in	een	groen	ge-
bied’.	 Het	 lijkt	 hem	 interessant	 om	
Groenekan	en	Beregadougou	aan	el-
kaar	 te	 linken	 als	 partnersteden.	Het	
stamhoofd	 van	 Beregadougou	 is	 en-
thousiast,	nu	de	burgemeester	van	De	
Bilt	nog.	

Jazzmuzikanten
Het	 gezin	 Kooistra	 snijdt	 niet	 alle	

banden	 met	 Nederland	 en	 Groene-
kan	door:	voorlopig	gaan	ze	twee	jaar	
naar	Burkina	Faso.	Hun	huis	 aan	de	
Groenekansweg	is	verhuurd	aan	vier	
jazzmuzikanten.	Karst:	 ‘Zij	 zijn	vast	
bereid	allerlei	evenementen	in	Groe-
nekan	muzikaal	op	te	luisteren’.	Ook	
voor	het	nestkastenproject	in	Groene-
kan,	dat	Karst	vorig	 jaar	heeft	opge-
zet,	wordt	gezorgd.	

Twee jaar in Burkina Faso
door Sylvia van der Laan

Terwijl er een heus koufront heerst in Nederland bereidt het gezin Kooistra uit Groenekan zich voor 
om volgende week af te reizen naar Burkina Faso in Afrika.

De familie Kooistra reist volgende week voor 2 jaar af naar Afrika.

Je	 bent	 student	 op	 kamers	 en	 krijgt	
een	toelage	van	je	moeder.	Dat	is	na-
tuurlijk	altijd	te	weinig,	nog	afgezien	
van	de	voorwaarde:	 ‘onder	geen	be-
ding	vrouwvolk	over	de	vloer!’	

Dan	onverwacht	een	inanciële	mee-
valler.	 Ach,	 je	 bent	 jong	 en	 je	 wilt	
wat...	 dus	 organiseer	 je	 een	 intiem	
etentje	met	een	vriendin.	Laten	er	nu	

twee	 vriendinnen	 opdagen	 en	 zeer	
onverwacht	ook	je	moeder.	Een,	niet	
weg	te	krijgen,	zeer	besliste	tante	en	
een	suffe,	opgedrongen	medestudent,	
maken	de	ramp	compleet.	
Toch	 denkt	Karel,	 de	 student,	 de	 si-
tuatie	stevig	de	baas	te	blijven,	maar	
onderschat	 de	 boerenslimheid	 van	
zijn	 medestudent,	 de	 te	 goede	 huis-
baas	 en	 de	 uitgekookte	 vriendinnen.	

Tja,	 het	 komt	 allemaal	 voor	 elkaar,	
maar	vraag	niet	hoe...!	

I.v.m.	de	verbouwing	van	het	dorps-
huis	 is	 de	 entree	 achterom,	 volg	 de	
borden.	 De	 entree	 bedraagt	 €	 5,00.	
Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	
opnemen	 met	 Lambert	 van	 den	 Hul	
(tel.	 030	 2715702)	 of	 Jan	 Hendrik	
Nap	(tel.	0346	282477).

Donderdag	9	februari	waren	er	‘s	mid-
dags	drie	minilezingen	over	de	bete-
kenis	van	de	14e	verjaardag.	Daarna	
werd	er	ter	ere	van	die	14e	verjaardag	
een	vredespaal	onthuld	in	de	tuin	van	
het	Leendert	Meeshuis.	De	vredespaal	
is	een	internationaal	symbool,	overal	
ter	wereld	geplaatst.	In	verschillende	
talen	staat	op	de	paal	de	tekst:	‘Moge	
er	vrede	zijn	op	aarde’.	
Het	Leendert	Meeshuis	koos	voor	een	
tekst	in	het	Nederlands,	in	het	Duits,	
in	 het	 Hebreeuws	 en	Arabisch	 naast	

elkaar	en	een	tekst	in	het	Sanskriet.	
Op	 de	 vraag	 waarom	 het	 Leendert	
Meeshuis	 een	 vredespaal	 heeft	 en	
waarom	vanaf	de	14e	verjaardag	van	
het	 verpleeghuis	 antwoordt	 bestuur-
der	Bob	Pluijter:	 ‘De	eerste	 reden	 is	
een	 praktische:	 één	 van	 onze	 bewo-
ners	 is	 met	 haar	 zoon	 actief	 betrok-
ken	bij	het	wereldwijde	initiatief	van	
de	 vredespalen	 en	 de	 suggestie	 van	
deze	bewoner	om	een	vredespaal	bij	
het	 Leendert	 Meeshuis	 te	 plaatsen,	
wilden	we	graag	honoreren.	Er	is	ook	

een	diepere	reden	om	deze	vredespaal	
te	 plaatsen	 bij	 het	 Leendert	 Mees-
huis,	en	om	deze	vredespaal	over	een	
aantal	 jaren	 mee	 te	 nemen	 naar	 de	
nieuwbouw	 van	 het	 verpleeghuis	 in	
De	Leijen.	Met	deze	vredespaal	bij	de	
ingang	 van	 het	 verpleeghuis	worden	
wij	er	aan	herinnerd	dat	vrede	niet	al-
leen	een	groot	woord	is,	denk	aan	vre-
de	tussen	landen	en	tussen	continen-
ten	 en	 godsdiensten,	 maar	 dat	 vrede	
begint	bij	ons	zelf	en	 tussen	mensen	
onderling’.	

Leendert Meeshuis plaatst vredespaal
door Henk van de Bunt

Op 5 februari 2011 bestond het antroposoische Leendert Meeshuis op het Berg en Bosch-terrein 
14 jaar en dat was aanleiding voor een verjaardagsfeest. Het vieren van de 14e verjaardag,
na 2 keer een periode van 7 jaar, is een overgangsmoment naar een 3e periode van 7 jaar. 

Deze periodes zijn in de antroposoie van belang.

De vredespaal is een internationaal symbool, overal ter wereld geplaatst. 
Bestuurder Bob Pluijter: ‘Alle mensen in en rond het Leendert Meeshuis 
worden herinnerd aan de wens om vrede, die begint bij ons zelf en tussen 
mensen onderling’.

Dijckstate verleent 
dagtochtenservice

Kok Wilfried Schwarte van Dijckstate bedacht het plan om, 
na het stoppen van Reisclub 55+ toch een aantal dagtochten 

vanuit Dijckstate te organiseren.

Met	 hulp	 van	 Hennie	 en	 Henk	 Broekhuizen	 van	 de	 voormalige	 reisclub	
zullen	er	de	komende	maanden	een	drietal	voordelige	dagtochten	worden	
georganiseerd,	die	allen	vanuit	restaurant	Maertenshoek	zullen	vertrekken	
en	in	dit	sfeervolle	restaurant	ook	met	een	diner	zullen	worden	afgesloten.	
De	eerste	dagtocht	met	het	thema	‘Naar	de	bollen’	staat	op	het	programma	
voor	 donderdag	 26	 april.	 Informatie	 en	 aanmelden	 kan	 in	 Dijckstate	 bij	
de	 restaurantmedewerkers	 en	 telefonisch	 onder	 nummer	 06	 42641516	 of	
06	53853557.	Er	is	ook	informatieochtend	in	Dijckstate,	Maertensplein	in	
Maartensdijk	op	7	april	a.s.	van	9.30	tot	12.00	uur.	

C.P.J.-Toneel Westbroek e.o. 
presenteert... 

Dit jaar wordt door CPJ-Toneel Westbroek het toneelstuk ‘Precies zijn vader’, 
geschreven door Ria de Looze-Lafeber, opgevoerd.  De uitvoering is te zien op 

25 februari, 2 en 3 maart aanstaande in het Dorphuis van Westbroek aan 
de Pr.Christinastraat 2. De zaal is om 19.15 uur open, aanvang 20.00 uur.



Als je me 16 jaar geleden had ver-
teld dat ik binnen afzienbare tijd 
verliefd zou worden op een boer, 
dan had ik wat ongelovig gegrinnikt. 
Maar toch, de liefde kan zomaar met 
een rode trekker je pad op rijden. Ik 
kende de tante van Gert-Jan en na 
enige tijd leerde ik ook haar neef die 
boer was kennen. Toen was het raak 
met de liefde, heel raak. 
Zwaar verliefd op hem en dol op zijn 
koeien waagde ik in oktober 1997 de 
stap. Kort daarvoor was zijn moeder 
in het door hem verbouwde voorhuis 
gaan wonen. Gert-Jan en ik konden 
dus samen gaan leven en werken op 
de boerderij. Ik ben gelijk gaan mee-
werken. Dat wilde ik graag en ook 
Gert-Jan vond dat leuk.

Met mijn opleiding aan de kunstaca-
demie tot graisch vormgever was ik 
nu niet bepaald goed toegerust voor 
het boerenleven. Maar ik dacht dat 
ik met een jaar meewerken op de 
boerderij het boerenvak wel onder 
de knie zou hebben. Nee dus. In het 
begin heb ik wat afgeworsteld met 

koeien en machines. Het is vaak 
fysiek zwaar werk, maar ik moest 
ook alles leren over het vak melkvee 
houden. Gert-Jan werd mijn gedul-
dige ’leermeester’ en ook de vakbla-
den en dierenartsen van de faculteit  
der Diergeneeskunde vormden een 
bron van broodnodige kennis. Toch 
ging het leren mij niet snel genoeg. 
Uit frustratie en ongeduld schopte 
ik wel eens met mijn klomp ergens 
tegen aan. Soms verloor ik mijn 
klomp daarbij en dan moest ik die, 
met één sok in de mest of blubber 
stappend, weer ophalen, tot groot 
vermaak van Gert-Jan. 

De eerste jaren hechtte ik me te veel 
aan onze koeien. Als een koe naar 
het slachthuis moest had ik nog vele 
argumenten om de dame in kwestie 
toch te houden. Later ging dat beter. 
Hart hebben voor je dieren én emo-
tioneel voldoende afstand houden 
was voor Gert-Jan heel gewoon, 
maar ik heb dat echt moeten leren.

Naast het boerenwerk ben ik ook 

andere dingen gaan doen. Ik werk 
parttime bij Van der Neut, éénmaal 
per jaar organiseer ik de Deel-dagen 
(boerderij-fair) op de oude deel van 
onze boerderij en ik ben gaan schrij-
ven. Voor dorpspleingroenekan.nl 
schrijf ik een maandelijkse column 
over het boerenleven. De (moes)tuin 
en het erf netjes houden is ook mijn 
taak.

Samen op vakantie gaan is geen 
succes. We hebben het twee keer 
geprobeerd. Gert-Jan blijft in ge-
dachten met het bedrijf bezig en ik 
probeer hem -zonder succes- af te 
leiden. Vermoeiend en enerverend 
voor ons allebei. Ik heb vroeger veel 
gereisd en merkte dat ik daar naar 
bleef verlangen. Nu ga ik al jaren 
één keer per jaar een week alleen 
op vakantie. Dat bevalt me uitste-
kend. Meestal ga ik naar Londen, 
dat vind ik een heerlijke stad! Ik ben 
daar met veel plezier weer een echte 
stadse. Die andere 51 weken ben ik 
volmaakt gelukkig met Gert-Jan tus-
sen de koeien.

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u nog 
meer verhalen bij het thema De liefde.  Uw eigen levensverhaal – over  
het huidige of een ander thema - kunt u sturen naar info@debiltschrijft.
nl. Het is de bedoeling om begin 2013 een boek met levensverhalen 
van mensen uit de gemeente De Bilt te publiceren. Mogelijk wordt 
uw verhaal daarin opgenomen. Maar u kunt uw verhaal ook laten 
optekenen. Neem dan contact op het Petra Cremers (0346-573040) of 
Wilma van der Laan (0346-591062) van De Bilt Schrijft.

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat De 
Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Voor het 
thema van februari hebben wij gekozen voor het thema De liefde. Onderstaand verhaal van Irene Westeneng 
– vroeger een echte stadse, al was ze de dochter van een dierenarts – is de Groenekanse variant op Boer zoekt 
vrouw!

Een boer om te zoenen

Gert-Jan en Irene Westeneng uit Groenekan.
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Het	leverde	900	inzendingen	op.	Ne-
gentig	 creaties	 werden	 genomineerd	
en	 daaruit	 worden	 donderdag	 16	 fe-
bruari	 tien	 prijswinnaars	 bekendge-
maakt.	 ‘Het	 was	 altijd	 al	 een	 grote	
wens	 van	 mij	 om	 iets	 met	 schrijven	
te	 doen’,	 vertelt	 artistiek	 leider	 van	
Masquerade	 Irene	 Jongbloets.	 ‘Het	
ontwikkelen	 van	 een	 idee	 begint	 al-
tijd	 met	 het	 opschrijven	 ervan.	 Dat	
deed	 ik	 dus	 en	 in	 een	 lits	 werd	 het	
hele	plan	geboren.	Dertig	klassen	van	
groep	7	maakten	in	totaal	900	verha-
len.	Uit	elke	klas	zijn	drie	leerlingen	
voor	 een	 prijs	 genomineerd.’	 Irene	
vertelt	 echt	 ontroerd	 te	 zijn	 door	 de	
enorme	 creativiteit	 die	 de	 kinderen	
hebben	laten	zien.	‘Magische	en	soms	
realistische	sprookjes,	maar	ook	hele	
wijze	verhalen	met	heel	 veel	 inzicht	
voor	 kinderen	 van	 die	 leeftijd.	Alle-
maal	door	henzelf	bedacht.’

Sprookjes schrijven
Voordat	de	kinderen	aan	hun	opdracht	
begonnen	 werden	 op	 de	 scholen	
schrijfworkshops	 gehouden.	 Daar-
door	 kregen	 kinderen	 ingrediënten	
mee	die	ze	bij	hun	verhaal	konden	ge-
bruiken.	‘Het	moest	dus	een	sprookje	
zijn	en	beginnen	met:	Er	was	eens…	
Alles	is	in	het	verhaal	mogelijk,	maar	
de	hoofdpersoon	moet	wel	een	proces	
meemaken.	 Hij	 moet	 in	 het	 verhaal	
iets	 overwinnen.	 Sommigen	 gingen	
letterlijk	 het	 gevecht	 aan,	 maar	 an-
dere	 kinderen	 hadden	 bedacht	 dat	
het	 gevecht	 dat	 de	 hoofdpersoon	
door	moest	maken	op	een	psychisch	
niveau	 lag.	 Heel	 knap	 om	 dat	 al	 te	
kunnen.	 Het	 einde	 van	 het	 verhaal	
is	dan	altijd	weer	goed.	Het	was	dus	
een	verhaalstructuur	die	hoort	bij	een	
sprookje.	De	tien	beste	verhalen	krij-
gen	een	prijs.’	 Irene	Jongbloets	 is	er	
heel	gelukkig	mee	dat	het	Rabobank	
Stimuleringsfonds	dit	mogelijk	heeft	
gemaakt.	‘Sport	krijgt	bijna	altijd	alle	
aandacht,	 maar	 wij	 vinden	 dat	 cre-
ativiteit	 ook	 geprezen	 mag	 worden.	
Eigen	ideeën	ontwikkelen	is	heel	be-
langrijk	voor	de	vorming	van	kinde-
ren.’

Vervolg
‘Op	basis	van	de	inzendingen	van	de	
tien	winnaars	gaat	Ceciel	 Jacobs	 sa-
men	met	een	aantal	studenten	van	de	

schrijfopleiding	 van	 de	 Hogeschool	
voor	 de	 Kunsten	 Utrecht	 een	 musi-
cal	schrijven.	Bij	de	viering	van	900	
jaar	 De	 Bilt	 in	 juni	 2013	 gaan	 alle	
basisscholen	deze	musical	opvoeren.	
Mathilde	 en	 de	monniken	 krijgen	 er	
zeker	 ook	 een	 rol	 in.’	 Volgend	 jaar	
krijgen	docenten	van	de	deelnemende	
scholen	 een	 theaterworkshop	 om	 de	
musical	voor	hun	school	vorm	te	ge-
ven.	Ze	krijgen	dan	les	 in	regisseren	
en	hoe	 je	op	verschillende	manieren	
aan	de	hand	van	het	script	de	musical	
het	 beste	 kunt	 uitvoeren.	 Afgelopen	
jaar	 kregen	 de	 leerlingen	 bij	 Mas-
querade	 al	 een	 theaterworkshop	 van	
anderhalf	uur.	Daarnaast	namen	ze	op	
school	twee	keer	een	uur	deel	aan	een	
schrijfworkshop.

Hoorspel
Een	ander	onderdeel	van	‘Pimp	mijn	
sprookje’	is	het	maken	van	een	hoor-
spel.	 Het	 idee	 daarvoor	 ontstond	 op	
Mathildedag	vorig	 jaar.	 ‘Ik	heb	 toen	
het	verhaal	van	Mathilde	bewerkt	en	
dat	werd	 toen	voorgelezen.	De	men-
sen	in	de	zaal	vroeg	ik	de	geluiden	te	
maken	die	bij	het	verhaal	pasten.	Het	
was	dus	 een	 soort	 live	hoorspel.	We	
bedachten	dat	het	 leuk	zou	zijn	daar	
wat	meer	mee	te	doen	en	samen	met	
Ceciel	Jacobs	heb	ik	toen	de	tekst	van	
een	hoorspel	geschreven.	Het	bestaat	
uit	 vijf	 delen	 en	 is	 een	 project	 van	
Kunst	 Centraal.’	 Alle	 scholen	 gaan	

ermee	aan	de	slag	en	maken	een	deel	
van	het	hoorspel,	compleet	met	gelui-
den	en	gesproken	tekst.	Op	14	maart	
is	het	Mathildedag	en	worden	op	de	
lokale	 radiozender	 Roulette	 FM	 de	
drie	 leukste	hoorspelen	uitgezonden.	
Ook	Radio	M	besteedt	aandacht	aan	
de	 hoorspelen.	 Drie	 stagiaires	 van	
de	Hbo-opleiding	Culturele	en	maat-
schappelijke	 vorming	 verlenen	 on-
dersteuning	bij	het	vormgeven.

Hartstikke leuk 
De	 voorbereiding	 van	 ´Pimp	 mijn	
sprookje´	heeft	een	jaar	geduurd.	´We	
wilden	pas	deinitief	aan	de	slag	gaan	
wanneer	 de	 inanciën	 rond	 waren.	
Begin	 van	 dit	 schooljaar	 kwam	 het	
groene	 licht.	 Irene	 Jongbloets	 vindt	
de	kracht	van	de	verbeelding	die	 tot	
uitdrukking	komt	bij	het	 iets	nieuws	
creëren	 heel	 waardevol.	 Anders	 le-
ren	 denken	 dan	 de	 gangbare	 dingen	
en	 daarvoor	 ook	 uit	 durven	 komen	
noemt	 zij	 heel	 belangrijk.	 Zij	 vindt	
het	vooral	van	belang	dat	alle	scholen	
meedoen.	Kinderen	die	het	wat	min-
der	gemakkelijk	hebben	blijken	vaak	
ontzettend	creatief	te	zijn	en	die	kun-
nen	dat	nu	ook	laten	zien.	´Het	moet	
gewoon	 iets	 uitstralen	 dat	 het	 hart-
stikke	leuk	is,	dat	alle	kinderen	mee-
doen	en	dat	uit	iets	dat	ze	zelf	hebben	
verzonnen	een	musical	ontstaat.´	Op	
de	website	pimpmijnsprookje.nl	staat	
informatie	over	het	project.

Verrassende creaties van Biltse scholieren
door Guus Geebel

Jeugdtheaterschool Masquerade bestond vorig jaar tien jaar en aan dat dit lustrum wilde de school 
het thema sprookjes koppelen. Het thema werd uitgewerkt en ontwikkelde zich tot het project 

‘Pimp mijn sprookje’, dat nu een onderdeel vormt van de viering 900 jaar De Bilt in 2013. 
Een van de onderdelen van ‘Pimp mijn sprookje’ is het schrijven van een sprookje door leerlingen 

van alle basisscholen in de gemeente. 

Irene Jongbloets vindt zelf iets nieuws creëren bijzonder waardevol voor 
kinderen.

Maatschappelijke stage

Esmeralda van den Berg (16) loopt als leerlinge van het Groenhorstcollege 
in Maartensdijk ‘haar’ maatschappelijke stage in woonzorgcentrum De 
Bremhorst in Bilthoven. Zij assisteert in de ontmoetingsruimte bij het 
schenken van de kofie en bij het tafels dekken en serveren in het Restaurant. 
Esmeralda vindt het erg prettig te ervaren dat haar werkzaamheden worden 
gewaardeerd door de bewoners. Dat is een pluspunt en kan richtinggevend 
zijn bij het bepalen van een beroepskeuze.  (Joke Ruiter)

Violenactie 2012 Patioschool 
Het	is	nog	winter,	maar	de	Patioschool	is	alweer	gestart	met	de	jaarlijkse	
violenactie.	Vanaf	10	februari	tot	28	februari	komen	kinderen	van	de	Patio-
school	langs	om	viooltjes	te	verkopen.	U	kunt	kiezen	uit	gele,	witte,	blauwe	
en	gemengde	violen;	een	bak	met	24	viooltjes	kost	6	euro.	Voor	dat	geld	
worden	de	violen	op	10	maart	bij	u	thuis	afgeleverd.

De	opbrengst	van	de	actie	gaat	dit	jaar	naar	de	voedselbank	in	De	Bilt	en	
wordt	gebruikt	voor	nieuwe	schoolshirts.	Komen	er	geen	kinderen	langs	bij	
u	en	wilt	u	toch	viooltjes	kopen?	Ga	dan	naar	www.	patioschool.nl,	of	stuur	
een	mailtje	naar	violen@patioschool.nl.	U	kunt	ook	bellen	tel.	030	2203945	
of	tel.	030	2210589.

Theater

In aanwezigheid van wethouder Bert Kamminga (links) van Cultuur 
voerde Kunst Centraal dinsdag jl. in de theaterzaal van het v.o. het stuk 
‘Buurman en Buurvrouw’ op voor de basisschoolgroepen 3 en 4 op.  
[foto Reyn Schuurman]

Fietscontrole groep 7 Van Dijckschool
Op vrijdag 3 februari zijn de ietsen 
van de kinderen van groep 7 van 
de Van Dijckschool gecontroleerd 
op verkeersveiligheid door 
ietsenmaker C. van Weelden. 
Alle ietsen van de kinderen zijn 
goedgekeurd. Bij een aantal ietsen 
moest een klein mankement worden 
verholpen, zoals een ontbrekende 
relector en een kapotte lamp. De 
kinderen hebben deze onderdelen 
van de ietsenmaker gekregen. 
Hiervoor willen de leerkrachten 
en de kinderen van groep 7 de 
ietsenmaker hartelijk bedanken.

(Louise Remmen)
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Zaterdag	vertrekken	De	Weergodden	
naar	het	Gemeentehuis	Jagtlust.	Daar	
zullen	Prinses	Carpo	1	en	jeugdprins	
Barn	XL1	om	11.11	uur	door	het	ge-
meentebestuur	 worden	 ontvangen.	
Aan	 de	 Prinses	 en	 Jeugdprins	 zal	
door	 burgemeester	 Arjen	 Gerritsen	
de	sleutel	van	het	Speikerreik	worden	
overhandigd,	 waarmee	 hun	 oficiële	
regeringsperiode	 kan	 beginnen.	 De	
Prinses	en	jeugdprins	nemen	de	taak	
op	zich	om	er	 te	zorgen	dat	de	fees-
ten	 zonder	 wanklank	 en	 voor	 ieder-
een	 plezierig	 zullen	 verlopen.	Zater-
dagmiddag	 bezoeken	 de	 hoogheden	
de	 bewoners	 van	 de	 seniorenwonin-
gen.	 s	Avonds	 is	 er	 vanaf	 21.00	 uur	
een	Groot	Bilts	Carnavalsfeest	in	het	
H.F.Witte	Centrum.	D.J.	Ben	Korver	
en	 Hofkapel	 De	 IJsbrekers	 swingen	
de	bezoekers	door	de	avond	heen.	De	
toegang	is	gratis.

Kindercarnaval
Zondag	19	 februari	begint	om	14.00	
uur	in	het	H.F.Witte	Centrum	het	be-

kende	kindercarnaval	met	diverse	ac-
tiviteiten.	Hofkapel	De	IJsbrekers	en	
huis	D.J.	Ben	Korver	zullen	voor	de	
muziek	zorgen.	
Vanzelfsprekend	 zullen	 jeugdprins	
BARN	XL1	met	zijn	page	Maaike	en	
hun	Dondersteentjes	en	Windstootjes	
niet	 ontbreken.	 Een	 jury	 zal	 prijzen	
toekennen	aan	de	origineelste	verkle-
dingen.	Op	dit	kinderfeest	zijn	er	ook	
spelletjes.	 De	 toegang	 is	 gratis	 voor	
kinderen	tot	en	met	12	jaar.	Anderen	
betalen	€	2,-

Aprés Ski
Zondagavond	 is	 er	 vanaf	 20.30	 uur	
Aprés	Ski	Party	in	het	H.F.Witte	Cen-
trum	 met	 D.J.	 Ben	 Korver	 en	 Hof-
kapel	 De	 IJsbrekers.	 De	 toegang	 is	
gratis.	 Maandagmiddag	 20	 februari,	
is	 het	 H.F.	 Witte	 Centrum	 ingericht	
voor	 de	 ontvangst	 van	 mensen	 met	
een	 verstandelijke	 beperking.	 Deze	
in	 Midden-Nederland	 unieke	 carna-
valsviering	 begint	 om	 14.00	 uur	 en	
de	 medewerkenden	 zijn	 Hofkapel	

De	IJsbrekers,	D.J.	Ben	Korver,	zan-
ger	Albert	Hensen	en	zanger	Andrew	
Brons.	 Er	 is	 ook	 nog	 een	 optreden	
van	 de	 Windstootjes.	 De	 middag	 is	
om	16.30	uur	afgelopen.	De	toegang	
is	gratis.

Tehuizen
Dinsdag	 21	 februari	 worden	 tehui-
zen	in	gemeente	De	Bilt	bezocht.	Om	
16.30	 uur	 vindt	 de	 af-installatie	 van	
jeugdprins	 Barn	 XL1	 plaats.	 Hij	 le-
vert	zijn	sleutel	van	het	Weerdorp	in	
bij	 het	 gemeentebestuur.	 ‘s	 Avonds	
is	 de	 slotavond,	 in	 de	 Residentie	
H.F.	Witte	Centrum,	die	‘Donder-op-
avond’	 wordt	 genoemd.	 Deze	 echte	
vastenavond	 is	 voor	 de	 volhouders,	
met	muziek	van	Hofkapel	De	IJsbre-
kers	en	D.J.Ben	Korver.	
Om	24.00	uur	is	het	afgelopen	met	de	
pret:	 Prinses	 Carpo	 1	 van	 De	Weer-
godden	 doet	 troonsafstand	 en	 levert	
haar	 sleutel	 in	 bij	 het	 gemeentebe-
stuur.	Voor	meer	informatie:	regiede-
weergodden@hotmail.com

Vier dagen carnaval in het Speikerreik
Vanaf zaterdag 18 februari heten De Bilt en Bilthoven voor de carnavalsvierders weer Speikerreik. 

Vier dagen lang zijn er allerlei carnavalsactiviteiten voor iedereen. De Weergodden heeft een 
programma samengesteld dat voor iedereen wat te bieden heeft, twee middagen en drie avonden 

carnaval en gezelligheid in de zalen van het H.F.Witte Centrum, Henri Dunantplein De Bilt.

Carnavalsvierders in De Bilt gaan vanaf a.s. zaterdag weer helemaal los.

De	 spanning	 voor	Nova	 begon	 zelfs	
al	voor	de	wedstrijd,	toen	bleek	dat	er	
een	speelster	 in	het	 toilet	opgesloten	
zat!	 Gelukkig	 kwam	 zij,	 met	 dank	
aan	coach	Maikel	Bouthoorn,	met	de	
schrik	vrij	en	kon	de	wedstrijd	5	mi-
nuten	later	dan	gepland	toch	starten.			

Goede start
Nova	startte	de	wedstrijd	scherp	met	
2	mooie	goals	van	Tjitske	en	Vincent.	
NKC	wist	 één	 tegendoelpunt	 te	ma-
ken	voordat	 Iwan	met	een	strafworp	
de	 3-1	 op	 het	 scorebord	 zette.	Nova	
bleef	 knokken	 om	 de	 voorsprong	 te	

behouden	en	het	kostte	NKC	dan	ook	
moeite	om	het	puntenverschil	te	ver-
kleinen.	Uiteindelijk	wist	NKC,	vlak	
voor	rust,	Nova	in	te	halen.	De	rust-
stand	 stond	 op	 een	 5-6	 voorsprong	
voor	NKC.

Rust
Na	 de	 rust	 was	 het	 voor	 Nova	 be-
langrijk	 om	 door	 te	 knokken,	 geen	
overtredingen	 meer	 te	 maken	 en	 de	
aandacht	niet	te	laten	verslappen.	Het	
tegenovergestelde	gebeurde.	Met	een	
afstandschot	wist	 Inge	de	 score	vlak	
na	 rust	 nog	 gelijk	 te	 maken	 tot	 6-6,	

maar	hierna	liet	Nova	NKC	haar	gang	
gaan	en	konden	zij	5	keer	achter	el-
kaar	tot	scoren	komen.	De	stippen	en	
vrije	ballen	vlogen	om	de	oren	en	er	
kwam	zelfs	een	gele	kaart	aan	te	pas.	
Nova	 verliest	 de	 wedstrijd	 met	 een	
eindstand	van	10-15.	Er	was	rekening	
gehouden	 met	 een	 mogelijk	 verlies,	
maar	 de	 manier	 waarop	 deze	 wed-
strijd,	 met	 name	 in	 de	 tweede	 helft,	
verloren	is	gegaan	is	zacht	uitgedrukt	
‘erg	balen’.
Volgende	 week	 speelt	 Nova	 tegen	
Juventa	in	Hardenberg	waar	nog	iets	
recht	te	zetten	is.

NKC ’51 trekt aan langste eind
in knotsgek duel

Na een mooie overwinning van Nova op NKC ´51 op 10 december was het deze zaterdag tijd voor 
de return. NKC staat nog steeds bovenaan in de poule en moest dus ook dit keer de favorietenrol 

(blijven) waarmaken. Voor Nova zijn de kansen vrijwel verkeken en was de druk dus van de ketel.  
Wel was er natuurlijk de drive om voor de tweede keer van de koploper te winnen. Al met al goede 

ingrediënten voor een spannende wedstrijd. 

Familiehockey bij SCHC
Hockeyclub	SCHC,	van	oudsher	al	een	echte	familieclub,	gaat	iets	nieuws	
doen.	Om	het	familiale	aspect	nog	meer	te	benadrukken	wordt	na	de	winter-
stop	gestart	met	‘familiehockey’.	Elke	zondagochtend	tussen	9	uur	en	half	
11	ontvangt	‘De	Stichtsche’	kinderen	met	hun	vader	of	moeder	om	samen	te	
hockeyen.	Vaders	en	moeders	staan	dus	niet	langs	de	lijn	om	hun	kinderen	
aan	te	moedigen	maar	doen	actief	mee.	Familiehockey	avant	la	lettre.	

Aanleiding	 voor	 dit	 nieuwe	 initiatief	 is	 het	 grote	 aantal	 jonge	 hockeyers	
dat	lid	wil	worden.	Omdat	er	niet	voldoende	capaciteit	is	om	alle	kinderen	
te	 laten	 deelnemen	 aan	de	 jeugdcompetities	 op	 zaterdag	worden	 al	 jaren	
veel	spelertjes	en	hun	ouders	teleurgesteld.	En	daar	kampen	alle	clubs	in	de	
omgeving	mee.	Wachtlijsten	dus.	Alleen	op	zondagochtend	 is	er	nog	wel	
ruimte.	En	omdat	er	geen	jeugdcompetitie	is	op	zondag	en	er	geen	doorstro-
ming	gegarandeerd	kan	worden	naar	de	zaterdagcompetitie	heeft	SCHC	een	
nieuwe	formule	bedacht:	familiehockey.	Jonge	hockeyers	kunnen	zo	toch	
aan	de	slag	en	nemen	hun	ouders	mee.	En	wellicht	komt	ook	jeugd	die	bij	
andere	sporten	nul	op	het	rekest	hebben	gekregen.	In	de	regio	wordt	nergens	
iets	op	zondag	aangeboden.	

Mochten	mensen	geïnteresseerd	zijn	dan	kunnen	zij	zich	aanmelden	kan	via	
www.schc.nl.	Let	wel,	aanmelden	gaat	niet	per	gezin	maar	per	persoon.	Dus	
voor	 zowel	 ouder	 als	 kind	moet	 een	 inschrijfformulier	worden	 ingevuld.	
Vanaf	zondagmorgen	4	maart	is	iedereen	welkom	om	deel	te	nemen.	

Wisselende score voor 
de Salvodames

Het	eerste	damesteam	van	Salvo	stond	voor	de	haast	onmogelijke	opgave	
om	tegen	de	nummer	twee	van	de	ranglijst	punten	te	halen.	Het	Hilversum-
se	Gemini	bleek	inderdaad	een	maatje	te	groot	en	er	werd	met	0-4	verloren.	
Het	tweede	damesteam	heeft	een	prima	week	achter	de	rug.	Maar	liefst	drie	
wedstrijden	werden	gespeeld	die	winnend	werden	afgesloten

Salvo	had	een	moeilijke	klus:	punten	pakken	 tegen	de	nummer	2	van	de	
competitie:	Gemini.	Een	wedstrijd	zonder	de	langdurig	geblesseerde	Joline	
de	Gier	en	zonder	de	zusjes	Nieuwenhuize,	Karin	was	ziek	en	Marleen	heeft	
nog	last	van	een	enkelblessure.	Met	Rianne	Diepeveen	als	spelverdeelster	
begon	het	team	goed	aan	de	wedstrijd.	Toch	werd	het	al	snel	duidelijk	dat	
het	 team	 tot	 het	 uiterste	moest	 gaan	 om	de	 punten	 te	 scoren.	De	 dames	
van	Salvo	 starten	 de	 eerste	 set	 speelden	 zeer	 verdienstelijk.	Verdediging	
stond	goed	en	ook	de	aanval	was	op	dreef	maar	niet	voldoende	om	de	set	te	
winnen.(19-25)	De	2e	set	gaf	Salvo	zeer	goed	partij.	Door	de	aanvalsdruk	
van	Gemini	lukte	het	niet	om	de	winst	te	pakken.	(21-25)	De	3e	en	4e	set	
werden	een	kopie	van	de	vorige	sets.	Met	een	andere	speelstijl	met	Natasja	
Keuning	als	2e	 spelverdeelster	en	de	wissel	Nienke	Dalmeijer	uit	het	2e	
team,	konden	hier	geen	verandering	in	brengen	(18-25)	en	(21-25).	

Salvo 2
De	dames	hebben	een	prima	week	achter	de	rug.	Een	inhaalwedstrijd,	een	
verplaatste	wedstrijd	en	een	reguliere	competitiewedstrijd	moesten	in	een	
week	gespeeld	worden.	Maandag	tegen	het	derde	geklasseerde	Almere	Ha-
ven	ondervond	Salvo	de	meeste	tegenstand.	In	een	ijskoude	sporthal	werd	
met	2-3	gewonnen.	Een	dag	later	werd	aangetreden	tegen	het	laag	geklas-
seerde	Alvo	in	Almere	en	daar	werd	met	0-4	gewonnen.	Zaterdag	werd	de	
reguliere	competitiewedstrijd	tegen	Sovoco	afgewerkt	in	De	Vierstee.	De	
dames	deden	wat	ze	doen	moesten	en	wonnen	soeverein	met	4-0.	Door	deze	
resultaten	 en	 door	 het	 aantal	 meer	 gespeelde	 wedstrijden	 dan	 de	 directe	
concurrent,	staan	de	Maartensdijkse	dames	ier	aan	kop	in	de	competitie.	
Pas	op	10	maart	staat	de	volgende	wedstrijd	op	het	programma.

Montessorischool schaatst

De kinderen van de middenbouw (groep 3,4,5) Montessorischool in Bilthoven hebben afgelopen donderdagmiddag 
heerlijk geschaatst op het heidemeertje in de bossen achter de school. Heerlijk zo’n zonnige middag en dat onder 
schooltijd is helemaal een feest! (Julita Eysink)



Limerick

Te koop aangeboden
Philips Senseo creme/beige, 
gebruikt, ontkalkt, + houders. 
€ 25,-. Tel. 06-16276013

Stoffen vrolijke streep bood-
schappentas (Daniel Hechter)-
pasteltinten, bruine hengsels. 
€ 6,-. Tel. 06-16276013

Henzo foto-vakantie album, 
kleurrijk bedrukte kaft. € 7,50. 
Tel. 06-16276013

Woonplaid, dik, groot 
(3pers bank) geel/l.orange 
blok. Katoen. € 50,-. Tel. 
06-16276013

Air Force II 4 wiel skeelers-
clipsluiting (wel doorsmeren)! 
+arm/knie/polsbescherm, maat 
39. € 20,-. Tel. 06-16276013

Feestelijke glittergilet (zgan) 
maat M/L zwart. € 10,-. Tel 
06-16276013

Dvd Peter Frampton Comes 
Alive II. € 7,50. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Cd Partysquad – Bazen van de 
club. € 5,-. Tel. 035-7852090 
(na 18.00 uur)

Cd Santana (gesealed) - 
Original Hits. € 5,-. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Cd Heather Nova - South. 
€ 5,-. Tel. 035-7852090 (na 
18.00 uur)

Sportief Heren Jack z.g.a.n. 
maat XXL. € 50,-. Tel. 030-
2283495

Donker blauwe heren jas, maat 
54. € 45,-. Tel. 030-2283495

Judopak (z.g.a.n.) mt. 6 €20,-. 
Tel. 0346-281411

Dames, lage, noren, schaats-
maat 36/schoenmaat 38, met 
beschermhoezen, schoe-
nenhoezen, een paar keer 
gebruikt en zijn geslepen, prijs 
€ 45,-. Informatie telefoon: 
06-53441095.

TZ korfbalrokje met binnen-
broekje, kleur oranje, maat 2, 
geschikt vanaf ongeveer 8 jaar. 
€ 10,-. Tel. 06-42410412

Wie heeft nog Donald Duck 
pockets liggen en wil deze rui-
len tegen andere Donald Duck 
pockets, zodat er weer wat 
nieuws te lezen is zonder dat 
er kosten aan verbonden zijn. 
Wij hebben er nog 15 liggen 
en ook nog 4 dubbelpockets, 
deze zien er allemaal nog heel 
goed uit. Bij interesse graag 
bellen naar 06-42410412

Bridge Cd-Rom ‘Leer bridge 
met Berry Westra’. € 22,- en 
‘Speel Bridge 1’ van Berry 
Westra. € 15,-. Tel. 030-
2291448

Douwe Egberts theeservies. 
€ 50,-. Tel. 0346-212607

Onderschuifbed 90 x 200. 
€ 50,- Dus twee bedden in één. 
Tel. 030-2286775

Zinken teil 57 cm diameter 
€ 49,-. Zinken teil 50 cm dia-
meter € 39,-. Tel. 030-2204505

Playstation 1 met 2 spel-
len € 25,-. Gratis af te halen 
vrieskast 50x50 cm. Tel. 
06-10484322
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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

Tegen een bloemetje af te 
halen: Philips TV.(beeldbuis). 
Werkt nog prima. H=46, 
BR=60 en D=52. Tel. 0346-
212250 tussen 18 en 20u. 

Rieten grasmand 45x45x45 
met deksel z.g.a.n. € 15,-. 
Glucose meter nooit gebruikt 
€ 5,-. Tel. 0346-214065

2 jaargang bloemen en planten 
2009+2010 € 3,- per jaargang. 
Tel. 0346-212492

Witte oud Hollandse houten 
kinderstoel € 25. Tel. 0346-
214065 

Borduur pakketjes, leesplank-
je, babyklok, kinderliedjes en 
vogels etc. Prijs tot € 5,-. Tel. 
0346-211738

Ariston electro oven met 
inbouw en aansluit gegevens 
hoog 545, breed 595 en diep 
545 mm € 40,-. Tel 0346-
211827

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

CD Maroon 5 € 5,00,-. Tel. 
035-7852090 (na 18.00 uur)

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
Z o r g c e n t r u m 
Complexcare zoekt 

ziekenverzorgende (IG). Zie 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Vr. 58 jr. zoekt huishoudelijk 
werk omg. de Bilt Bilthoven. 
Beschikbaar ma-di-wo. Met 
zeer veel ervaring. Tel. 030-
8785992 of 06-44419275

Parttime (HORECA)
MEDEWERKER (m/v) 
gevraagd voor Tenniscentrum 
Groenekan. Bel met Kees 
Overvest 06-51269772 of 
stuur een bericht naar tenni-
s4u@tcgroenekan.nl

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

Vindt u vitale LEVENSSTIJL 
en een optimaal gewicht 
belangrijk? Ga met ons 6 
weken ‘op reis’ om afvalstof-
fen op te ruimen en een goede 
balans in het lichaam in te krij-
gen. U legt a.h.w. een nieuw 

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

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267 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. 
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en 
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Zwarte Woud reizen, voor de zeer luxe zesdaagse busexcursie 
reizen in zowel mei en juni zijn door annulering enkele plaat-
sen vrij gekomen. Voor inlichtingen en kennismaking bent u 
welkom. Zaterdag 25 februari in Dijckstate, de koffie is gereed 
vanaf 9.30 uur. Telefoon 0346-212288

Voor onze dochter en twee zoons (tussen de 9 mnd en  
8 jr), zoeken wij in Bilthoven een lieve, betrouwbare en ervaren 
oppas voor woensdagmiddag (of event. vrijdagmiddag) van 
15.00 uur tot ca. 18.15 uur. Reacties naar: merijnannelies@
hotmail.com of 06-53537203

Cursussen
Zie pag. 12 voor de SWO en de WVT cursussen!

Workshop kralenketting maken. 13 maart van 19.30-21.30 
is er een workshop ontwerp en maak je eigen kralenketting, 
je leert verschillende techniekjes. Geef je favoriete kleu-
ren(2) op. Deze workshop wordt gegeven in de zaal van de 
Ontmoetingskerk te Maartensdijk. Kosten 25,- inclusief alle 
materialen, koffie/thee en gezelligheid. Opgeven voor 1 maart 
bij: ritalekker@hotmail.com of bel 06-48885744 (Rita Dekker)

De Stichting Bodhisattva organiseert een cursus: metamorfo-
semassage ouder en kind (vanaf 6 jaar). Data: 10 maart de 
hele dag en 17 en 24 maart 2012 alleen de middagen. Plaats: 
Pr. Alexanderweg 54b, 3712 AB Huis ter Heide. Kosten: € 75,- 
(één ouder, één kind). Info: Mevrouw A. Dijkstra, tel. 0347-
371492 of zie ook: www.stichtingbodhisattva.eu 

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van uw 
houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 
is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 
sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag gegeven 
om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. Meld u aan 
voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn mogelijk. 
Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06-30443485 of 
surf naar www.drbm.nl. 

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Schaatsen slijpen
Noren-ijshockey-kunst

Hessenweg 16a 

De Bilt 030-2200247

fundament voor blijvend 
resultaat. Gratis info en pers. 
Coaching. Info: www.weet-
hoejeeet.nl kenmerk: enny-
boogaard; Tel 0346-212687 
em.boogaard@planet.nl 

Tijd voor uw haar! Kom naar 
BETTY’S CORNER! Elke 
woensdag en vrijdag + avond 
in Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

MAN van 59 jaar zoekt 
iemand vanaf 50 jaar om leuke 
dingen te ondernemen. Zoals 
Computeren, Internetten, 
Fietsen, Sporten,Terrasje, 
Wandelen. E-Mail: harrygaja-
din@ziggo.nl 

Nieuw in Maartensdijk! 
Cindy's hairlook! Voor al uw 
HAARWENSEN. Voor ieder-
een. Inl. en/of afspraak maken 
Tel. 0364-211721

Hoewel velen al jarenlang snakken
de Tocht der Tochten te pakken
werd door dun ijs in de sloot
het risico groot
dat ze massaal door het ijs zouden zakken

Guus Geebel

Bingo bij ‘t Hoekie

Vanaf 12 jaar kan er vrijdagavond 24 februari bingo 
gespeeld worden in ’t Hoekie en zijn er leuke prij-
zen te winnen. Deuren gaan om 19.30 uur open, 
20.00 uur start de Bingo tot ca. 22.30 uur 

Intercultureel eetcafé

Gezellig en lekker intercultureel eten kan in Ser-
vicecentrum ’t Hoekie. Vooraf aanmelden is nodig! 
Op 26 februari staat er Turkse maaltijd op het menu. 
Binnenlopen vanaf 17.30 uur aan tafel om 18.00 
uur. € 5,50 p.p. en kinderen tot 11 jaar halve prijs.

Kinderinstuif

Op woensdag 29 februari is er weer een kinderin-
stuif. Dit keer met onder andere een kinderbingo. 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar. Voor € 2,00 inclusief de bingo en een 
koekje met limonade. Graag vooraf aanmelden. 
Aanmelden bij Servicecentrum ’t Hoekie, prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 te De Bilt, 030-2201702 of via 
info@animowerkt.nl
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Direct	 na	 de	 start	 maakte	 KCC	 het	
eerste	 doelpunt	 maar	 onmiddellijk	
maakte	TZ	gelijk.	Beide	ploegen	wa-
ren	 in	 deze	 fase	 goed	 tegen	 elkaar	
opgewassen.	Na	7	minuten	werd	het	
spel	 geruime	 tijd	 onderbroken	 van-
wege	 een	 ernstige	 blessure	 van	 één	
van	spelers	van	KCC.	Na	de	hervat-
ting	bleven	beide	ploegen	om	beurten	
doelpunten	maken	tot	8-8.	Toen	kreeg	
Tweemaal	Zes	een	goede	fase	waarin	
de	ploeg	uitliep	naar	 een	13-8	voor-
sprong	kort	voor	rust.	

KCC	 trok	 in	 deze	 fase	 enkele	 keren	
aan	 de	 noodrem	 om	 TZ	 te	 stoppen.	
Deze	 overtredingen	 werden	 echter	
niet	met	strafworpen	beloond.	TZ	kon	
mede	 hierdoor	 niet	 verder	 uitlopen.	
Door	 onvoldoende	 scherpte	 en	 con-

centratie	aan	TZ	zijde	kreeg	KCC	de	
gelegenheid	om	binnen	enkele	minu-
ten	terug	te	komen	tot	13-11	waarmee	
de	rust	aanbrak.	

Rust
Na	de	rust	kreeg	KCC		aansluiting	en	
ging	de	strijd	gelijk	op.	Bij	TZ	werd	
Ardjan	Drost,	die	als	invaller	voor	de	
geblesseerde	Tim	Meijers	een	uitste-
kende	 wedstrijd	 speelde,	 vervangen	
door	Wouter	van	Brenk.	Vanaf	de	17-
17	 gelijke	 stand	 slaagde	 KCC	 er	 in	
een	gaatje	te	slaan	en	uit	te	lopen	naar	
een	voorsprong	van	17-20.	Het	waren	
vooral	 de	KCC	 dames	 die	 proiteer-
den	van	de	geringe	verdedigingsdruk	
van	hun	opponenten	en	veel	doelpun-
ten	maakten.	Toch	bleef	TZ	er	in	ge-
loven.	Het	was	Carlijn	Vos	die	 door	

fraaie	 doelpunten	 Tweemaal	 Zes	 in	
de	race	hield	en	zelfs	op	23-23	bracht	
kort	voor	het	einde.	

Slotfase
In	een	enerverende	slotfase	miste	TZ	
bij	 een	 23-24	 achterstand	 een	 straf-
worp	en	maakte	KCC	in	de	tegenaan-
val	onmiddellijk	een	doelpunt.	Daar-
mee	was	de	wedstrijd	gespeeld.	Door	
de	verrassende	winst	van	mededegra-
datiekandidaat	Unitas	staat	Tweemaal	
Zes	nu	op	de	één	na	onderste	plaats.	
Er	staan	nog	drie	wedstrijden	op	het	
programma	 waarin	 TZ	 punten	 dient	
te	behalen	om	uitzicht	op	handhaving	
in	 de	 hoofdklasse	 te	 behouden.	Vol-
gende	week	speelt	TZ	opnieuw	thuis	
tegen	titelkandidaat	Eibernest/Vrolijk	
uit	’s	Gravenhage.

Verlies voor Tweemaal Zes
Opnieuw stond er voor Tweemaal Zes een belangrijk duel op het programma. Thuis tegen KCC 
diende punten verdiend te worden om uit de degradatiezone te geraken. KCC kon vrijuit spelen 

omdat deze ploeg op een veilige plek staat maar geen kampioen meer kan worden.

DOS deelt punten
Het Westbroekse DOS speelde zaterdag in Zaandam een 
prima korfbalwedstrijd tegen koploper ZKC ’31. In dit 
spannende duel werden uiteindelijk de punten gedeeld,
waardoor de titel ZKC eigenlijk niet meer kan ontgaan.

Coach	Serge	Valk	had	bij	DOS	uit	 tactische	overwegingen	de	vakopstel-
ling	aangepast.	DOS	had	echter	geen	aanpassingstijd	nodig	en	kende	een	
droomstart	tegen	de	koploper.	Via	drie	strafworpen	en	afstandsschoten	van	
Jeroen	Groot	en	Robin	de	Rooij	stonden	de	Westbroekers	na	12	minuten	
spelen	op	een	0-5	voorsprong.	Eerst	bij	deze	stand	wist	de	thuisploeg	iets	
terug	 te	 doen	met	 twee	 doelpunten.	Het	was	 nu	 zaak	 voor	DOS	 om	 re-
gelmatig	mee	te	blijven	scoren	om	deze	riante	voorsprong	niet	uit	handen	
te	geven.	Dit	lukte	in	eerste	instantie	prima.	Via	Michael	van	Bemmel	en	
Jeroen	Groot	bouwde	DOS	weer	 een	marge	van	vijf	 punten	verschil	 op.	
Tegen	het	einde	van	de	eerste	helft	kon	DOS	dit	toch	niet	meer	volhouden.	
Het	was	alleen	Shanna	Versteeg	nog	die	van	afstand	kon	scoren,	maar	de	
thuisploeg	kroop	langzaam	steeds	dichter	bij	om	bij	rust	het	verschil	bijna	
te	hebben	weggewerkt.
Ook	na	rust	ging	ZKC	verder	en	scoorde	als	eerste	en	kwam	hiermee	op	
8-8	gelijk.	Ook	het	volgende	doelpunt	was	er	een	voor	de	thuisploeg.	ZKC	
pakte	voor	de	eerste	keer	een	voorsprong	bij	9-8.	DOS	toonde	veerkracht	
en	maakte	 via	 Jeroen	Groot	weer	 gelijk.	 In	 de	 volgende	 periode	 van	 de	
tweede	helft	kende	DOS	weer	een	goede	periode	en	nam	de	wedstrijd	weer	
in	handen.	DOS	kwam	weer	op	een	voorsprong	en	Jolanda	Sodaar	scoorde	
van	afstand	9-11.	ZKC	haakte	nog	eenmaal	aan	door	10-11	te	scoren.	Vanaf	
de	stip	scoorde	hierna	Tim	Nap	10-12	en	Michael	van	Bemmel	bracht	DOS	
met	 zijn	vierde	doelpunt	op	een	10-13	voorsprong.	Een	 stunt	hing	 in	de	
lucht.	ZKC	liet	zien	dat	zij	niet	voor	niets	bovenaan	staan	en	bleef	verzorgd	
korfballen.	De	Westbroekers	kenden	net	als	in	de	eerste	helft	even	een	net	
iets	mindere	periode.	Enkele	minuten	voor	tijd	kon	ZKC	langszij	komen	bij	
13-13.	DOS	ging	de	laatste	minuten	nog	voor	de	volle	winst,	terwijl	ZKC	
tevreden	was	met	een	punt.	Met	nog	twee	speelronden	op	het	programma	
heeft	ZKC	drie	verliespunten	minder	dan	DOS,	zodat	het	kampioenschap	
de	Zaandammers	niet	meer	kan	ontgaan.	DOS	staat	op	een	prima	tweede	
plek,	welke	plek	recht	geeft	op	het	spelen	van	een	beslissingswedstrijd	om	
promotie.	Volgende	week	speelt	DOS	de	laatste	thuiswedstrijd	van	dit	zaal-
seizoen.	Tegenstander	is	Koveni	om	18.20	uur	in	De	Vierstee.

’t Kompas schaatst

Na dagenlang vorst kon het toch niet uitblijven. Kinderen en juffen van ‘t Kompas in Westbroek bonden afgelopen 
donderdagmiddag de ijzers onder voor een middagje schaatsen. Voor groep 8 ook meteen een leuke afsluiting van 
de citotoets, waar zij ‘s ochtends het laatste onderdeel van gemaakt hadden. Familie Baas aan de Kerkdijk had een 
prachtige baan achter hun huis gemaakt waar de school gebruik van kon maken. Enkele moeders van de ouderraad 
kwamen in de loop van de middag naar het ijs om iedereen te trakteren op warme chocolademelk en knakworst. 
Ernstige valpartijen bleven gelukkig uit. Iedereen kon terugkijken op een geslaagde en gezellige, winterse middag.

(Gerdien Sterrenburg)

Zaalkampioen

De Jongens C1 van hockeyclub Voordaan uit Groenekan is kampioen 
geworden in de zaal! Vorige week waren ze al niet meer in te halen; op de 
laatste competitiedag stond nog wel de eer op het spel. Van teams uit Baarn 
en Soest werd overtuigend gewonnen, waarna de heren pannenkoeken zijn 
gaan eten om dit te vieren. (foto Guido van der Burg)

Nijepoort op het ijs (2)

‘s Avonds was de baan, waar groep 5 t/m 8 van de Nijepoort ‘s middags op 
schaatste, gezellig verlicht dankzij inzet van de Groenekanse brandweer. 
Vuurkorven zorgen voor nog meer sfeer.

Nijepoort op het ijs (1)

De Groenekanse Nijepoortschool splitste de leerlingen op tijdens de schaatsmiddag afgelopen vrijdag. Vanaf groep 
5 werd er aan het eind van de Ruigenhoeksedijk tegenover het fort geschaatst. Groep 1 t/m 4 vermaakte zich prima 
op de sloot aan de Kon. Wilhelminaweg.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

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

Kantonrechter	 mr.	 Van	 der	 Wildt	
bezocht	 voorafgaand	 aan	 de	 zitting	
met	 partijen	 het	 recreatiepark	 om	
een	indruk	van	de	situatie	te	krijgen.	
Het	 geschil	 begon	 drie	 jaar	 geleden	
met	de	verkoop	van	het	kleinschalige	
bungalowpark	De	Ridderhof	aan	pro-
jectontwikkelaars.	 Daarmee	 begon	
een	onzekere	periode	voor	de	grond-
huurders,	van	wie	een	deel	al	 jaren-
lang	 op	 het	 park	 recreëert.	Tweeën-
half	 jaar	 geleden	 werd	 de	 huur	 van	
de	 ruim	 honderd	 huiseigenaren	 op-
gezegd.	 De	 projectontwikkelaar	 wil	
alle	 bestaande	 huisjes	 afbreken	 en	
het	park	volledig	herstructureren.	Er	
moeten	87	onderkelderde	bungalows	
met	 in	 totaal	 123	 parkeerplaatsen	
voor	in	de	plaats	komen.	

Cultuurhistorische waarden
De	Ridderhof	ligt	in	de	gemeente	De	
Bilt	en	is	een	onderdeel	van	de	Ecolo-
gische	Hoofdstructuur.	De	gemeente-
raad	van	De	Bilt	nam	op	27	mei	2010	
unaniem	een	motie	aan	over	De	Rid-
derhof.	In	de	door	het	college	van	B	
en	 W	 overgenomen	 motie	 verzoekt	
de	raad	al	het	mogelijke	te	doen	om	
aantasting	van	de	ecologische	en	cul-
tuurhistorische	 waarden	 als	 gevolg	
van	 de	 plannen	 voor	 herinrichting	
van	het	 recreatiepark	 te	voorkomen.	
De	 motie	 kreeg	 een	 vervolg	 op	 27	
oktober	2011.	
De	 gemeenteraad	 besluit	 dan	 het	
door	 B	 en	 W	 ten	 aanzien	 van	 de	
bouwaanvragen	 van	 Résidence	 De	
Ridderhof	geweigerde	projectbesluit	
te	bekrachtigen.	Op	het	park	komen	
veel	 bijzondere	 vogels	 voor	 en	 die-

ren	 als	 vleermuizen,	 ringslangen	 en	
boommarters.	Die	zijn	beschermd	in	
het	kader	van	de	Flora-	en	faunawet.		

Waardebepaling
De	 zitting	 in	 het	 Koos	 Vorrinkhuis	
begint	met	pleidooien	van	de	 raads-
lieden	 van	 beide	 partijen.	 Namens	
Résidence	 de	 Ridderhof	 is	 dat	 mr.	
Van	 Susante.	 Hij	 stelt	 dat	 er	 ten	
tijde	 van	 de	 huuropzegging	 sprake	
was	 van	 beoogde	 herinrichting	 met	
nieuwbouw	op	het	 park.	Die	 zou	 in	
overeenstemming	 zijn	 met	 het	 gel-

dende	bestemmingsplan.	Hij	zegt	dat	
De	Ridderhof	niet	zal	slopen	als	dat	
in	strijd	is	met	de	Flora-	en	faunawet.	
Over	de	waardebepaling	van	de	huis-
jes	stelt	hij	dat	marktwaarde	daarvoor	

geen	grondslag	kan	zijn.	‘Wat	waar-
debepaling	 betreft	 kunnen	 alleen	 de	
oorspronkelijke	 bouwkosten	 gehan-
teerd	worden	met	een	afschrijvings-
termijn	van	18	jaar	voor	huisjes	van	
hout	of	kunststof	en	24	jaar	voor	ste-
nen	chalets.	In	enkele	gevallen	waar-
bij	sprake	is	van	kapitaalvernietiging	
kan	in	overleg	iets	worden	geregeld.’	
Van	Susante	stelt	verder	dat	de	huur-
der	er	altijd	rekening	mee	moet	hou-
den	 dat	 een	 huurovereenkomst	 op	
enig	moment	ophoudt.	Hij	denkt	dat	
uitstel	niet	tot	afstel	zal	leiden.

Aspecten
Raadsman	 mr.	 Marcel	 van	 Wezel	
stelt	in	zijn	pleidooi	namens	de	huur-
ders	dat	herstructurering	in	dit	geval	
geen	grondslag	kan	zijn	voor	het	op-
zeggen	van	de	huurovereenkomsten.	
‘De	 Ridderhof	 gaat	 niet	 herstructu-
reren,	dat	doet	Résidence	de	Ridder-
hof.’	Ook	stelt	hij	dat	er	ten	tijde	van	
het	opzeggen	van	de	huur	geen	her-
structureringsplan	lag.	‘In	de	praktijk	
blijkt	 niets	 van	 de	 met	 	 stelligheid	
naar	 voren	 gebrachte	 bewering	 dat	
de	benodigde	vergunningen	er	zeker	
zullen	komen.’	De	raadsman	conclu-
deert	dat	de	vorderingen	van	De	Rid-
derhof	 moeten	 worden	 afgewezen,	
dan	 wel	 een	 passende	 vergoeding	
moet	 worden	 toegekend.	 Mr.	 G.J.	
Scholten	gaat	in	op	de	bestuursrech-
telijke	aspecten.	Hij	concludeert	dat	
de	activiteiten	die	De	Ridderhof	wil	
ontplooien	 niet	 vergunningvrij	 zijn	
en	 dat	 de	 gemeente	 die	 ongewenst	
noemt.	 ‘Binnen	 afzienbare	 termijn	
is	er	geen	zicht	op	de	benodigde	ver-
gunningen.’	

Concreet plan
Gedaagden	 stellen	 dat	 de	 wens	 om	
te	gaan	herstructureren	niet	voldoen-
de	 is	 om	 tot	 huuropzegging	 over	 te	
gaan.	 ‘Op	 deze	 manier	 kan	 iedere	
verhuurder	 over	 vrije	 plaatsen	 gaan	
beschikken.	Opzeggen	kan	alleen	als	
er	een	plan	 ligt	dat	op	korte	 termijn	
kan	worden	uitgevoerd	en	waarvoor	
staanplaatsen	 moeten	 worden	 opge-
heven.	 Aan	 die	 voorwaarden	 wordt	
niet	 voldaan.	 Om	 van	 herstructure-
ring	te	kunnen	spreken	moet	er	spra-
ke	 zijn	 van	 een	 concreet	 plan.	 Het	
herstructureringsplan	 moet	 ten	 tijde	
van	de	opzegging	al	bestaan	en	 aan	
de	huurders	zijn	gepresenteerd,	zodat	
die	het	kunnen	toetsen.	Vast	staat	dat	
dit	 in	 dit	 geval	 niet	 zo	was.	Er	was	
alleen	 een	 voorlopige	 schets.	 De	
gemeente	De	Bilt	heeft	het	nog	niet	
kunnen	beoordelen.	Er	is	geen	sprake	
van	 een	 door	 de	 gemeente	 goedge-
keurd	herstructureringsplan.’	

Geen vonnis
Na	 de	 betogen	 van	 de	 raadslieden	
vraagt	 kantonrechter	 Van	 der	 Wildt	
of	 er	 behoefte	 bestaat	 om	 individu-
eel	 of	 in	 een	 groter	 verband	 onder	
leiding	van	een	mediator	te	proberen	

om	tot	een	vergelijk	te	komen.	Daar	
blijkt	 overduidelijk	 geen	 behoefte	
aan	 te	 bestaan.	 Ook	 brengt	 hij	 een	
eventuele	aankoop	en	exploitatie	van	
het	 park	 door	 de	 recreanten	 zelf	 ter	
sprake.	 Eigenaar	 Bergervoet	 zegt	
contact	met	een	makelaar	namens	de	
huurders	gehad	 te	hebben,	maar	dat	
vraag	en	aanbod	te	ver	uiteen	lagen.	
Vanuit	de	huurders	wordt	gezegd	dat	
het	geen	eindbod	was	en	dat	alle	op-
ties	 open	 blijven.	 De	 eindconclusie	
van	kantonrechter	Van	der	Windt	is:	
‘Ik	 ga	 nu	 geen	 vonnis	 wijzen.	 Wat	
aan	de	orde	geweest	is	wordt	in	een	
proces-verbaal	opgenomen.’	
Van	 de	 eisende	 partij	 wil	 hij	 horen	
wat	 er	 uit	 het	 overleg	 met	 de	 ge-
meente	 is	 voortgekomen.	 Volgende	
maand	zou	 er	 een	beslissing	komen	
over	 de	 Flora-	 en	 faunawet.	 Ook	
daarvan	wil	hij	de	beslissing	weten.	
‘Tenslotte	 wil	 ik	 de	 beslissing	 van	
de	bestuursrechter	weten.		Als	de	be-
stuursrechter	zou	zeggen	dat	er	geen	
vergunning	voor	dit	alles	is,	dan	kan	
ik	 op	 basis	 daarvan	 wel	 een	 vonnis	
schrijven,	want	dan	hoef	ik	over	een	
aantal	andere	zaken	mijn	hoofd	niet	
meer	te	buigen.’

Recreanten massaal bij rechtszitting 
in Lage Vuursche 

door Guus Geebel 

Woensdag 8 februari werd in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche een oficiële rechtszitting 
gehouden. In de zaak ging het om de vraag of de huuropzegging van de standplaatsen

van bewoners van recreatiepark De Ridderhof door Résidence de Ridderhof rechtmatig was.
Het werd een lange zitting waarin partijen uitgebreid hun argumenten naar voren brachten.

Een uitspraak is in mei of juni te verwachten.

Kantonrechter Van der Wildt en grifier Schutjes (rechts). 

De Ridderhof kent een grote gevarieerdheid aan huisjes.

De ingang van het recreatiepark aan de Koudelaan.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Bomenwandeling
van IVN De Bilt e.o.

Zondag	19	februari	organiseert	IVN	de	Bilt	e.o.	een	bomenwandeling	in	
het	singelgebied	rondom	de	oude	binnenstad	van	Utrecht:	Het	Zocherpark.
Bomen	zijn	vaak	sfeerbepalend.	Dit	geldt	zeker	voor	de	monumentale	bo-
men	uit	de	aanlegtijd	van	het	park.	Maar	vaak	zijn	bomen	ook	zo	vanzelf-
sprekend	dat	men	er	zomaar	voorbijloopt.	De	gidsen	laten	zien	dat	bomen,	
ook	in	dit	jaargetijde,	de	moeite	waard	zijn	om	bij	stil	te	staan.	Over	bomen	
valt	veel	te	vertellen	en	er	wordt	o.a.	gekeken	naar	de	winter-silhouetten.	
De	 wandeling	 start	 om	 14.00	 uur	
op	 de	 Maliebrug.	 Dit	 is	 de	 brug	
over	het	water	van	de	Maliesingel	
ter	 hoogte	 van	 het	 Spoorwegmu-
seum.	
De	 wandeling	 duurt	 ongeveer	 2	
uur.	 Deelname	 is	 gratis.	 Informa-
tie:	 Roel	 Maas-Bakker	 (tel.	 030	
2721611)	of	Enrico	van	Barneveld	
(06	33930797).

Woe.
15-2

Reepeper
met div. stampotten

of
Victoriabaarsilet
met paprika salsa

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
16-2

Vrij.
17-2

Woe.
22-2 Spareribs, frietjes en sla

of
Zalmilet

met ratatouille en pasta

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-2

Vrij.
24-2

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


