
‘De provincie maakt het verschil. Wij 
doen er toe op het gebied van ruim-
telijke ordening, mobiliteit, cultuur 
en de inrichting van ons landelijk 
gebied. De partijen die in de nieuwe 
Staten gekozen worden gaan over 
de toekomst van onze provincie. Ze 
doen dat vanuit hun eigen visie op de 
maatschappij. De ene partij gaat voor 
meer wegen, een andere voor meer 
openbaar vervoer, de een zegt je moet 
het allemaal aan de markt overlaten, 
de ander wil de overheid meer laten 
reguleren. Kortom er is heel veel te 
kiezen.’

Bestuurder
Roelof Cornelis Robbertsen (62) is 
geboren en getogen in Renswoude. 
Zijn belangstelling voor politiek ont-
stond in 1978, toen zijn agrarisch 
bedrijf nog volop in opbouw was. 
‘Een buurman vroeg of ik op de ver-
kiezingslijst voor de gemeenteraad 
wilde gaan staan. Ik werd raadslid en 
al na een half jaar wethouder, voor 
vijf gulden eenendertig per uur. Het 
werk boeide mij en ik deed het twaalf 
jaar met veel plezier.’ In 1991 werd 
hij Statenlid en in 1995 gedeputeerde. 
‘Werken aan de provincie waar je 
geboren bent en die je in je hart 
gesloten hebt is prachtig.’ Robbertsen 
verliet de provincie Utrecht in 2002 
om burgemeester van Ede te worden. 
‘Een mooie dynamische gemeente 
waar ook veel te doen viel. Toen mijn 

ambtstermijn er bijna opzat kwam de 
vraag om Commissaris van de Konin-
gin van Utrecht te worden. Zo’n 
vraag komt niet iedere dag voorbij, 
maar afscheid nemen doet wel telkens 
pijn.’ Een wethouder in Ede zei bij 
zijn afscheid als burgemeester: ‘Je 
eerste liefde Utrecht heeft het gewon-
nen van je grote liefde Ede.’

Bezuinigingen
Terugkomen in Utrecht voelde voor 
Robbertsen als een warm bad. ‘Het is 
nu wel een dynamischer tijd waarin 
veel te doen is en veel over de positie 
van de provincie gesproken wordt.’ 
Hij is in tegenstelling tot veel ande-
ren van mening dat de provincie 
echt het verschil maakt. ‘Als je kijkt 
naar de inrichting van de provincie, 
waar wordt gewoond en waar wordt 
gewerkt, hoe richten we het landelijk 

gebied in, hoe gaan we om met cul-
tuur of de inrichting van de water-
linie. Maar ook, houden wij onze 
provincie voldoende bereikbaar. We 
zitten in een tijd dat er fors bezuinigd 
wordt bij de overheid. Daar willen 
wij actief op inspelen door te zor-
gen dat onze kosten omlaag gaan. 
Beter bestuur voor minder geld. Dat 
betekent dat wij inzetten op effectie-
vere vormen van samenwerking met 
andere overheden. Met name in de 
Noordvleugel gaan we samenwerken 
met de provincies Noord-Holland en 
Flevoland. Samenwerken, nog geen 
fusie. Fusie zou kunnen betekenen 
dat we ons Sticht van 1375 zou-
den opheffen. Dat gaat je natuurlijk 
aan het hart. We hebben besloten tot 
een onafhankelijk onderzoek naar de 
meerwaarde van fusie, dat binnen zes 
maanden klaar moet zijn.’

Duurzame regio
Provincies hebben zich in het verleden 
altijd weten aan te passen aan veran-
derde omstandigheden. Utrecht is een 
top-regio en economisch gezien de 
tweede regio van Nederland. Gede-
puteerde Staten en Provinciale Staten 
hebben met de agenda 2040 een lijn 
naar de toekomst uitgezet. ‘Je moet 
een stip op de horizon hebben. Wat 
is je visie en waar wil je naartoe. 
Ruimtelijke ordening, verkeer, cul-
tuur en openbaar vervoer zijn zaken 
die je ook in de toekomst gewoon 
goed moet doen. Maar we hebben 
ook gekeken naar waar we echt in 

uitblinken. Utrecht is op dit moment 
echt de regio van kennis en innovatie 
op het gebied van life sciece, duur-
zaamheid en creatieve industrie. We 
willen graag in 2040 nog steeds een 
topregio zijn. Het centrum van aarde 
en duurzaamheid. Dat betekent dat 
iedereen wereldwijd met vragen bij 
onze kennisinstellingen terecht moet 
kunnen. Life science, duurzaamheids-
vraagstukken en de creatieve indus-
trie. Dat zijn de speerpunten waar we 
in de toekomst op willen inzetten’, 
vertelt een bevlogen commissaris.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Het betere dagje uit

Wat organiseert u 

op 18 en/of 19 maart 2011?

Kijk op www.nldoet.nl

Voor al uw

Print & drukwerk
www.parelpromotie.nl

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

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

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Utrecht kent geen grenzen voor kennis 
en innovatie

door Guus Geebel

‘Ik doe een beroep op de inwoners van ons Sticht, ons prachtige Utrecht: ga vandaag stemmen voor 
Provinciale Staten. Dat is niet alleen belangrijk voor de inrichting van onze provincie, maar ook voor de 

Eerste Kamer, die door de statenleden wordt gekozen.’ Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen wil 
het belang van de provincie graag verduidelijken.

Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen, hart voor het hart van 
Nederland.

Brand bij Braadspit

Afgelopen vrijdag is een groot deel van het braadspit afgebrand. Zie pagina 
7. (foto Marcel Kradolfer)

Vervolg op pagina 5

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

op pagina 12
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Bilthoven
Pr. Gem. Zuiderkapel

6/3 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
6/3 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Pr. Gem. Julianakerk
6/3 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/3 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

6/3 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
6/3 • 10.00 en 11.30u - 

Afscheid Pastor A. van den Boogaard
9/3 • 19.30u - 

Pastor F. Zwarts en mevrouw K. Vos

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

6/3 • 9.30 - Ds. G. Roorda (Schakel)
6/3 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 

(Immanuëlkerk)
9/3 • 19.00 - Ds. J.J. Poutsma (Schakel)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
6/3 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

6/3 • 19.00u - Ds. G.J. Codée, jeugddienst
9/3 • 19.30u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/3 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
6/3 • 10.00u - Eucharistieviering
6/3 • 12.00u - Eucharistieviering

9/3 • 19.30u - Pastor van Doorn en Ds. 
M.C.E. Oskam-van Zwol

Volle Evangelie Gemeente
6/3 • 10.00u - Dhr. M. Gerrits v.d. Ende

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/3 • 10.30u - M. Boevé, Swifterbant

PKN - Herv. Kerk
6/3 • 10.00u - Kand. Mr. J.P. de Man, 

Rosmalen
6/3 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot, Dordrecht

9/3 • 10.00u - 
Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
9/3 • 19.30u - Ds. M. Baan, Nijkerk

Herst. Herv. Kerk
6/3 • 10.30  en 18.00u - 
Dhr. A. van de Galiën

9/3 • 14.00  en 19.30u - Dhr. C.M. Klok

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/3 • 11.00 uur - Ds. J. Spoor, Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/3 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf, Doorn

9/3 • 19.30u - Ds. H. Vreekamp, Ede

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

6/3 • 9.30u - Ds. J. Spoor, Utrecht

St. Maartenskerk
5/3 • 19.00u - Pastor Ton Huitink
6/3 • 10.30u - Pastor Ton Huitink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/3 • 10.00u - Hr. Veldtrop, Vianen
6/3 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen, Leerdam

9/3 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
6/3 • 10.00u - Ds. E.K. Teygeler, Huizen

6/3 • 18.30u - Ds. L. Schaap, Nijkerk
9/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
9/3 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase
Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

In verband met de hoeveelheid 
familieberichten vindt u het overig 
nieuws dat u gewend bent op deze 
pagina deze week op pagina 16.

‘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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor familiedrukwerk

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

 Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
 Jesaja 43 vers 1b

Mijn lieve man, onze vader en opa is in zijn geliefde Portugal in vol 
vertrouwen op de Heer thuisgekomen

Lambertus Jan van Voorst
 
* 21 oktober 1931 † 22 februari 2011

 Maartensdijk:  Janny van Voorst – van Noort
 
 Groenekan: Evert en Erica
   David, Rowan, Kim, Jeroen

 Maartensdijk: Bernard en Adrie
   Bertwin, Jurian †, Luuk 

 Zierikzee: Joke en Michiel
   Jasmijn, Rosalie

 Kerkdriel: Anne en Maria
   Job, Jonas, Gloria

 Maartensdijk: Jeannette en René
   Kelvin, Resa, Perry, Vince

Correspondentieadres:
Maertensplein 15
3738 GJ  Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Jij was er altijd voor mij
Hard gewerkt, maar zo blij
Jij die altijd heeft liefgehad

Jij die zorgde en bad
Jij die geloofde,

Wat God je beloofde.
Mag je nu zijn bij Hem,

En rusten in vrede met Hem.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor mij is geweest,
geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame moeder

Amelia Com de Cerff-Sloeserwij
 weduwe sinds 10 december 1960 van Gerrit Jan Com de Cerff

* 14 juli 1920 te Amsterdam † 22 februari 2011 te Maartensdijk

 Maartensdijk:  Yvonne Com de Cerff

Pr. Clauslaan 28
3738 CR  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op vrijdag 25 februari 2011 op 
de Hervormde begraafplaats te Maartensdijk.

 'In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.'
Jesaja 30:15

Intens verdrietig zijn wij na het overlijden van mijn liefste Jeanne, onze 
zorgzame en lieve moeder en oma

Adriana Dingena Petronella 
Slok - Keijzer 

* Dirksland, 4 mei 1942                                              † Bilthoven, 24 februari 2011

Wij danken haar voor de vele liefde. Zij gaf ons inspiratie en vertrouwen. 
Zo zullen wij haar herinneren en koesteren.

 Jan Slok
 Mariske Vreugdenhil en Bas Agterberg
 Len, Sep, Emil 
  Anton en Janneke Vreugdenhil - Bossenbroek
  Daan, Olivier, Annique
  Jaap en Barbara Vreugdenhil - Tanis
  Job, Tibbe
  Connie Vreugdenhil en Gijs van Laatum
  Ime, Mees
  Margreeth Slok en Peter Meijer
  Anna en Thijs
  Rijk Jan Slok †
  Anthon Paul Slok en Rachel Peacock
  Tara, Jesse

Tempellaan 12
3721 VH  Bilthoven
 

Jeanne is thuis.

De gedachtenisdienst wordt gehouden op donderdag 3 maart 2011 om 
10.30 uur in de 'Opstandingskerk', 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 'Bran-
denburg', gelegen naast de kerk.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Overeenkomstig de wens van Jeanne graag i.p.v. bloemen een bijdrage aan 
het Koningin Wilhelmina Fonds. 
Een speciale rekening is daarvoor geopend t.n.v. J. Slok, Rabobank 
10.10.78.579.

Verdrietig en geschokt zijn wij door het plotseling 
overlijden van onze geliefde schoonzus en tante 

Jeanne Slok - Keijzer
Wij bewaren vele liefdevolle herinneringen.

   Ali Snel - Slok
   Cor Slok
   Janske Cozijnsen - Slok
   Ben Cozijnsen
   Neven en nichten
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Na	 mijn	 komst	 naar	 de	 gemeente	
De	 Bilt	 in	 2001	 bleek	 mij	 al	 snel	
dat	 Jeanne	 Slok-Keijzer	 een	 beeld-
bepalende	 persoonlijkheid	 was.	 Op	
tal	 van	 (gemeentelijke)	 aangelegen-
heden	 ontmoette	 ik	 haar	 en	 liet	 zij	
geen	 moment	 voorbijgaan	 om	 haar	
(gemeentelijk)	 standpunt	 voor	 het	
voetlicht	te	brengen.	Jeanne	Slok	was	
een	 persoonlijkheid	 en	 werd	 in	 de	
wandelgangen	dan	ook	niet	voor	niets	
vaak	 betiteld	 als	 ‘de	 onderkoningin	
van	De	Bilt’.

Als	 ‘burgemeestersdochter’	 en	 ‘bur-
gemeesterszus’	wist	zij	als	geen	ander	
wat	 het	 betekende	om	een	gemeente	
te	besturen.	Op	jonge	leeftijd	-	sinds	
1978	-	werd	Jeanne	lid	van	de	CDA-
fractie	 en	 maakte	 deel	 uit	 van	 de	
raad	 van	 de	 (voormalige)	 gemeente	
De	 Bilt.	 Na	 drie	 jaar	 werd	 zij	 in	
1981	 fractievoorzitter.	 Sinds	 1995	
was	zij	wethouder	van	de	voormalige	
gemeente	De	Bilt.	Meer	 dan	 25	 jaar	
heeft	 Jeanne	een	stempel	gedrukt	op	
de	Biltse	politiek.

Op	1	januari	2001	kwam	de	fusie	tus-
sen	 de	 gemeenten	 De	 Bilt	 en	 Maar-
tensdijk	 tot	 stand.	 Jeanne	 was	 lijst-
trekker	 voor	 het	 CDA	 en	 behaalde	
een	 historisch	 verkiezingsresultaat:	
het	 CDA	 werd	 met	 zes	 zetels	 de	
grootste	 partij	 in	 De	 Biltse	 gemeen-
teraad.	 Dit	 resultaat	 was	 in	 belang-
rijke	mate	te	danken	aan	haar	immens	
grote	populariteit	in	de	Biltse	samen-
leving.	 In	 de	 ‘nieuwe’	 gemeente	 De	
Bilt	 werd	 zij	 wethouder	 en	 eerste	
loco-burgemeester.	 Haar	 portefeuille	
was	 indrukwekkend	 en	 bestond	 uit	
o.a.	 ruimtelijke	 ordening,	 economi-
sche	 zaken,	 monumenten,	 cultuur,	
sport	en	welzijn.	
Er	was	geen	onderwerp	of	wethouder	
Slok	was	er	bij	betrokken;	met	recht	
een	 spin	 in	 het	web.	Daarbij	was	 ze	
een	 geboren	 volksvertegenwoordig-
ster	in	de	ware	zin	des	woords:	ze	liet	
haar	 gezicht	 zien	 bij	 elke	 activiteit	
van	enig	belang	en	had	een	luisterend	
oor	voor	ieder	die	daarom	vroeg.

Haar	bijdrage	aan	de	Biltse	gemeen-
schap	was	 indrukwekkend.	Zij	 stond	
aan	 de	 wieg	 van	 het	 bedrijvenpark	
Larenstein,	 had	 een	 warm	 hart	 voor	
cultuurminnend	 De	 Bilt	 en	 heeft	 tal	
van	 woningbouwlocaties	 op	 haar	
naam	 staan.	 Daarnaast	 vond	 zij	 dat	
sport	 thuis	 hoorde	 in	 het	 hart	 van	
de	 samenleving	 en	 zette	 zij	 zich	 in	
voor	 de	 realisatie	 van	 sportaccom-
modaties.

Tijdens	haar	wethouderschap	vervul-
de	 zij	 ook	 tal	 van	 (boven)lokale	 en	
landelijke	 bestuursfuncties.	 Zo	 was	
zij	 o.a.	 lid	 van	 het	 Bestuur	 Regio	
Utrecht,	 lid	 van	 de	 landelijke	 VNG	
commissie	 Ruimtelijke	 Ordening,	
lid	 van	 het	 bestuur	 van	 de	 provin-
ciale	 monumentencommissie,	 lid	
stuurgroep	Nieuwe	Hollandse	Water-
linie	 en	 voorzitter	 van	 de	 Utrechtse	
Molens.

Aan	 haar	 bestuurlijke	 loopbaan	 als	
wethouder	 van	 De	 Bilt	 kwam	 eind	
2003	 vrij	 abrupt	 een	 einde	 in	 ver-
band	 met	 een	 ontstane	 vertrouwens-
crisis	 tussen	 de	 meerderheid	 van	 de	
gemeenteraad	en	het	 toenmalige	col-
lege	 van	 B&W.	 Binnen	 het	 CDA	
leidde	dat	 tot	 enorme	 spanningen	 en	
werden	 er	 diepe	 wonden	 geslagen.	

Haar	 gedwongen	 vertrek	 was	 zowel	
voor	haar	als	voor	het	CDA	De	Bilt-
Maartensdijk	een	litteken.	Het	laatste	
jaar	 waren	 er	 openingen	 geschapen	
om	zaken	naar	elkaar	toe	uit	te	spre-
ken	 en	 initiatieven	 tot	 herstel	 van	
verhoudingen.	Zo	deed	Jeanne	in	mei	
2010	volop	mee	 toen	het	CDA	toen-
malig	minister	Klink	uitnodigde	voor	
een	 bezoek	 aan	 de	 ouderenzorg	 in	
onze	gemeente.	

In	2004	werd	Jeanne	voor	haar	maat-
schappelijke	 betrokkenheid	 en	 inzet	
Koninklijk	 onderscheiden	 als	Ridder	
in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.

Jeanne	 Slok	 was	 de	 persoon	 niet	
om	 na	 haar	 vertrek	 als	 wethouder	
bij	de	pakken	neer	 te	zitten.	Nieuwe	
uitdagingen	 pakte	 zij	 voortvarend	
aan.	 Zo	 werd	 zij	 vice-voorzitter	 van	
de	 landelijke	Protestants	Christelijke	
Ouderenbond	 en	 voorzitter	 van	 het	
Centraal	 Overleg	 Samenwerkende	
Bonden	voor	Ouderen	De	Bilt.	Haar	
motto	 hierbij	 was:	 ‘Wat	 we	 samen	
kunnen	 doen,	 doen	 we	 samen,	 met	
behoud	 van	 identiteit’.	 Maatschap-
pelijk	bleef	zij	tot	het	laatst	toe	op	de	
voorgrond	betrokken.

Twee	 weken	 geleden	 vernam	 ik	 dat	
Jeanne	opnieuw	ziek	was	geworden.	
Op	24	februari	bereikte	mij	het	droe-
ve	 bericht	 dat	 Jeanne	 Slok-Keijzer,	
na	een	kort	ziekbed,	van	ons	is	heen-
gegaan.	 Ik	 wens	 Jan,	 de	 kinderen	
en	 kleinkinderen	 dat	 zij	 de	 steun	 en	
kracht	van	God	mogen	ontvangen	om	
dit	ingrijpende	verlies	te	dragen.

Het	 CDA	 De	 Bilt	 –	 Maartensdijk	 is	
Jeanne	 Slok-Keijzer	 dankbaar	 voor	
haar	 maatschappelijk,	 politieke	 en	
bestuurlijke	 betrokkenheid	 en	 inzet	
voor	de	gemeente	De	Bilt.

Met gevoelens van innige deelneming 
en in Christus verbonden,
Pieter van Maaren, fractievoorzitter 
CDA De Bilt-Maartensdijk

In memoriam 
Adriana Dingena Petronella Slok-Keijzer 

(4 mei 1942 - 24 februari 2011)

Met	grote	verslagenheid	hebben	wij	kennis	genomen	van	het	overlijden	
op	24	februari	2011,	van	onze	oud-wethouder	en	oud-raadslid,	mevrouw

A.D.P.	Slok	-	Keijzer
Mevrouw	Slok	was	gedurende	8	jaar	wethouder	en	gedurende	17	jaar	
gemeenteraadslid	in	onze	gemeente.	

Onze	oprechte	gevoelens	van	deelneming	gaan	uit	naar	haar	man	en	
naaste	familie.

De	raad	van	gemeente	De	Bilt,
de	grifier,	 de	voorzitter,

F.	A.	Hooijdonk	 A.J.	Gerritsen

Burgemeester	en	wethouders	van	gemeente	De	Bilt,
de	secretaris,	 de	burgemeester,	

R.A.K.	Huijbregts	 A.J.	Gerritsen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de 
voorzitter van onze Raad van Toezicht mevrouw 

Jeanne Slok - Keijzer
Mevrouw Slok was sinds 1998 lid van onze Raad van Toezicht. De laatste 
twee termijnen was zij tevens voorzitter. 
Op gedreven en integere wijze heeft zij voor ons haar rol als toezichthouder 
vorm en inhoud gegeven. De kwaliteit van zorg aan verstandelijk gehandi-
capten, ouderen en jeugd was daarbij voor haar het belangrijkst. 
Zij was een positief kritische en sociaal warme persoonlijkheid. Wij zullen 
haar erg missen. 
Wij wensen haar echtgenoot Jan en haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het dragen van dit verlies.

  Namens Stichting De Opbouw:
  Wieteke Beernink, plv. voorzitter Raad van Toezicht
  Hans Helgers, voorzitter Raad van Bestuur
  Pieter Voswinkel, voorzitter Centrale 
    Ondernemingsraad
  Rob de Coole, voorzitter Centrale Cliëntenraad
  Alle directeuren en medewerkers van 
  Stichting De Opbouw

Geschokt	zijn	wij	door	het	overlijden	van	onze	adviseur

Jeanne	Slok
Jammer	dat	zij	de	overdracht	van	de	grond	aan	onze	

Stichting	niet	meer	mee	mocht	maken.
Wij	wensen	haar	man	en	familie	sterkte	bij	het	verlies	van	deze

bijzondere	vrouw.	
Stichting	Algemeen	Bijzondere	Begraafplaats	Maartensdijk

Het	bestuur	van	het	COSBO
heeft	met	droefheid	en	verslagenheid	kennis

genomen	van	het	overlijden	van:
	

Jeanne	Slok	-	Keijzer
	

Zij	was	een	inspirerend	en
actief	voorzitter	van	het	COSBO	De	Bilt

Geschrokken	hoorden	we	over	het	toch	nog	onverwachte	overlijden	van

Jeanne	Slok	-	Keijzer
(4	mei	1942	–	24	februari	2011)

	
Lid	van	het	CDA	vanaf	1	januari	1976	tot	heden

Medeoprichtster	van	het	CDA	en	de	CDA-Vrouwen	in	De	Bilt
Meer	dan	25	jaar	gemeenteraadslid,	fractievoorzitter	en

wethouder	voor	het	CDA
Ridder	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau

	
Met	grote	dank	en	waardering	denken	we	terug	aan	alles	wat	Jeanne,	

ook	in	het	CDA,	in	vele	jaren	heeft	gedaan
voor	onze	gemeente,	onze	inwoners	en	velen	daarbuiten.

	
Ons	meeleven	gaat	uit	naar	haar	Jan,	kinderen,

kleinkinderen	en	andere	naasten.
Wij	wensen	hen	Gods	nabijheid	en	troost	toe	in	deze	moeilijke	tijd.

	
Namens	raadsfractie,	CDA-Vrouwen	en

bestuur	CDA	De	Bilt-Maartensdijk,
Pieter	van	Maaren,	Boukje	Andringa-Brattinga,	Bart	Davidse

Na	een	leven	van	hard	werken	en	oprechte	zorg,	voor	allen	die	hem	
dierbaar	waren,	is	toch	nog	onverwacht	overleden	mijn	lieve	man,	
onze	lieve	vader,	schoonvader,	opa	en	mijn	overgrootvader

Jan van den Brink
op	de	leeftijd	van	78	jaar.

	 C.A.	van	den	Brink-Beek

	 Trees	en	Cees
	 	 Arjan	en	Joyce
   Julian
	 	 Erik	en	Laura
	 	 Jasper

	 Anneke	en	Raymond
	 	 Nanneke
	 	 Tim

Maartensdijk,	28	februari	2011
Dorpsweg	31
3738	CA		Maartensdijk

Naar	zijn	wens	zal	de	begrafenis	in	besloten	kring	plaatsvinden.

Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

Wat doet u op 18 en 19 maart?

www.nldoet.nl/debilt



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 maart
t/m woensdag 9 maart

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

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Fricandeau
Boerenham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Sellery-Cranberrysalade
Filet Americain
Eiersalade

3x 100
gram 3.98

beenham 
naturel of gemarineerd 

magere 
runderlapen

roerbak 
biefstuk
met groenten 

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

BOERENKRUIDEN- & 
BOERENBRANDNETEL- 
KAAS500

gram 4.75 500
gram 4.98Lekker!

Rundergehaktstaven

Tartaar

Hamburgers

DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor maar

100
gram 0.80

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

(minimaal 10 soor
ten)

6 halen / 
      5 betalen

Heerlijk!

PINDA-ROZIJNEN MIX
250

gram 1.69

3x 100
gram 3.98

Mooie

Witlof
500 gram

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

0,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gewassen

Spinazie
zak 300 gram

Vers gesneden Hollandse

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,99
Mooie

Kiwi’s _______________ 500 GRAM  0,99

Broccoli-gehaktschotel
_____________________________ 100 GRAM  0,89

0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 7 MAART, DINSDAG 8 MAART 

EN WOENSDAG 9 MAART

•  Ravioli MET GEHAKT EN TOMATENSAUS

 ___________________ 100 GRAM 1,25

•  Mihoen MET KIP

 __________________ PER PORTIE 4,95

•  Vispotje _____________ NU 7,95

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Malse

Kropsla ___________________ NÚ  0,79

De lekkerste

Mandarijnen
héél kilo

1,99

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

Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60



‘Wij hopen dat de actie NL Doet een spin-off effect zal hebben op het vrij-
willigerswerk in het algemeen’, vertelt Roeli Olthof (secretaris Meldpunt 
Vrijwilligerswerk). ‘Mensen krijgen als vrijwilliger de kans om echt iets te 
doen voor een ander’.  

Heel jaar
‘Wat NL Doet twee dagen per jaar doet, dat doet het Meldpunt Vrijwil-
ligerswerk eigenlijk het hele jaar door’, legt Gert Aelbers (medewerker 
vacaturebank van het Meldpunt) uit. ‘Aanbod van en vraag naar vrijwilligers 
bijeenbrengen’. Het Meldpunt heeft een eigen website met een digitale vaca-
turebank en houdt éénmaal per week spreekuur in de bibliotheek. Daar staat 
ook het vacatureboek met alle actuele vacatures erin.

Vrijwilligerswerk
Vorig jaar zijn er 55 vrijwilligers geplaatst bij 35 verschillende instellingen. 
Dit zijn voornamelijk zorginstellingen, maar er zijn ook vacatures voor 
bijvoorbeeld een gids voor de Pyramide van Austerlitz, een administratief 
medewerker of een grensrechter. Het Meldpunt heeft daarnaast een vaste 
groep telefonisten en chauffeurs. Kan iemand mij naar het ziekenhuis brengen 
en begeleiden? Kan iemand mij helpen met een klusje in en om het huis? Ik 
zit in een rolstoel; wil iemand met mij wandelen? Kan iemand mij eens een 
bezoekje brengen? zijn hulpvragen die binnenkomen.  

Iedereen 
Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger, jong of oud; leeftijd maakt niets 
uit. Ook het aantal beschikbare uren speelt geen rol. Gepensioneerden doen 
in verhouding veel vrijwilligerswerk, anderen zijn 1x per week chauffeur om 
een kind naar school te brengen. Als overbrugging tussen twee studies of 
bij tijdelijke werkloosheid kan prima vrijwilligerswerk gedaan worden. ‘De 
dankbaarheid van de hulpvragers is altijd groot, zij geven er zo veel liefde 
voor terug, daar kan ik als vrijwilliger echt van genieten’, sluit Cees Stol 
(medewerker vacaturebank van het Meldpunt) af. 

Wilt u deelnemen aan NL Doet? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met het Meldpunt op, tel. 030 228 77 99 of www.meldpuntdebilt.nl.
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Science Park
‘Bruggen slaan tussen mensen, daar 
word ik echt blij van. Vooral wan-
neer je weet te bereiken dat men-
sen een visie gaan delen’, antwoordt 
Robbertsen op de vraag naar zijn 
hoogtepunten als commissaris. ‘Ik 
vind het fantastisch dat wij er in deze 
regio in zijn geslaagd een strategi-
sche alliantie te vormen met grote 
kennisinstellingen. Wij kunnen daar-
bij de randvoorwaarden scheppen, 
enthousiasmeren en initiëren, maar 
zij moeten het doen. Ik vind het 
fantastisch dat als je tegenwoordig 
in Den Haag komt, gezegd wordt, 
hé wat is er in Utrecht veranderd, 
want vroeger was het bij jullie altijd 
gezeur en gediscussieer met stad, 
provincie en BRU. Er is nu één 
visie.’ Robbertsen vindt de kroon op 
het werk van de afgelopen jaren dat 
door die eenduidige visie het ontwik-
kelings- en onderzoeksbureau van 
het Franse bedrijf Danone met 450 
hoogwaardige arbeidsplaatsen op het 
Science Park in De Uithof komt. Ook 

The Energy and Resources Institute 
(TERI), een wereldberoemd instituut 
dat leidend is in de klimaatdiscussie, 
komt volgend jaar met een hoofdves-
tiging naar de Uithof.

Werkbezoeken
Ook bij werkbezoeken ziet de com-
missaris ontwikkelingen die aanslui-
ten bij de visie om deze regio een 
centrum van kennis en innovatie te 
laten zijn. Hij vertelt over een bezoek 
dat hij onlangs in IJsselstein bracht 
aan Terberg Systeemintegratie. ‘Dat 
Utrechtse bedrijf realiseerde in Bus-
sum het meest duurzame kantoorge-
bouw met een installatie die meer 
energie opwekt dan er in het gebouw 
wordt gebruikt.’ Robbertsen vindt 
het geweldig dat er in Utrecht bedrij-
ven zijn die zo innovatief zijn in de 
duurzaamheidsagenda. ‘Dat gebeurt 
buiten het provinciehuis. Wil je echt 
goed functioneren dan moet je buiten 
dit huis zijn, want daar gebeurt het. 
Daar moet je je laten voeden om er 
vervolgens hier in het provinciehuis 
wat mee doen. Wij zijn ervoor om 
beleid te maken, te initiëren en voor-
waarden te scheppen zodat het onze 

burgers, bedrijven en instellingen 
goed gaat. Daar doen we het voor. 
Niet voor dit apparaat, niet voor het 
bureau, nee we doen het voor onze 
inwoners.’ 

Mooiste plekje
Robbertsen noemt Utrecht een fan-
tastische provincie die alles heeft, 
behalve zee en strand. ‘Een enorme 
diversiteit aan landschappen, maar 
als je me vraagt wat is het mooiste 
plekje in Utrecht, dan zou ik zeg-
gen Het Schupse Bos. Ik woon in 
Veenendaal op 500 meter van de 
Heuvelrug en als ik omhoog wandel 
ligt daar Het Schupse Bos. Als je op 
de hoge kant van de afgraving Kwin-
telooijen tegen de Heuvelrug aan 
gaat staan zie je de prachtige Gel-
derse Vallei en in de verte de rivier. 
Dan zie je hoe mooi onze provincie 
is. Maar als ik de Dom zie, of in het 
stadion ben en ik hoor het lied over 
mijn stadsie, dan gaat mijn hart ook 
open. Maar ik kom uit het landelijk 
gebied en mijn hart ligt bij de natuur. 
Ik zit fantastisch op een terrasje, 
maar geniet toch het meest van de 
bossen en heidevelden.’ 

Het huidige provinciehuis.

En het toekomstige provinciehuis.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend

door Christina Roorda

Voor het Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt was het een logische stap 
om een rol te spelen bij de organisatie van NL Doet. Vrijwilligers die 

geen internetverbinding hebben kunnen bij hen telefonisch informatie 
opvragen over de actie en zich aanmelden. Het Meldpunt maakt dan 
de verbinding tussen de vrijwilliger en de klusaanbieder of plaatst de 

aanmelding op de site van NL Doet.

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen. Prinses Máxima helpt bij een 
bouwspeeltuin.

Opnieuw Gluren bij de Buren
De Stichting Kunst en Cultuur en het Kunstenhuis (Werkschuit en Muziekschool) organiseren op zaterdag 

12 en zondag 13 maart voor de derde keer de Biltse variant van Gluren bij de Buren. Een heel weekend lang 
zijn er optredens van 100 muzikanten, dichters en cabaretiers. Daarnaast zijn er meer dan 80 exposanten 

met schilderijen, beelden en keramiek in heel het dorp.

Vorig jaar was dit festival een groot 
succes. Toen bezochten zo’n 2000 
mensen een of meer voorstellingen. 
Gluren bij de buren is een festival 
van en voor liefhebbers: mensen die 
voor hun plezier met kunst bezig zijn. 
Er zijn huiskameroptredens van pop-
bandjes, een zigeunerorkest en een 
orkestje met cafémuziek. Er is Jiddi-
sche muziek, folkmuziek, ,jazz, caba-
ret, poëzie, klassieke muziek, een 
schimmentheater en een chantykoor. 

Opening
De feestelijke opening zaterdag 13 
maart om 11.00 uur wordt verricht 
door wethouder Kamminga in het 
gebouw van de Werkschuit, Beatrix-
laan 1 in De Bilt. Hier is ook is gedu-
rende het hele weekend de grote ten-
toonstelling ‘Kunstkriebels 2011’ met 
het beste werk van cursisten van de 
Werkschuit. De opening wordt muzi-
kaal omlijst door de Big Band van 
de Biltse Muziekschool en om 13.00 
uur is er een cabaret van de Persmus-
kieten, gevolgd door ‘Liedje van de 
Wind’ (een Nederlandse folkband).
 
Optredens
Zowel op zaterdag als op zondag 
vinden om 13.00 uur, 14.30 uur en 

16.00 uur op de verschillende adres-
sen optredens plaats. Ieder optreden 
duurt circa 30 minuten. De deuren 
gaan 20 minuten voor aanvang van 
de voorstelling open. Het is belang-
rijk om op tijd te komen, want vol 
is vol! Op alle adressen zal naast het 
optreden ook beeldende kunst te zien 
zijn. Alle voorstellingen en optredens 
zijn gratis.

De flyer met de route en het pro-
gramma is te downloaden via website 
www.glurenbijdeburen-debilt.nl en is 
gedurende het hele weekend op de 
Werkschuit te verkrijgen. Deze zijn 
ook vooraf af te halen in de biblio-
theek, het gemeentehuis, de theater-
koffer en de muziekschool. Contact 
persoon: Marjan Nagtegaal, e-mail-
adres nagtegaal.marjan@gmail.com.

Ook dit jaar zijn er weer huiskameroptredens tijdens Gluren bij de Buren.
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Momenteel is er een functie van 
Coördinator Hulpverleningen vacant 
waarvoor binnen het Rode Kruis 
De Bilt geen gegadigden zijn. De 
gezochte coördinator zal optreden 
als verantwoordelijke voor de orga-
nisatorische invulling van de Eerste 
Hulp bij evenementen. Hij is het aan-
spreekpunt voor zowel de aanvragers 
als de hulpverleners.

Het Rode Kruis De Bilt houdt zich, 
naast de noodzakelijke bestuurlijke 
taken, ook bezig met Sociale Hulp 
of taakveld 2. Deze vrijwilligers 
ondersteunen mensen in moeilijke 
omstandigheden. Daarnaast zetten de 
vrijwilligers zich in om bijvoorbeeld 
te gaan wandelen met bewoners van 
verzorgingshuizen, ook organiseren 
ze uitjes voor hen, organiseren ze 

creatieve activiteiten en coördine-
ren ze de telefooncirkels. Noodhulp 
Nationaal of taakveld 3 richt zich op 
EHBO, hulp bij calamiteiten en het 
Sigmateam. Dit laatste team wordt 
ingezet bij grote ongevallen om het 
ambulancepersoneel te ondersteunen. 
De eerder genoemde Eerste hulp bij 
evenementen valt onder taakveld 3. 
Daarnaast worden er cursussen gege-
ven zoals EHBO, jeugd EHBO en 
reanimatie/AED, zowel voor leden 
als voor buitenstaanders.

Coördinator Hulpverleningen
Freek van Ee zet veel van zijn vrije 
tijd in voor het Rode Kruis De Bilt. 
Hij is de coördinator van taakveld 3. 
Omdat de voormalige Coördinator 
Hulpverleningen naar elders is ver-
huisd heeft hij zijn werk er tijdelijk 

bij gedaan. ‘Dat gaat mij echter te 
veel tijd kosten. Ik zou heel blij zijn 
als ik werd ontheven van deze taak. 
Binnen de vereniging is er niemand 
die deze post op zich kan nemen. 
Daarom zoeken we een buitenstaan-
der’. Vervolgens legt hij uit wat zijn 
taken zijn:’Elk jaar worden er in 
de gemeente De Bilt ongeveer 100 
vergunningen afgegeven voor eve-
nementen. Het kan dan gaan om de 
avondvierdaagse, een sporttoernooi, 
de wielerronde van Maartensdijk of 
Koninginnedag in alle zes de ker-
nen. In die vergunning staat dat de 
organisatie zorg moet dragen voor 
een goede hulpverlening. Dat houdt 
dus in dat zij zich moeten wenden 
tot de Coördinator Hulpverlenin-
gen. De ene keer gaat het om twee 
personen maar bij bijvoorbeeld een 

Koninginnedag met een autocross 
gaat het om een veelvoud daarvan. 
De coördinator draagt zorgt voor 
een goede bezetting met Rode Kruis 
vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog 
bijkomende kleinere taken’. Meer 
informatie hierover wil Freek van 
Ee graag geven: hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 0346-212932. Op 
de website van het Rode Kruis De 
Bilt staat ook veel informatie: www.
rodekruis-debilt.nl

Hannie Crebas Vakantieweek
Er zijn nog meer zaken die veel tijd 
vragen van de vrijwilligers. Momen-
teel is het Rode Kruis namelijk druk 
bezig om de Hannie Crebas Vakan-
tieweek voor te bereiden. Dankzij 
een erfenis is het mogelijk gewor-
den om het vakantieschip de Henry 
Dunant voor een week af te huren. 
Er is plek voor 68 mensen die niet 
meer zelfstandig op vakantie kunnen. 
Annemieke Roestenberg maakt als 
secretaris deel uit van het bestuur: 
‘Het is heel bijzonder dat wij dit 
kunnen doen. We gaan zoveel men-
sen blij maken! We hebben inmid-
dels genoeg gasten op de lijst. Naast 
de 10 vaste medewerkers, zoals de 
bemanning en de kok, zijn er ook 50 
vrijwilligers nodig. Op twee na is het 
rond: de kok zoekt nog twee hulpen’. 
Voor meer informatie kan men mai-
len naar info@rodekruis-debilt.nl

Geschikte ruimte in Maartensdijk
Het Rode Kruis De Bilt heeft al zeker 
25 jaar een eigen locatie in Maartens-

dijk. Annemieke Roestenberg: ‘Het 
gebouw staat op het terrein achter het 
voormalige gemeentehuis van Maar-
tensdijk. Omdat de gemeente De Bilt 
daar huizen wil bouwen, wil men ons 
eigen gebouw afbreken. Het bestuur 
van de Rode Kruis afdeling De Bilt is 
al ongeveer twee jaar in gesprek met 
de gemeente en de projectontwikke-
laar om een andere locatie te vinden 
voor de activiteiten in Maartensdijk. 
Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat er een verenigingsruimte zou 
komen op de zolder van het voorma-
lige gemeentehuis, dat momenteel tot 
een zorgcentrum wordt verbouwd. 
Na veel onderhandelingen zijn we 
een half jaar geleden uit dit pro-
ject gestapt: het was een onbetaal-
bare optie voor een maatschappelijke 
organisatie als het Rode Kruis. Het 
geld dat wordt ingezameld, moet 
gebruikt worden voor hulpverlening 
en sociale activiteiten en niet voor 
een duur pand’. Ze stelt verder dat 
het heel belangrijk is om ook in 
Maartensdijk een eigen ruimte te 
hebben. ‘Veel vrijwilligers komen uit 
Maartensdijk en omliggende kernen 
en er is hier elk jaar weer een grote 
groep jongeren die deelnemen aan de 
cursussen Jeugd EHBO. Ook andere 
cursussen en sociale activiteiten vin-
den hier plaats. Nu moet er elke keer 
gesjouwd en gezwoegd worden om 
alle spullen op tijd op de goede plek 
te krijgen. Dat kost veel tijd en ener-
gie. Voorlopig richten we ons weer 
op het herstel van het oude gebouw 
met de hoop op snel goed nieuws’. 
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Gezocht: Coördinator Hulpverleningen
Rode Kruis De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Het Rode Kruis De Bilt is een maatschappelijke organisatie die geheel gerund wordt door vrijwilligers. Er 
zijn ongeveer 600 leden/donateurs en er is een actieve groep van rond de 80 personen. Zij stellen alles in het 

werk om alle werkzaamheden, die binnen de verschillende taakvelden dienen te worden uitgevoerd,
mogelijk te maken.

Annemieke Roestenberg hoopt op renovatie van het oude gebouw.

Belevingstuin in wooncentrum 
Zaterdag 19 maart 2011 is de landelijke Open dag van de Zorg. 

Zorginstellingen in het hele land zetten hun deuren open om 
(aanstaande) zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers en andere 

belangstellenden een kijkje in de keuken te geven. 

Accolade Zorggroep doet met drie van haar instellingen mee aan de Open 
Dag: in De Wijngaard en De Kuip in Bosch en Duin en in Arendshorst in 
Assen. Op deze Open dag van de Zorg willen zij u graag laten zien wat 
wonen en werken bij Accolade Zorggroep inhoudt. 

De informatie- en voorjaarsmarkten op de locaties zorgen voor een gezel-
lige bedrijvigheid. Er zijn marktkramen met onder andere delicatessen, 
decoratiemateriaal, cadeauartikelen en huisvlijtproducten. In het restaurant 
kunt u terecht voor koffie met gebak of een lunch. Rondleidingen zijn de 
hele dag mogelijk. Een goede aanleiding om even een kijkje te komen 
nemen! Dat kan tussen 10.30 en 15.30 uur.

Kortom, hebt u altijd al eens willen kijken hoe het in een zorgcentrum 
toegaat? Of willen weten hoe uw partner, familielid of vriend(in) de tijd 
doorbrengt als zorgwerker? Op 19 maart hebt u dé gelegenheid! 

En wilt u zelf de handen uit de mouwen steken? In De Wijngaard en in het 
woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven wordt op 18 en 19 maart 
een belevingstuin aangelegd. Dat wordt gedaan door vrijwilligers in het 
kader van NL.DOET. Aanmelden kan bij info@accoladezorggroep.nl. 

Vrijdagmiddag om 12.30 uur ontdek-
te een medewerker van het tegenover 
liggende orthopedagogisch leercen-
trum Lijn 5, voorheen bekend als 
Tehuis Persijn, de rookontwikkeling 
in het pand achter ’t Braadspit en 
sloeg als eerste alarm. Kort daarop 
kwamen nog meer meldingen binnen. 
De korpsen Maartensdijk, Groene-
kan, Westbroek en De Bilt-Bilthoven 
waren snel ter plaatse. Daarnaast 
arriveerden uit verder weg liggende 
plaatsen nog enkele brandweerspe-
cialisten in verband met dreigend 
gevaar, waaronder de dakbedekking 
en de flessen.

Gevaar
De brand werd hoog ingeschaald en 
de politie zette i.v.m. ontploffings-
gevaar het doorgaande verkeer in 
alle richtingen af. Dat leidde tot veel 
gedoe doordat de auto’s op de smalle 
weg moesten keren om via andere 
richtingen verder te gaan. Maar ook 

voor kijkers werd de doorgang geslo-
ten. Kort daarna werd het gemotori-
seerde verkeer op de drie toegangs-
wegen al eerder gewaarschuwd en 
omgeleid. Na aankomst ter plaatse 
meldden brandweer en politie dat de 
ernst van het gevaar wel meeviel. De 

brand was minder heftig dan gevreesd 
werd en een drietal flessen lagen niet 
dicht bij de vuurhaard.

Onderzoek
De brand begon niet in het restau-
rantdeel maar in het bijbehorende 
pand erachter. In een daar liggend 
vertrek met veel rommel, waaronder 
kleding, worden sinds kort bespre-
kingen gevoerd over de plannen om 
het pand op te knappen. De dame die 
daar boven woont, was niet aanwezig 
en zou volgens de politie op vakantie 
zijn. Een rupskraan heeft het achter-
liggende pand voor de helft wegge-
trokken terwijl een hoogwerker water 
naar beneden spoot. 
Toch heeft het blussen nog tot einde 
middag geduurd doordat in het ach-
terhuis een nog verborgen resterende 
vuurhaard tussen de balken moeilijk 
te vinden was. Het aantrekkelijke 
zeer oude restaurantdeel werd niet 
aangetast. De recherche is een onder-
zoek gestart. 

De brand in ’t Braadspit Maartensdijk
door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagmiddag brak brand uit in het complex ‘t Braadspit naast de kruising Koningin 
Wilhelminaweg (N417) en de Achterweteringseweg bij de rotonde behorend bij Maartensdijk. De brandweer 

sloeg groot alarm doordat er gas- of zuurstofflessen achter het pand zouden liggen, was bang voor een 
ontploffing en zette alle wegen, uitkomend op de rotonde, af. Einde middag was de klus geklaard.

Waar rook is…

Wat rest…



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
RENAULT CLIO 1.4 16V AUT, `02, 81.000KM, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 
RAD/CD, ABS,  ................................................................................................................................ €. 5.950,-

PEUGEOT & VOLVO
107 1, 0 12V 5DRS, `09, 70.000KM, BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,  ............ €. 7.800,-
206 1.4 5DRS, `00, 170.000KM, D BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD,  ..................................... €. 3.750,-
207 COOL `N BLUE, `08, 73.000KM, D BLAUW MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, ESP,  .............. €. 9.750,-
307 2.0 SW AUT PACK, `05, GRIJS MET, 98.000KM, CLIMATE C, CRUISE C, 
ER, CV, SB, TREKH, LMV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, PANORAMADAK,  ..................................... €. 10.950,-
307 SW 1.6 16V, `06, 60.000KM, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, TREKH, RAD/CD,  .................. €. 11.450,-
308 X-LINE 1.4 VTI, `08, 63.000KM,  GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, 
RAD/CD, AIRBAGS, FABRIEKS GARANTIE T/M  2011 ................................................................. €. 12.950,-
607 2.7 V6 HDI AUT, `05, 175.000KM, ZWART MET, BRUIN LEDER, RAD/CD/NAV, 
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, REGENS, PARKEERS, ER, CV, SB,  ............................................ €. 12.950,-
VOLVO S60 2.4 COMFORT LINE 5 CIL, `01, 183.000KM, BLAUW  MET, CRUISE C, 
HALF LEDER, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ESP, ABS,  ................................................................. €.  6.250,-

CITROËN & RENAULT 
CITROËN C2 AMBIANCE, `04, 89.000KM, ZWART, ER, CV, SB, AIRCO, RAD/CD,  .................... €. 5.750,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `08, 140.000KM, ZWART, ABS, 
CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, REGENS, RAD/CD, CRUISE C, PARKEERS, ............................. €. 14.950,-
CITROËN C5 BERLINE, `03, 143.000KM, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, 
ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, AIRBAGS,........................................................................................... €. 5.950,-
CITROËN XSARA BREAK 1.4, `04, 136.000KM, ZILV GRIJS , AIRCO, ER, CV, SB,  ................... €. 4.750,-
CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.8 16V 7PERS, `07, 106000KM, BRUIN MET, ER, CV, 
SB, CLIMATE C, CRUISE C, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, CAR KIT,  ........................ €. 14.950,-
FIAT FIORINO 1.3 JTD, `08, WIT, 36.000KM, AIRCO, ABS, ESP, ER, CV, MLV, 
RAD/CD/MP3, TUSSENWAND, BTW AUTO, ................................................................................. €. 8.900,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, `99, 111.000KM, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, 
RAD/CD, TREKH, MLV,  .................................................................................................................. € 4.500,-
RENAULT CLIO 1.4 16V 5DRS, `00, 133.000KM, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, 
LMV, RAD/CD, SB,  ......................................................................................................................... €. 3.450,-
MINI ONE, `03, ZILV GRIJS, 123.000KM, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,  .................. €. 8.950,-

BUDGET CARS
CITROEN XANTIA 1.8 16V,`99,ROOD MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,TREKH, ......................... €. 1.450,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

06 - 53 14 67 33

Kapper Hans 
(mental coach 
van Nanne en 

Wout) gaat naar 
Barcelona als 
bodygard van 

Adrie.

Afwezig van 4 t/m 11 maart.
Dus bel snel 212455

Nagel fashion biedt u naast de 
huiscollectie een aantal bekende merken

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Voorjaarsnieuws!

Omdat er tijdens de fantastische openingsweek 

heel veel de deur uitgegaan is, was Nagel 

fashion in de gelegenheid de collectie aan te 

vullen.

U vindt bij ons fraaie mode-artikelen en lingerie:

  Jurken

  Vesten

  T-shirts

  Topjes

Kom snel langs om de collectie te bekijken en 

even te passen!

  

 
Het Nagel Fashion-team

Esprit
collectie maart

komt NU volop binnen!

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Fleurige violen
 4 voor  2,50
Hyacint in pot (1)
 3 voor  2,50

De nieuwe bloem- en 
groentezaden zijn binnen!

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De Retin-ox,
Complete lift en 

de Retin-ox multi 
correctioncreme's

van ROC zijn
nu met

€ 7,50
korting.

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Trouwen?
De NIEUWE COLLECTIE TROUWKAARTEN 

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

Kom snel langs om te ze te bekijken!

Snelle levering

•
Eigen ontwerp mogelijk

•
Grote standaardcollectie

•
Gratis boeken mee naar huis

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

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

www.pare lp romot ie .n l

tevens grote collectie geboortekaarten
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Monique	 Neppelenbroek	 en	 Paul	
Willers	 wonen	 sinds	 twee	 jaar	 in	
boerderij	 Dog	 in	 ’t	 Schild	 te	 West-
broek	 en	 willen	 een	 gedeelte	 van	
hun	 huis	 hiervoor	 beschikbaar	 stel-
len.	 Indien	 gewenst,	 kunnen	 ze	 de	
plechtigheden	 ook	 in	 stijl	 begelei-
den.	 Monique	 kwam	 trouwens	 twee	
jaar	 geleden	 al	 op	 dit	 idee,	 toen	 ze	
tijdens	het	kopen	van	de	boerderij	in	

het	krantje	van	de	makelaar	las	over	
de	 huwelijken,	 die	 er	 begin	 vorige	
eeuw	 al	 werden	 gesloten.	 Het	 leek	
haar	leuk	dit	gebruik	in	ere	te	kunnen	
herstellen

Vanaf 1917 
Hun	 oude	 boerderij	 staat	 vlakbij	 de	
grens	 tussen	 de	 ooit	 zelfstandige	
gemeenten	 Achttienhoven	 en	 West-

broek.	De	naam	van	de	boerderij	Dog	
in	’t	schild	stond	op	een	smeedijzeren	
hek	voor	de	boerderij	en	is	door	een	
van	 de	 vorige	 eigenaren,	 Egbert	 de	
Groot,	bedacht.	Hij	had	kennelijk	iets	
met	de	Engelse	taal,	want	het	huis	dat	
hij	 later	 links	van	zijn	boerderij	 aan	
de	dr.	Welfferweg	25	liet	bouwen	om	
te	gaan	rentenieren,	dat	 thans	‘Op	’t	
Nippertje’	 heet,	 noemde	 hij	 ‘Sweet	
Home’.	

Achttienhoven	 en	 Westbroek	 waren	
oorspronkelijk	twee	zelfstandige	dor-
pen	en	zijn	in	1954	samengevoegd	tot	
de	 gemeente	 Westbroek.	 Omstreeks	
1917	werden	er	in	boerderij	‘Dog	in	
’t	 Schild’	 al	 huwelijken	 voltrokken.	
De	reden	hiervan	was,	dat	het	schuin	
tegenover	de	boerderij	gelegen	oude	
gemeentehuis	 van	Achttienhoven	 in	
1916	 volledig	 was	 afgebrand.	 Hier-
door	 moesten	 vanaf	 dat	 moment	 de	
inwoners	 van	 Achttienhoven	 voor	
een	 huwelijksvoltrekking	 naar	 het	
gemeentehuis	van	Westbroek	uitwij-
ken.	 Volgens	 overleveringen	 voel-
den	 sommige	 inwoners	 van	 Acht-
tienhoven	er	echter	niets	voor	om	in	
het	 gemeentehuis	 van	 het	 naar	 hun	

beleving	 veel	 armere	 Westbroek	 te	
moeten	trouwen.	
Egbert	de	Groot,	de	toenmalige	eige-
naar	van	boerderij	‘Dog	in	’t	Schild’,	
kwam	 met	 een	 oplossing.	 Hij	 stel-
de	 het	 voorhuis	 van	 zijn	 boerderij	
beschikbaar	 om	 toch	 nog	 in	 Acht-
tienhoven	 te	 kunnen	 trouwen.	 Een	
ambtenaar	 van	de	Burgerlijke	Stand	
kwam	dan	voor	de	trouwplechtigheid	
naar	de	boerderij	om	het	huwelijk	te	
voltrekken.	Nadat	in	1957	Westbroek	
bij	Maartensdijk	is	gevoegd,	vonden	
vanaf	 dat	 moment	 de	 huwelijksvol-
trekkingen	alleen	nog	in	het	gemeen-
tehuis	van	Maartensdijk	plaats.	

Iedereen 
Monique	 heeft	 er	 veel	 zin	 in	 om	
huwelijksvoltrekkingen	op	hun	boer-
derij	 te	 organiseren.	 Bijna	 alles	 is	
mogelijk	 en	 wanneer	 dat	 gewenst	
wordt,	 kan	 ze	ook	als	weddingplan-
ner	 optreden.	Ze	 vindt	 het	 ook	 leuk	
om	 met	 de	 middenstand	 van	 West-
broek	en	Maartensdijk	samen	te	wer-
ken.	 Zo	 heeft	 Monique	 contact	 met	
Autobedrijf	 A.H.	 Colijn	 uit	 West-
broek,	 Bloemisterij	 Jannet	 Rijksen	

uit	 Maartensdijk,	 Ad	 en	 Hilda	 Ver-
hoef	van	het	Westbroekse	Dorpshuis,	
Floor	 Fotografie	 te	 Utrecht	 en	 trai-
teur	Landwaart	uit	Maartensdijk	voor	
de	innerlijke	mens.

Een stijlvol begin
Een	eerste	impressie	van	een	bruiloft	
op	de	boerderij	Dog	in	’t	Schild	is	nu	
al	 te	 bekijken	 op	 ‘www.trouwenin-
westbroek.nl’.	
Monique	wil	absoluut	geen	standaard	
bruiloften	 gaan	 organiseren,	 maar	
echt	 een	 dag	 die	 je	 nooit	 meer	 zult	
vergeten.	 ‘Het	 is	 heel	 romantisch’,	
zegt	 ze,	 ‘om	 in	 een	 nog	 echt	 klein	
boerendorp	te	trouwen.	Wat	is	er	bij-
voorbeeld	mooier	om	als	bruidspaar	
in	een	echte,	door	paarden	getrokken,	
hinnikwagen	of	met	een	oude	tractor	
door	 het	 dorp	 te	 gaan?	 Ik	 kan	 voor	
alles	 zorgen,	 want	 iedereen	 in	 het	
dorp	helpt	mee’.
Monique	kent	zelfs	een	aantal	muzi-
kanten	 die	 tijdens	 een	 bruiloft	 live	
willen	 spelen.	 Monique	 ziet	 het	 al	
helemaal	 voor	 zich:	 ‘Trouwen	 in	
Westbroek	 is	 een	 stijlvol	 begin	 van	
een	gelukkig	huwelijk’.

Trouwen in Westbroek is weer mogelijk
door Koos Kolenbrander

Onlangs wees het College van Burgemeester en Wethouders twee extra locaties binnen de gemeente 
De Bilt aan, waarin - gelijk als in het gemeentehuis - een huwelijk of een geregistreerd partnerschap door 

een ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden voltrokken. Het betreft naast het restaurant De Biltsche 
Hoek aan de Holle Bilt 1 in De Bilt boerderij Dog in ’t Schild aan de dr. Welfferweg 27 in Westbroek.

Bevroren beweging
Mirjam	 Steenbergen	 neemt	 feilloos	
waar.	 Zij	 neemt	 de	 beweging	 van	
dieren	zo	nauwkeurig	in	zich	op,	dat	
zij	 het	 beeldje	 voor	 beeldje	 in	 haar	
hoofd	 lijkt	 af	 te	 kunnen	 spelen.	 Op	
het	moment	dat	zij	het	beeld	ziet	dat	
haar	 het	 meeste	 boeit,	 begint	 zij	 te	
schetsen.	 	Het	 levert	 schilderijen	 en	
sculpturen	 op	 waarin	 de	 bevroren	
actie	 je	 ademloos	 in	zijn	ban	houdt.	
Stil	sta	je	te	kijken	in	afwachting	van	
het	volgende	tafereel.		

Op	 deze	 tentoonstelling	 zien	 wij	
alleen	 haar	 driedimensionale	 werk,	
uitgestald	 in	 de	 vitrines.	 Vooral	

veel	paarden,	 ‘omdat’,	 zegt	Mirjam,	
‘paarden	 onvoorwaardelijk	 trouwe	
metgezellen	 zijn	 en	 ze	 het	 verdie-
nen	 dat	 ze	 mooi	 worden	 weergege-
ven’.	Speels	en	vertederend	zijn	ook	
de	 twee	 bronzen	 teckeltjes,	 die	 met	
elkaar	aan	het	ravotten	zijn.	Het	zijn	
haar	eigen	honden	en	 je	ziet	dat	het	
beeld	met	veel	liefde	is	gemaakt.	Dat	
geldt	 trouwens	 voor	 alle	 sculpturen	
die	ze	exposeert.	Ze	heeft	met	al	haar	
werk	 een	 emotionele	 band.	Ook	 het	
kleine	 mereltje	 dat	 verwachtingsvol	
opkijkt	naar	het	volgende	hapje	eten,	
ligt	 haar	na	 aan	het	 hart.	Het	 is	 een	
weergave	 van	 de	 enige	 overlevende	
uit	het	merelnest,	die	ze	op	aanraden	

van	de	dierenarts,	zelf	heeft	grootge-
bracht	met	kleine	hapjes	kattenvoer.	

Intuïtieve kunst
In	 tegenstelling	 tot	 haar	 figuratieve	
mede-exposant	 lijkt	 Mieke	 Baren-
dregt	een	en	al	intuïtie	en	emotie.	Als	
je	haar	werk	ondergaat	(anders	is	het	
bijna	niet	te	noemen)	hoeft	niemand	
je	 meer	 te	 vertellen,	 dat	 kleur	 iets	
met	 je	 doet.	 Direct	 bij	 binnenkomst	
word	 je	 bedolven	 onder	 explosief	
rood,	oranje	en	geel.	Verderop	hangt	
een	 schilderij	 vol	 turbulente	 bewe-
ging.	Aan	de	tegenovergestelde	wand	
hangt	 echter	 heel	 ander	 werk,	 zeef-
drukken	 en	 monotypen	 (een	 grafi-
sche	 techniek	 die	 maar	 één	 enkele	
print	oplevert)	waarbij	het	ontbreken	
van	kleur	 juist	opvalt.	Wat	een	con-
trast.	 Een	 tegenstelling	 die	 ook	 in	
Mieke	Barendregt	terug	te	vinden	is.	

Mieke	 is	 zeker	 niet	 alleen	 intuïtief	
kunstenares,	maar	ook	mental	coach	
en	natuurgeneeskundige;	iemand	die	
haar	cliënten	de	kennis	aanreikt,	die	
ze	in	haar	creatieve	speurtocht	verza-
meld	heeft.	
Mirjam	Steenbergen	weet	exact	waar	
haar	 eindproduct	 aan	moet	 voldoen.	
Ze	 weet	 wat	 ze	 wil	 en	 werkt	 met	
uiterste	 precisie	 vanuit	 een	 schets.	
Mieke	 start	 haar	 kunstwerk	 vanuit	
een	emotie	en	geniet	vervolgens	van	
het	avontuur	dat	schilderen	voor	haar	
is.	 Waar	 het	 naar	 toe	 gaat,	 vindt	 ze	
minder	belangrijk.	

Uitvegen
Opvallend	 in	 Mieke’s	 manier	 van	
werken	 is	 het	 gebruik	 van	 uitveeg-

doeken.	 Lege	 schilderdoeken,	 die	
aan	weerskanten	van	het	werk	staan.	
Ze	 worden	 gebruikt	 om	 de	 kwasten	
op	 milieuvriendelijke	 manier	 te	 rei-
nigen	 zodat	 er	 zo	 weinig	 mogelijk	
verf	 in	 het	 spoelwater	 terecht	 komt.	
Op	die	manier	ontstaat	er	als	vanzelf	
een	nieuw	schilderij	waar	ze	vervol-
gens	 prachtige	 doeken	 van	 maakt.	
Zo	 werkt	 ze	 steeds	 aan	 meerdere	
doeken	 tegelijk,	 op	 meerdere	 dagen	
aan	 verschillende	 emoties	 onderhe-
vig,	waardoor	er	verschillende	lagen	
ontstaan.	En	die	emoties	voel	je	als	je	
ernaar	kijkt.
Een	 bezoek	 aan	 de	 bibliotheek	 is	
absoluut	 aan	 te	 raden.	Tot	 28	 maart	
kunt	 u	 getuige	 zijn	 van	 het	 enorme	
talent	van	deze	kunstenaressen.

Spetterende expositie vol talent 
in BeeKkgalerie

door Annemieke van Zanten

In de bibliotheek van De Kwinkelier te Bilthoven is 17 februari een schitterende expositie ingericht 
door Mirjam Steenbergen en Mieke Barendregt. Tijdens de openingsuren kunt u een kijkje nemen in de 
BeeKkgalerij, waar u verrast zult worden door beide kunstenaressen. Dat geldt zowel voor de bronzen 

beelden van Mirjam Steenbergen als voor de schilderkunst van Marjan Barendregt.

Mirjam (R) en Mieke samen voor kleurrijk werk van Mieke Barendregt.

De boerderij Dog in ’t Schild aan het begin van de vorige eeuw. De dubbele deu-
ren gaven toegang tot de trouwlocatie. (uit de verzameling van Wout van Winssen)

Bronzen paard van Mirjam Steen-
bergen

Monique Neppelenbroek loopt alles nog even door. (foto Mariette Floor)

Opvoeden moeilijk? Echt niet!
Voor	 ouders	 van	 de	 kinderen	 van	 de	 Groenekanse	 Nijepoortschool	 en	
belangstellenden	organiseert	Marianne	Linschoten	donderdag	10	maart	de	
workshop:	Opvoeden	moeilijk?	Echt	 niet!	Luistert	 je	 kind	 slecht?	Wil	 je	
kind	wat	anders	dan	jij	als	ouder?	

Deze	workshop	heeft	 betrekking	op	de	 communicatie	met	 je	 kind	 en	het	
opvoeden.	 Hoe	 communiceert	 een	 kind?	 En	 op	 welke	 manieren	 kan	 een	
ouder	een	kind	wat	leren?	Voor	alle	ouders,	die	het	opvoeden	van	hun	kind	
ook	zo	belangrijk	vinden.	

De	 workshop	 wordt	 gehouden	 op	 de	 Nijepoortschool	 in	 Groenekan	 op	
donderdag	10	maart	van	20.00	tot	22.00	uur.	De	kosten	bedragen	15	euro	
per	ouder.	Aanmelden	kan	per	e-mail:	mail@mariannelinschoten.nl	of	tel.	
06-15095379.



Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Het kampeerseizoen 
staat weer voor de deur!

 
Denk aan een tijdige afspraak 

voor de (BOVAG)onderhoudsbeurt!
 

Kijk ook op onze vernieuwde website: 
www.caravannmv.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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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

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN KRANTENBEZORGER 

TOT MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen met het 

vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste kansen geld te 

verdienen is een krantenwijk. Naast hard werken ben je ook 

slim bezig. Als krantenbezorger ben je een soort van eigen 

baas. Werk je hard is je uurloon hoog en verdien je in 

korte tijd veel meer dan bij welke werkgever ook. 

Wil je ook miljonair 

worden, begin dan nu 

en word Vierklank  

bezorger!

Voor de volgende wijk zoeken we nog een bezorger:

Bilthoven

-   Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan,   

    Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan

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.

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

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

 - jaarverslagen

 - brochures

 - prijslijsten

 - enzovoort

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

www.pare lp romot ie .n l

Voor al uw print & drukwerk

Onze professionele apparatuur 

levert dagelijks topkwaliteit

Onze mensen behandelen

uw werk met zorg

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11
W W W . H A I R D E S Q U E . N L

ALVAST EEN BEETJE VOORJAAR 
DOOR JE HAAR!!!

 * KNIPPEN

 * HIGH LIGHTS

 * HAARMASKER
€ 31,95

LOOKING GOOD IS FEELING BETTER!!!
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De	verloskundigenpraktijk	verleent	al	
35	jaar	eerstelijns	verloskundige	zorg	
in	Maartensdijk,	Bilthoven	en	De	Bilt.	
Momenteel	 bestaat	 het	 team	 uit	 drie	
ervaren	verloskundigen:	Nadine	Cle-
men,	Marielle	van	de	Riet	en	Dorien	
Sangster.	 Alle	 drie	 zijn	 zij	 opgeno-
men	 in	 het	 kwaliteitsregister	 van	 de	
Koninklijke	Nederlandse	Organisatie	
van	Verloskundigen.	Deze	organisatie	
toetst	 met	 regelmaat	 de	 geleverde	
zorg.	 Naast	 het	 spreekuur	 in	 Maar-
tensdijk,	houden	de	drie	ook	spreek-
uur	in	Bilthoven	en	De	Bilt.	

Behalve	 thuisbevallingen	 verzorgen	
zij	 ook	 poliklinische	 bevallingen	 in	
het	 ziekenhuis.	 De	 verloskundigen	
begeleiden	 zowel	 bij	 thuisbevallin-
gen	 als	 bij	 poliklinische	 bevallingen	
de	zwangerschap,	de	bevalling	en	de	
kraamperiode.

Blij met nieuwe locatie
Nadine	Clemen	 is	 geboren	 in	Duits-
land	 en	woont	 sinds	 2000	 in	Neder-
land.	 Zij	 is	 sinds	 2002	 één	 van	 de	
verloskundigen	 van	 Vida:’We	 zijn	
heel	 blij	 met	 deze	 nieuwe	 locatie.	
Al	 een	 tijd	 waren	 we	 op	 zoek	 naar	
een	representatieve	ruimte,	het	wach-
ten	 op	 een	 ruimte	 in	 het	 voormalige	
gemeentehuis	 duurde	 te	 lang.	 Wel	
blijven	wij	geïnteresseerd	maar	alleen	
als	 daar	 een	 echt	 bloeiend	 gezond-
heidscentrum	komt.	Via	via	kwamen	
we	in	contact	met	Bert	Hoogendoorn	
de	 teammanager	 van	 Cordaan	 en	
kregen	 we	 deze	 ruimte	 aangeboden;	
we	 hebben	 het	 aanbod	 met	 beide	
handen	 aangepakt’.	 In	 Maartensdijk,	
Westbroek,	 Groenekan	 en	 Holland-
sche	Rading	worden	 circa	10	baby’s	

per	 maand	 geboren;	 voor	 de	 hele	
gemeente	 zijn	 het	 gemiddeld	 om	 25	
kinderen	per	maand.	

‘Wij	 leveren	 maatwerk	 en	 nemen	
voor	 iedereen	 ruim	 de	 tijd.	 Doordat	
wij	in	een	klein	team	werken	kennen	
wij	iedere	zwangere	goed.	We	streven	
ernaar	 om	 onze	 kennis	 goed	 over	 te	
dragen	 en	 proberen	 ook	 om	 indien	
mogelijk	 goed	 op	 alle	 individuele	
wensen	in	te	springen.	In	2007	ben	ik	
zelf	bevallen	van	een	dochter	 en	die	
ervaring	neem	ik	mee.	Ik	kan	me	nu	
nog	beter	 inleven	 in	deze	bijzondere	
periode	in	het	leven	van	een	vrouw	en	
haar	partner’.	

Thuis bevallen
Vijftig	 procent	 van	 de	 vrouwen	 die	
zich	 aanmeldt	 bij	 deze	 praktijk	 kie-
zen	 voor	 het	 thuis	 bevallen.	 ‘Als	 er	
medisch	 geen	 bezwaren	 zijn	 kunnen	
vrouwen	kiezen	voor	het	thuis	beval-
len.	Wel	is	het	zo	dat	het	bij	bijna	de	
helft	 van	 de	 eerste	 bevallingen	 toch	
nodig	 is	 om	 naar	 het	 ziekenhuis	 te	
gaan,	bijvoorbeeld	omdat	het	 te	 lang	
duurt	of	voor	pijnbestrijding.’	

Ze	 benadrukt	 dat	 ze	 alledrie	 vinden	
dat	 het	 thuis	 bevallen	 net	 zo	 veilig	
is	 voor	 de	 moeder	 en	 het	 kind	 als	
het	bevallen	in	een	ziekenhuis.	‘Elke	
zwangerschap	en	bevalling	is	anders.	
Het	 is	 altijd	weer	bijzonder,	 je	komt	
bij	 de	 mensen	 thuis:	 soms	 is	 een	
rijtjeshuis	 soms	 ook	 een	 boerderij,	
dan	weer	gaat	het	om	een	eerste	kind	
soms	 om	 ook	 om	 een	 baby	 in	 een	
groot	 gezin.	 Het	 geeft	 me	 een	 goed	
gevoel	als	de	bevalling	goed	verlopen	
is’.	

Poliklinisch bevallen
Vrouwen	die	via	onze	praktijk	bege-
leid	 worden	 bij	 hun	 zwangerschap	
kunnen	 ook	 kiezen	 voor	 het	 poli-
klinisch	 bevallen	 in	 een	 ziekenhuis	
zonder	dat	er	medische	redenen	zijn.	

‘Het	 eerste	 deel	 van	 de	 bevalling	
verloopt	 hetzelfde	 als	 bij	 een	 thuis-
bevalling	maar	als	de	ontsluitingsfase	
halverwege	is,	vertrekken	we	naar	het	
ziekenhuis.	 Daar	 begeleiden	 we	 de	
bevalling	 zelf	 verder	 met	 assistentie	
van	 een	 verpleegkundige	 of	 kraam-
verzorgster.	 Vida	 werkt	 in	 dit	 geval	
samen	 met	 het	 Diaconessenzieken-
huis	 en	 het	 Wilhelmina	 Kinderzie-
kenhuis	 in	 Utrecht	 en	 het	 Antonius	
Ziekenhuis	in	Nieuwegein.	

Als	 een	 zwangere	 kiest	 voor	 een	
bevalling	met	pijnbestrijding,	steunen	
we	haar	 in	haar	wens	 en	 regelen	we	
in	samenwerking	met	de	gynaecoloog	
een	 ruggenprik.	 Een	 ruggenprik	 of	
een	 prik	 met	 morfine	 wordt	 alleen	
door	 een	 gynaecoloog	 gegeven	 en	
vereist	 een	 continue	 bewaking	 van	
de	baby	die	alleen	mogelijk	is	 in	het	
ziekenhuis.	Wij	hebben	een	moderne	
visie	op	pijnstilling	 tijdens	de	beval-
ling	 en	wij	 bespreken	graag	de	voor	
en	 nadelen	 tijdens	 de	 controles	 op	
onze	praktijk’.

Meer informatie
Er	 is	 voor	 meer	 informatie	 een	 cen-
traal	 telefoonnummer	 voor	 alle	 drie	
de	locaties:	030	23	83	400.	

De	Verloskundigenpraktijk	Vida	heeft	
daarnaast	 veel	 informatie	 staan	 op	
haar	website:	www.praktijkvida.nl

Nieuwe locatie voor Verloskundigen-
praktijk Vida in Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

De verloskundigenpraktijk Vida was jaren gevestigd in het Groene Kruisgebouw aan de Pr. Marijkelaan  
in Maartensdijk. Per 3 februari 2011 is deze praktijk verhuisd: ze zijn nu te vinden op de eerste verdieping 

van Woon, Zorg en Dienstencentrum Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. 
Elke donderdag is er van 16.00 tot 19.30 uur spreekuur, zij richten zich hierbij vooral op 

vrouwen uit Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan.

De verloskundigen van Vida met (achter)  Dorien Sangster en Nadine Clemen 
en (voor) Menne Evers. Menne Evers neemt in de praktijk waar tot en met 
eind maart a.s.

Na	 actie	 met	 plaatjes	 en	 muntjes	
voor	 de	 jeugd	 vonden	 de	 leden	 van	
de	winkeliersvereniging	het	weer	tijd	
worden	voor	een	actie	die	goed	in	de	
smaak	 zal	 vallen	 bij	 de	 volwassen	
winkelbezoekers.	 Deelnemende	 win-
keliers	bij	deze	actie	zijn:		Bike	shop	
Maartensdijk,	Bakker	Bos,	Landwaart	
Groenten	&	Fruit,	 Slagerij	Zweistra,	
Primera,	Jannet	Rijksen	bloemisterij,	
C1000	Johan	de	Zeeuw,	Eet	bij	Peet,	
Vink	 Witgoed	 Westbroek,	 Stomerij	
Maertensplein	en	Nagel	Fashion.	De	
schalen	staan	uitgestald	in	de	C1000.	

Luxe schalenset
Bij	 de	 deelnemende	 winkeliers	 kun-
nen	 klanten	 sparen	 voor	 een	 grote	
korting	op	de	aanschaf	van	luxe	porse-
leinen	ovenschalen	in	diverse	maten,	
aangevuld	 met	 een	 chique	 salade-

schaal	 en	 tapas	 of	 dessert	 schaal-
tjes.	 Stijlvolle	 ontwerpen	 die	 iedere	
gedekte	 tafel	 de	 uitstraling	 geven	
van	een	sterrenrestaurant.	De	schalen	

zijn	 geschikt	 voor	 zowel	 oven	 (tot	
ruim	 300°C)	 als	 magnetron.	 Ze	 zijn	
bovendien	 vaatwasser-	 en	 diepvries-
bestendig	en	dankzij	het	bijpassende	
deksel	 zijn	 de	 ronde	 schalen	 perfect	
geschikt	 om	 gerechten	 te	 bewaren	
in	 de	 koelkast	 of	 de	 diepvries.	Deze	
chique	ovenschalen	zijn	voorzien	van	
een	extreem	sterke	glazuurlaag,	waar-
door	vetten,	bacteriën	en	geuren	niet	
geabsorbeerd	worden.	Zo	blijven	alle	
smaken	 optimaal	 bewaard.	 Verder	
zijn	ze	zo	ontworpen	dat	alle	schalen	
stapelbaar	 zijn	 en	 het	 ergonomisch	
gevormde	 handvat	 optimaal	 in	 de	
hand	ligt.

De	 actie	 loopt	 tot	 en	 met	 24	 april	
2011,	 tot	 en	 met	 8	 mei	 kunnen	 de	
volle	 spaarkaarten	 worden	 ingele-
verd.	

Sparen voor porseleinen ovenschalen
door Marijke Drieenhuizen

De Maartensdijkse Middenstand Vereniging is afgelopen maandag gestart met een actie om het winkelende 
publiek voor weinig geld in staat te stellen mooie functionele porseleinen ovenschalen aan te schaffen. 

Bij besteding van 10 euro ontvangen de klanten een spaarzegel: tien zegels geven 
een grote korting op de diversen schalen.

Klankbord ‘Extra bord’
In	het	AD-Utrechts	Nieuwsblad	van	
24	februari	lezen	we	dat	er	geen	spe-
ciale	 waarschuwingsborden	 komen	
bij	 de	 beruchte	 spoorwegovergang	
in	de	Leijenseweg	in	Bilthoven.	Pro-
rail	 biedt	 alle	 gemeenten	 twee	 van	
die	borden	aan	waarop	staat:	‘Wil	je	
blijven	leven	wacht	dan	even’.	

Wat	een	tekst.	Een	soort	tegeltjeswijsheid.	Kan	mooi	op	het	toilet	hangen	
naast	het	zo	populaire	‘Geniet	van	het	leven,	het	duurt	maar	even’	of	(nog	
erger)	‘Van	het	concert	des	levens	krijgt	niemand	een	program’.	

Het	probleem	van	waarschuwingsborden	 in	het	algemeen	 is	dat	 je	die	na	
een	paar	keer	niet	meer	opmerkt	als	 je	 regelmatig	 langs	de	bewuste	plek	
komt.	Aardig	 is	 het	 natuurlijk	 wel	 dat	 Prorail	 aan	 de	 gebruikers	 van	 de	
spoorwegovergangen	 denkt.	 Maar	 wat	 zegt	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 in	 de	
woorden	van	woordvoerster	Donate	Schuil	(alweer	volgens	het	AD):	‘Wij	
weten	niet	of	de	boodschap	bijdraagt	aan	het	veiligheidsbesef	van	inwoners	
bij	een	overgang.	Daarom	willen	we	het	eerst	uitproberen	bij	de	overgang	
in	Maartensdijk.’	

Oef!	Maartensdijk	dus	als	proeftuin	
voor	Bilthoven.	Vraag	die	dan	 toch	
bovenkomt	is:	hoe	gaat	de	gemeente	
dat	doen?	De	situatie	in	Bilthoven	is	
wezenlijk	anders	dan	in	Maartensdijk.	Het	soort	problemen	dat	zich	heeft	
voorgedaan	aan	de	Leijenseweg	is,	voor	zo	ver	wij	weten,	nooit	geconsta-
teerd	bij	de	spoorwegovergang	aan	de	Dorpsweg.	Maar	wellicht	voelen	de	
Maartensdijkers	 zich	 toch	ook	wel	 een	beetje	 vereerd:	Want	wat	 goed	 is	
voor	hun	dorp	is	wellicht	straks	ook	goed	voor	het	deftige	Bilthoven.	Oh	
zo!

Martijn Nekkers
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Wie zijn jullie precies?
Wij zijn de Stichting Klein Karwei 
maar bij iedereen toch beter bekent 
als ‘de Klussenbus’. We zijn indertijd 
gestart met een schenking van de 
Rabobank De Bilt.
Wat doen jullie precies?
Wij doen kleine klussen bij gehandi-
capten, mensen met een uitkering en 
65plussers in de gemeente De Bilt. 
Van Bilthoven tot Westbroek en van 
Hollandsche Rading tot Groenekan 
om het zo maar te zeggen.
Aan wat voor klussen moeten we dan 
denken?
Aan kleine klusjes in en om het huis 
die in de regel niet meer tijd kosten 
dan een uur.
Geef eens wat voorbeelden!
Het ophangen van lampen en schil-
derijen, vloerbedekking vastmaken, 
een lekkende kraan repareren, de CV 
ontluchten, een gordijnrail bevesti-
gen, het verlengen van een telefoon-
aansluiting, een WC bril vervangen, 
een buitenlamp ophangen, een goot-
steen ontstoppen (maar geen riole-
ring), apparatuur aansluiten. Dat soort 
dingen. Maar geen tuinonderhoud en 
schilderwerk. 
Wat kost het als jullie komen?
We vragen € 9,- per uur. De kosten 
van materiaal zijn voor de aanvrager. 

Die moet er zelf voor zorgen dat dit 
beschikbaar is. Eventueel gaan wij 
het benodigde materiaal zelf halen 
maar dan brengt dan wel extra kosten 
met zich mee. In de auto zelf hebben 
we wel een beperkt assortiment van 
onderdelen zoals pluggen, kraanleer-
tjes en zekeringen. Tegen vergoeding 
zijn dit soort zaken natuurlijk ook 
beschikbaar.
Komen jullie financieel uit de kosten?
Die € 9,- is bedoeld als bijdrage 
voor de onkosten die we maken en 
afschrijving voor de auto. Ook is het 
bedoeld om het gereedschap dat we 
in de auto hebben op peil te houden. 
We kunnen met die € 9,- per klus de 
kosten redelijk dekken.
Wordt er veel gebruik gemaakt van 
jullie diensten?
In 2010 waren er 325 aanvragen. Het 
varieert nogal per jaar. We kunnen 
best wat meer ‘klanten’ gebruiken.
Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
Genoeg! Er zijn vier ‘klussers’ en 
één coördinator. We hebben zelfs een 
wachtlijst van mensen die mee willen 
doen.
Doen jullie allemaal dezelfde klus-
sen?
Bram Koppert is vooral goed in elek-
tronica, radio/TV en computerpro-
blemen. Wim Hugens kan goed met 

elektriciteit overweg, Ton van Leeu-
wen met sanitair en Kasper Hamster 
is multifunctioneel. Maar eigenlijk 
zijn we dat allemaal wel min of meer.
Hoe vaak gaan jullie op stap met de 
auto?
Alle klussers gaan gemiddeld één dag 
per week met de wagen op karwei.
Hoe kunnen de mensen zich melden 
voor jullie dienstverlening?
Op tel.nr. 030 2287799 tussen 09.00 
en 12.00 uur. Daar zitten vrijwilligers 
die de gegevens van de aanvrager 
noteren.
Jullie lijken een hele gezellige club.
Dat is ook zo. We helpen elkaar als 
dat nodig, We vragen ook om raad bij 
de collega’s als we er niet uit komen 
bij een klus. Eén keer per jaar heb-
ben we een gezellige avond met onze 
partners er bij.
Maken jullie wel eens gekke dingen 
mee?
Er heeft wel eens iemand per ongeluk 
een slot vervangen bij de buren van 
de aanvrager. Dat slot bleek toevalli-
gerwijs ook kapot te zijn. Maar dat is 
toch nog allemaal goed gekomen en 
toen waren er twee adressen tevreden. 
Ook zijn we wel eens bij een dame 
geweest die klaagde dat het licht het 
niet meer deed maar toen we aankwa-
men zagen we dat ze alle zekeringen 

uit de elektriciteitskast had gedraaid. 
Dat soort dingen.
Jullie gaan nog wel even door!?

Natuurlijk. We zijn allemaal heel 
enthousiast en onze klanten zijn altijd 
heel dankbaar.

 De Vierklank 12 2 maart 2011

Nieuwe hondenhaltes 
geplaatst in de gemeente
De afgelopen jaren zijn er steeds meer hondenhaltes in onze 
gemeente geplaatst. Een hondenhalte is een afvalbak speciaal 
voor het deponeren van hondenuitwerpselen met daarbij een 
dispenser met zakjes om de uitwerpselen mee op te rapen.

Recentelijk heeft de gemeente een aantal hondenhaltes 
geplaatst in de De Bilt Oost, De Bilt West en Bilthoven Noord. 
Het aantal verzoeken om een hondenhalte neemt toe. Afhan-
kelijk van budget, het aantal hondenbezitters, het aantal 
klachten en de hoeveelheid uitwerpselen wordt er tot plaat-
sing van een halte besloten. Hondenbezitters en omwonenden 
in de buurt worden door middel van een brief  op de hoogte 
gesteld van een nieuw geplaatste hondenhalte.

In de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente zijn 
regels opgenomen om overlast door hondenpoep te beperken. 
Het is verboden dat honden hun behoefte doen op plekken 
in de openbare ruimte waar voetgangers gebruik van maken, 
tenzij de hondenbezitter de uitwerpselen direct verwijdert.

De gemeente plaatst honden-
haltes om hondenbezitters 
beter in de gelegenheid te 
stellen de uitwerpselen van 
hun hond op te ruimen en de 
wijk schoon te houden.
De afvalbakken worden weke-
lijks geleegd. Indien de afval-
bak tussentijds vol is of  de 
zakjes op zijn, kunt u dit mel-
den bij het meldpunt openba-
re ruimte van de gemeente via 
www.debilt.nl of  telefonisch 
(030) 22 89 411

Naast het plaatsen van de hondenhaltes wordt er ook streng 
gecontroleerd op correcte naleving van de regels door de 
hondenbezitters.
Op het niet naleven van de regels kan door de Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar een proces verbaal worden opge-
maakt. Overtreders die de uitwerpselen van de hond niet 
opruimen, kunnen een boete van 100 euro verwachten. Over-
treders die de hond niet aanlijnen, kunnen rekenen op een 
boete van minimaal 70 euro. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkcon-
tactambtenaar Lianne Oosterlee, E. oosterleel@debilt.nl /  
T. (030) 22 89 491.

Klussenbus 12 ½ jaar paraat
door Martijn Nekkers

Al 12 ½ jaar lang is een kleine groep vrijwilligers in de weer om klusjes op te knappen bij inwoners van de 
gemeente De Bilt die dat zelf niet voor elkaar krijgen. Ze doen dat met veel plezier en vervullen hiermee 

kennelijk in een behoefte. Zo’n jubileum is een mooie aanleiding om nader kennis te maken met de klussers 
Wim Hugens, Ton van Leeuwen, Kasper Hamster, Bram Koppert en coördinator Gerrit Gietema en te 

vragen waarom ze dit werk doen.

Van links naar rechts: Gerrit Gietema, Wim Hagens, Ton van Leeuwen, 
Kasper Hamster en Bram Koppert.

Inmiddels hebben al een tiental 
maatschappelijke organisaties een 
klus of activiteit gemeld op www.
nldoet.nl/debilt. En er komen nog 
steeds nieuwe klussen bij. Zij heb-
ben op 18 en/of 19 maart helpende 
handen nodig voor een binnen- of 
buiten klus of hebben menskracht 
nodig voor een bijzondere activiteit 
voor en met mensen voor wie wat 
extra persoonlijke aandacht echt een 
‘cadeautje’ is. 

Het contact stimuleert het weder-
zijdse begrip voor de mensen en de 
organisaties die zich voor hen inzet-

ten. Meedoen betekent dat je samen 
echt hèt verschil kan maken!

Meld u aan als vrijwilliger!
Aanmelden als vrijwilliger is heel 
eenvoudig. Op de website www.
nldoet.nl/debilt vindt u klussen en 
activiteiten in de buurt. Als u een 
keuze gemaakt heeft kunt u zich 
via ‘aanmelden voor deze klus’ als 
deelnemer opgeven. Indien u niet 
beschikt over internet of vragen 
heeft over deelname kunt u contact 
opnemen met het Meldpunt Vrij-
willigerswerk, telnr. 030 2287799 
(ma-vr 9.00-12.00u). U kunt zich 

natuurlijk ook aanmelden met een 
groep collega’s van een vereniging 
of bedrijf. Iedereen kan meedoen. 

Organisatie
Samen voor De Bilt treedt dit jaar op 
als initiatiefnemer en intermediair 
van NL Doet in De Bilt. Samen met 
vrijwilligers van het Meldpunt Vrij-
willigerswerk wordt er campagne 
gevoerd en ondersteuning verleend 
aan alle betrokkenen van NL Doet 
in De Bilt. Financiële ondersteuning 
hiervoor komt van de gemeente De 
Bilt en het Rabobank Stimulerings-
fonds. 

Tijdens NL Doet zetten vrijwilligers zich in 
voor de samenleving!

NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart 2011 
de handen uit de mouwen te steken. Ook de gemeente De Bilt doet mee met dit mooie initiatief van het 

Oranje Fonds. Tijdens NL Doet kunt u samen met vele anderen kennis maken met de leuke en leerzame 
aspecten van vrijwilligerswerk. 

Annemiek Vera houdt zich vooral 
bezig met het schilderen van portret-
ten in een bijzondere stijl. Een citaat 
uit haar statement over haar werk: 
‘Via de gezichtsuitdrukking of hou-
ding van het portret en de context, 
wil ik een veelheid aan betekenis-
sen, (voor-)oordelen, empathie en 

associaties oproepen bij de toeschou-
wer. Hierin spelen de tegengestelde 
begrippen kwetsbaarheid en kracht 
een belangrijke rol. Met behulp van 
contrasten in beeldtaal, materiaal en 
kleur benadruk ik de tegenstelling 
tussen beide, en wil ik de toeschou-
wer prikkelen in zijn kijkgedrag en 

(voor)oordelen. Kun je in het beoor-
delen van situaties of mensen wel 
afgaan op je eerste oordeel of is niets 
zoals het in eerste instantie lijkt te 
zijn?’ Na de opening is de expositie 
op werkdagen in het gemeentehuis te 
bezichtigen tijdens kantooruren t/m 
26 april a.s. Zie www.arttraverse.nl.

De mens centraal in schilderijen van Annemiek Vera 
Opening met inleiding door de kunstenaar
Op 4 maart om 16.30 uur wordt een expositie met werk van de Utrechtse schilder 

Annemiek Vera geopend. Zij zal zelf haar werk inleiden. De opening vindt plaats in de raadzaal 
van gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
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Annelies	van	den	Boogaard	komt	uit	
een	katholiek	nest	 en	na	haar	oplei-
ding	in	de	tuinbouw	trouwde	zij	met	
Wim.	 Zij	 kregen	 een	 zoon	 en	 twee	
dochters.	Na	een	enthousiast	contact	
met	 de	Utrechtse	 Studentenparochie	
raakte	 de	 kerk	 voor	 hen	 wat	 buiten	
beeld.	Toen	 het	 de	 tijd	was	 dat	 hun	
jongste	dochter	gedoopt	zou	worden,	
stelde	 Gerard	 Oostvogel	 voor	 om	
haar	te	laten	dopen	in	de	Geertekerk	
tijdens	 een	 oecumenisch	 paasspel.	
Van	 Bijbel	 en	 geloofsinhoud	 wist	
Annelies	 nauwelijks	 iets	 en	 ineens	
werd	zij	uitgenodigd	om	de	doopmo-
tivatie	 uit	 te	 spreken	voor	 een	 volle	
kerk:	 ‘Dat	 heeft	 mij	 geraakt	 en	 die	
emotie	 heb	 ik	 sindsdien	 niet	 meer	
losgelaten’.	

Logisch
Gerard	Oostvogel	verhuisde	naar	de	
Onze	Lieve	Vrouw	 en	 nodigde	 haar	
uit	 voor	 vrijwilligerswerk.	 Na	 een	
lange	 reeks	 van	 cursussen	 en	 veel	
parochieactiviteiten	 wilde	 Annelies	
meer	 weten	 van	 de	 geloofsinhoud	
en	ging	theologie	studeren.	Zij	kreeg	
de	 mogelijkheid	 om	 stage	 te	 lopen	
bij	 Gerard	 Zuidberg,	 toen	 pastor	 in	
de	 Utrechtse	 wijk	 Ondiep.	 Dat	 was	
een	 bijzondere	 ervaring;	 pastoraat	
in	een	volksbuurt.	Ze	heeft	daar	veel	
beleefd	 en	 veel	 geleerd.	 Nog	 steeds	
heeft	 ze	 een	 bijzondere	 band	 met	
Gerard	Zuidberg.	
In	haar	tijd	als	vrijwilliger	leerde	zij	
de	 OLVparochie	 van	 binnen	 en	 van	
buiten	 kennen.	 Zij	 hield	 zich	 bezig	
met	 het	 opzetten	 van	 het	 Kerkelijk	
Bureau,	 zat	 in	 de	 liturgiegroep	 en	
deed	 parochiecatechese.	 Bij	 Gerard	
Oostvogel	vond	zij	inspiratie	en	was	
zij	in	zijn	buurt	altijd	actief	bij	prak-
tische	 voorbereidingen.	 Annelies:	
‘Voor	mij	was	 het	 pastor	worden	 in	

een	 parochie	 een	 vanzelfsprekende	
volgende	 stap.	 Het	 bisdom	 dacht	
daar	 anders	 over	 en	 heeft	 zich	 daar	
lang	 tegen	 verzet.	 Maar	 -	 geholpen	
door	 besturen	 en	 parochianen	 -	 kon	
ik	 uiteindelijk	 in	 2000	 aangesteld	
worden	 als	 parochie-catecheet	 en	 in	
2003	als	pastor’.	

Cement
Annelies:	 ‘In	 de	 directe	 pastorale	
zorg	heb	ik	nooit	minder	dan	45	uur	
per	week	gewerkt.	De	catechese	had	
steeds	mijn	bijzondere	aandacht	en	ik	
was	steeds	direct	betrokken	bij	litur-
gie	 en	 gemeenschapsopbouw.	 Alles	
kwam	op	mij	af	en	ik	probeerde	het	
cement	 te	 zijn	 tussen	 alle	 bouwste-
nen.	Het	werken	gaf	mij	veel	voldoe-
ning	en	dikwijls	ook	veel	plezier.	Ik	
kan	je	zeggen:	het	is	een	fijne,	warme	
plaats	in	het	centrum’.	
De	 OLV-gemeenschap	 is	 sinds	 1	
januari	 jl.	 gefuseerd	 in	 de	 regionale	
HH	Martha-	 en	Mariaparochie.	Vol-
gens	 het	 fusiedocument	moeten	 van	
nu	 af	 aan	 de	 vrijwilligers	 de	 OLV	
gaan	dragen,	met	steun	van	het	pas-
torale	 team.	 Wat	 verwacht	Annelies	
van	 den	 Boogaard	 daarvan:	 ‘Ach	
ja:	er	is	een	model	uitgedacht	en	we	
moeten	maar	zien	of	dat	kan	werken.	
We	hebben	heel	 goede	vrijwilligers,	
kritisch	 en	 betrokken.	 Ze	 zijn	 zelf-
standig	 en	 kunnen	 goed	 samenwer-
ken.	Of	het	pastorale	team	haar	func-
tie	 als	 bron	 van	 kennis	 en	 ervaring,	
van	binding	en	 inspiratie	vanaf	haar	
afstand	 voldoende	 kan	 waarmaken	
zal	 zich	 moeten	 bewijzen.	 Vanuit	
mijn	 werkervaring	 als	 altijd	 aanwe-
zige	 ‘vliegende	 keep’,	 die	 steeds	 de	
losse	 eindjes	 oppakte	 zodat	 de	 din-
gen	konden	doorgaan,	kan	ik	mij	dat	
niet	 zo	 goed	 voorstellen.	 Laten	 wij	
er	aan	werken	en	zien	hoe	het	gaat’.	

Hoopvol
In	 dit	 antwoord	klinkt	 bezorgdheid?	
Is	 Annelies	 desondanks	 hoopvol?	
‘Jazeker.	 De	 OLV	 is	 zo’n	 goede	
gemeenschap!	Onze	deur	staat	altijd	
open,	voor	 iedereen.	We	sluiten	nie-
mand	 uit,	 arm	 of	 rijk,	 zwart	 of	 wit.	
We	 staan	 open	 voor	 oecumene.	 De	
mensen	hier	zijn	wakker	en	kritisch.	
En	tijdens	het	fusieproces	is	een	hel-
dere	 en	 zonodig	 strijdlustige	 groep	
bestuurders	zichtbaar	geworden.	Het	
zal	 niemand	 verbazen	 dat	 ik	 deze	
gemeenschap	in	mijn	hart	heb	geslo-
ten.	En	ik	houd	mijn	vertrouwen!’

Ervaring 
Annelies	van	den	Boogaard	probeert	
steeds	 het	 evangelie	 in	 deze	 tijd	 te	
plaatsen	 en	 zoekt	 steeds	 de	 wer-
king	 van	 het	 heil	 in	 het	 leven	 van	
alledag:	‘Sommige	parochianen	vin-
den	 echter	 dat	 je	 kerk	 en	 politiek	
moet	scheiden.	Toen	ik	een	Bijbelse	
metafoor	 gebruikte	 voor	 dierenac-
ties	 zoals	 ‘Kies	 eieren	voor	 je	 geld’	
vonden	sommigen	dat	al	te	ver	gaan.	
Daartussendoor	genoot	 ik	van	waar-
derende	opmerkingen,	zoals:	‘k	mag	
dat	 wel,	 vrouwen	 op	 het	 altaar.	 Die	
zeggen	tenminste	wat	ze	op	hun	hart	
hebben’.	

Annelies	 blijft	 op	 de	 eerste	 plaats	
parochiaan.	 Daarnaast	 blijft	 ze	 wer-
ken	 in	 het	 seniorenpastoraat,	 als	
coördinator	 maar	 ook	 in	 ontmoetin-
gen.	 En	 verder	 waar	 men	 haar	 als	
parochiaan	vraagt.	Zij	krijgt	nu	meer	
gelegenheid	 om	 aandacht	 te	 geven	
aan	 haar	 gezin.	 Op	 de	 eerste	 plaats	
aan	 Wim,	 die	 altijd	 haar	 thuisfront	
en	 bemoediger	 was	 en	 die	 het	 haar	
mogelijk	 gemaakt	 heeft	 om	 deze	
functie	 te	 vervullen	 en	 die	 ze	 daar-
voor	heel	 dankbaar	 is.	En	daarnaast	

voor	haar	drie	kinderen	en	vijf	klein-
kinderen.	

Afscheid 
Deze	 week	 gaat	 de	 parochie	 van	
Onze	Lieve	Vrouwe	van	Altijdduren-
de	 Bijstand	 in	 Bilthoven	 uitgebreid	
afscheid	nemen	van	pastor	Annelies	
van	 den	 Boogaard.	 Op	 vrijdag	 4	
maart	 wordt	Annelies	 op	 feestelijke	

wijze	 uitgezwaaid.	De	 avond	begint	
om	19.00	uur.	Kerk	open	vanaf	18.45	
uur.	Op	zondag	6	maart	is	er	om	10.30	
uur	een	woord-	en	communieviering	
waarin	 Annelies	 zal	 voorgaan.	 Het	
thema	van	deze	viering	is:	‘Het	huis	
waarin	ik	woon’.	Er	is	kinderopvang.	
Beide	 bijeenkomsten	 vinden	 plaats	
in	de	OLV	kerk,	Gregoriuslaan	8	 in	
Bilthoven	(aan	het	spoor).	

Vrouwen op het altaar zeggen 
wat ze op hun hart hebben

door Henk van de Bunt

Annelies van den Boogaard - pastor van de OLV - is volgens velen niet meer weg te denken 
in deze parochie. Toch gaat ze na vele jaren haar post verlaten. Op 4 en 6 maart neemt ze afscheid. 

Maar ze heeft al beloofd dat ze niet helemaal weggaat.

Annelies van den Boogaard blijft als parochiaan werken in het senioren- 
pastoraat, als coördinator maar ook in ontmoetingen. (Foto Peter Leermakers)

De	workshop	vindt	plaats	op	donder-
dag	17	maart	van	19.30	tot	22.00	uur	
in	Bibliotheek	Bilthoven.	Prijs:	€	7,50	
/	 leden	 RUM-bibliotheken	 €	 5,00.	
Aanmelden	bij	Bibliotheek	Bilthoven	
of	via	activiteiten@bibliozeist.nl.	De	
workshop	wordt	ook	gegeven	op	vrij-
dag	18	maart	van	10.00	tot	12.30	uur	
in	Idea	Soest	en	donderdag	24	maart	
van	10.00	tot	12.30	uur	in	Bibliotheek	
ZeistAanmelden	 bij	 de	 desbetreffen-
de	 bibliotheek	 of	 via	 activiteiten@
bibliozeist.nl.
Deze	workshop	wordt	 georganiseerd	
in	het	kader	van	de	Boekenweek	(16	-	
26	maart),	met	het	motto	‘geschreven	
portretten’.	 Het	 volledige	 Boeken-
weekprogramma	vindt	u	in	de	flyer	in	
de	 bibliotheek,	 op	 www.bibliotheek-
debilt.nl,	 www.ideasoest.nl	 en	 www.
bibliozeist.nl.

Workshop ‘Levensverhaal schrijven’
Willemijn Soer geeft de workshop ‘Het levensverhaal dichtbij - wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat proef 

ik, wat voel ik?’ Het schrijven van een levensverhaal geeft inzicht. Door te schrijven worden ervaringen, 
keuzes en de rode lijn in een leven zichtbaar. In de workshop leert u hoe u een verhaal begint en hoe u helder 
en boeiend schrijft. Met behulp van een schrijfoefening gaat u vervolgens direct aan de slag. Willemijn Soer 

is docente Autobiografisch Schrijven en geeft regelmatig cursussen, o.a. in bibliotheek Zeist.

Willemijn Soer is docente Autobiografisch Schrijven en geeft regelmatig 
cursussen.

Maartnummer 
De Biltse Grift verschenen

Het maartnummer van het tijdschrift van de historische kring 
D’Oude School is vanaf heden verkrijgbaar. In De Waag: 

Geschiedenis van een boerderij en haar bewoners geeft Michiel 
Valkenburcht een beschrijving van de boerderij die tot het midden 
van de jaren 70 heeft gestaan aan de Burgemeester de Withstraat.

Vervolgens	 wordt	 aan	 vier	 tweedeklassers	 van	 de	 Werkplaats	 Kinderge-
meenschap	de	gelegenheid	geboden	verslag	te	doen	van	hun	project	over	
de	geschiedenis	van	de	gemeente	De	Bilt.	Zij	schrijven	over	het	landgoed	
Sandwijck.

In	Opnieuw	Phaedo	doet	de	 redactie	verslag	van	de	 reacties	die	zij	heeft	
ontvangen	naar	aanleiding	van	het	artikel	over	Phaedo	van	Jitte	Roosendaal	
in	het	septembernummer.

Afgesloten
In	 dit	 nummer	 van	 De	 Biltse	 Grift	 wordt	 wederom	 een	 serie	 voortgezet	
en	afgesloten.	Het	artikel	Biografie	Günther	Prang	van	Gerrit	van	Ginkel	
betreft	het	Biltse	deel	uit	het	leven	van	Günther	Prang	die	in	onze	gemeente	
woonde	gedurende	de	oorlog.	

Het	Monument	 in	 dit	 nummer	 is	 het	 station	 in	Bilthoven	 dat	 binnenkort	
grondig	verbouwd	gaat	worden.	In	Kent	u	de	gemeente	De	Bilt	goed?	kunt	
u	uw	kennis	van	onze	gemeente	wederom	testen.
De	Biltse	Grift	is	verkrijgbaar	bij	Bouwman,	Hessenweg	168,	De	Bilt,	The	
Readshop,	Hessenweg	133,	De	Bilt,	Bilthovense	Boekhandel,	Emmaplein	
20,	Bilthoven	en	Tobaccoshop	Henk	Hillen,	Planetenbaan	17/21,	Bilthoven.

Luchtfoto van het Fort De Bilt in Utrecht.



Primeur

Historicus Anne Doedens maakte De Vierklank graag deelgenoot van een 
primeur: Anne is voor rijksarchivaris Kaj van Vliet en conservator Oude 
Handschriften van de Universiteit Utrecht doende om de tekst van de Kroniek 
van Henrica van Erp (volledig) gereed te maken voor plaatsing op de site van 
het Rijksarchief. Tijdens dit contact werden hem twee duidelijk 12de eeuwse 
afbeeldingen aangereikt, die opdoken bij de afdeling Oude Handschriften van 
de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Volgens conservator dr. Bart Jaski zijn de 
manuscripten in Utrecht gemaakt (draakje, schrift, decoratie), zijn ze duidelijk 
12 eeuws en komen ze uit de bibliotheek van het klooster Oostbroek. [HvdB]

Xplicit House 
– the second 

edition
Na het grote succes van 
Xplicit House organiseert 
Xclusive – events op 
4 maart de tweede edi-
tie van dit feest in Sojos 
Maartensdijk. Verschil-
lende DJ’s staan vanaf 
21.00 uur klaar op de 
beste House muziek te 
draaien. Mensen In de 
voorverkoop zij tot 2 
maart kaarten te koop 
voor € 10,00. Deur-
verkoop kan ook voor 
€ 15,00. De deuren gaan 
om 21.00 uur open en het 
feest duurt tot 03.00 uur. 
Meer informatie via 035-
8873440, www.x-events.
nl of info@x-events.nl 

Demodag bij 
Fraternitas

CSV Fraternitas houdt 
zaterdag 3 september een 
tweedehands- en demo-
dag in en rond de gym-
zaal aan de Marie Curie-
weg 1 De Bilt. Op zater-
dag 5 maart van 9.30 tot 
11.30 uur zijn er leden 
aanwezig bij de gymzaal 
om uw spullen (kleding, 
speelgoed, boeken, klein 
huishoudelijk enz. maar 
geen grote meubelstuk-
ken, witgoed, computers, 
tv’s en chemicaliën) in 
ontvangst te nemen.  Wilt 
u eerder inleveren of kunt 
u het niet zelf brengen, bel 
dan Trudy Swart tel. 030 
2202345 tussen 18.00 en 
19.00 uur. 

Door gebruik te maken van de site komen meer dan 
2900 lokale bedrijven onder handbereik. Daarmee 
maak je gebruik van het handige internet maar stijg 
je als bedrijf boven de anonimiteit daarvan uit. Er zijn 
legio voorbeelden aan te dragen waarom het handig 
is om lokaal te zoeken. Denk eens aan de organisatie 
van een feestje of een trouwerij. Hoe prettig is het niet 
om daar persoonlijk en dichtbij de details van door te 
kunnen spreken. Hoe meer bedrijven hun informatie 
plaatsen, hoe completer de site wordt.

Zoeken
De site kent vier mogelijkheden om te zoeken. Door 
te zoeken in een van de zes kernen, zie je precies 
welke bedrijven daar gevestigd zijn. Doordat de 
basis van de site gevormd wordt door gegevens van 
de Kamer van Koophandel kan het zijn dat bepaalde 
ZZP-ers niet opgenomen zijn. Die kunnen zich als-
nog aanmelden. ‘En dat moeten ze ook zeker doen’, 
benadrukt Cor Groenen. ‘Het is belangrijk dat de site 
zo compleet mogelijk wordt. Daar moeten de onder-
nemers zelf voor zorgen. Ik bied ze een platform en 

ondersteuning. Het succes ervan is mede van hen 
afhankelijk. We staan ook zeker open voor ideeën. 
Evert ten Kate van Bouwbedrijf de Jong opperde 
dat het wel charmant zou zijn om de bedrijven die 
hun website ingevoerd hadden, bij een zoekopdracht 
bovenaan te plaatsen. Dat idee hebben we meteen 
opgepakt en uitgevoerd. Zo werkt dat en zo maak je 
het steeds beter. We verwachten zeker nog meer input 
van ondernemend De Bilt.’

Input
Naast ideeën van ondernemers om de site te optima-
liseren zijn ook de gebruikerswensen zeer welkom. 
Een van de gebruikers merkte op dat het aantal 
bedrijven dat trefwoorden heeft ingevuld nog mini-
maal is. Maar dat daarentegen de zoektocht toch 
succesvol was door bij ‘zoeken op bedrijfsnaam’ een 
deel van het trefwoord in te tikken. Dat is inderdaad 
vooralsnog een handigheidje; als je ‘boe’ intikt bij de 
bedrijfsnaam krijg je aardig wat hits waaronder een 
bloemenboetiek en een boerderij, maar ook o.a. een 
boekhandel. In afwachting van ondernemend De Bilt 
kan de gebruiker toch aardig uit de voeten.

LokaleBedrijvenDeBilt.nl groeit
Twee weken geleden werd de digitale bedrijvengids van De Bilt gelanceerd. 

Een ambitieus project van de uitgever van De Vierklank en Het Bilts OndernemersNieuws 
om de lokale economie te steunen.

Het logo symboliseert de zes diverse kernen. Samen 
vormen ze een geheel.

Wat doet u op 18 en 19 maart?

www.nldoet.nl/debilt

Medewerker administratief / klantenservice m/v
Leuke en afwisselende spilfunctie bij Televak Center Vliek, 

de zakelijke telecom specialist in De Bilt.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke, resultaatgerichte en energieke 
persoonlijkheid met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
Klantgericht communiceren is je tweede natuur. In deze zeer afwisselende 
functie ben jij het eerste contact voor onze klanten. Je verzorgt accuraat 
diverse administratieve en servicegerichte werkzaamheden en je assisteert 
onze accountmanagers. Door je enthousiasme en effectieve aanpak ben je 
in staat deze uitdagende spilfunctie goed te vervullen.

Over jou
•  Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift.
•  Je hebt kennis van het Microsoft Offi ce pakket.
•  Je hebt minimaal een MBO opleiding afgerond, bij voorkeur secretarieel.
•  Je bent communicatief sterk en niet bang om mensen te woord te staan.
•  Je bent fl exibel, daadkrachtig en een doorzetter.
•  Je wilt een verantwoordelijke, uitdagende baan waarin je jezelf kan 

ontplooien.

Voldoe jij aan bovenstaande eisen en denk jij deze functie te kunnen 
vervullen? Neem dan contact met ons op door je CV en motivatie te sturen 
naar rick@vliek.nl, t.a.v. Rick Lith.

www.televakcentervliek.nl . Weltevreden 2 . 3731 AL De Bilt . 030-2280813

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

In het jaar 2011 zullen wij elke maand met een aanbieding komen voor 
verschillende VOLVO types klassiek en modern. Vraag naar de aanbieding of 
let op de advertenties in de krant. 

Aanbiedingen voor maart 2011
•  Distributie vervangen 2/7/940 serie benzine 

€ 175,- ex. BTW 
•  Orginele Bosch bougies voor B18/20/30

€ 2,- per stuk ex. BTW
•  Set vloermatten V 70 Classic -2000 velours

€ 32.50 ex. BTW 

Gaat u in de wintermaanden nog op vakantie of wintersport dan kunnen wij 
vooraf uw Volvo in perfecte staat brengen.

kijk op 

www.larrypeters.nl

Hehenkamp
HERENMODE

Klassiek dus tijdloos

Hessenweg 194b - 3731 JN De Bilt
030 2210007

www.hehenkampherenmode.nl

Paul & Shark, Eduard Dressler, 
Ferkinghoff, Philipp, Arrow, 
Stonecast, Bugatti, Gardeur, 

M.E.N.S, Alan Paine, Dalmine, 
Wolsey, Leyva, Schiesser, 

Slater, Doré Doré.
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Het	 was	 in	 2006	 dat	 de	 familie	
Bruinsma	 te	 zien	 was	 in	 Westbroek.	
Toen	 met	 ‘De	 groeten	 van	 de	 Velu-
we’.	Dit	jaar	zijn	ze	terug	met	‘Lang	
leve	de	Koningin’.	De	meeste	spelers	
van	 toen	 zijn	 er	 nu	 niet	 meer	 bij.	
Een	geheel	nieuwe	familie	Bruinsma	
maakte	 zaterdag	 haar	 opwachting.	
Natuurlijk	is	het	verhaal,	zoals	meest-
al	in	een	klucht,	flinterdun.	Dat	is	ook	
niet	zo	van	belang.	De	figuren	in	het	
toneelspel	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	 stere-
otype	karakters.	Het	geeft	 de	 spelers	
alle	gelegenheid	om	in	de	bizarre	situ-
aties	die	ontstaan	lekker	uit	te	pakken,	
daar	 gaat	 het	 om.	Het	 verhaal	 speelt	
zich	af	net	voor	Koninginnedag.	

Toneel uitgebreid
Dit	jaar	is	de	spelersgroep	11	man	en	
vrouw	 sterk.	 Nog	 niet	 eerder	 waren	
er	zoveel	spelers	op	het	Westbroekse	
toneel.	Dat	podium	was	dit	jaar	flink	
uitgebreid	 tot	 in	 de	 zaal.	 Een	 goede	
vondst.	Het	gaf	de	spelers	niet	alleen	
meer	 mogelijkheden,	 ze	 kwamen	 zo	
ook	veel	dichter	bij	hun	publiek.	Voor	
deze	 gelegenheid	 was	 de	 belichting	
ook	 uitgebreid.	 Het	 zag	 er	 allemaal	

heel	mooi	en	verzorgd	uit.	Zoals	alle	
bezoekers	 ook	 door	 een	 koninklijke	
dame	bij	de	ingang	van	de	zaal	feeste-
lijk	werden	welkom	geheten	met	een	
echt	glaasje	oranjebitter.	Ondertussen	
speelde	 Colinda	 van	 Vliet	 op	 haar	
keyboard	de	tijd	vol	met	vlotte	melo-
dieën	tot	de	aanvang	van	de	voorstel-
ling.	 Mijco	 Boere	 tekende	 voor	 de	
inleiding	van	de	avond.

Samenwerken
Vanaf	 half	 november	 zijn	 de	 spelers	
en	 hun	 regisseur	 Jan	 Hendrik	 Nap	
bezig	 geweest.	 Eerst	 is	 er	 gekeken	
welke	 spelers	 er	 dit	 jaar	 beschikbaar	
waren.	Toen	is	er	een	keuze	gemaakt	
welk	 stuk	 opgevoerd	 zou	 worden.	
Daarna	zijn	er	nog	wat	veranderingen	
geweest	 in	de	rolbezetting	en	 is	men	
begonnen	 met	 het	 instuderen.	 Eerst	
waren	er	leesrepetities	bij	de	regisseur	
thuis	 en	 later	 werden	 de	 repetities	
verplaatst	 naar	 het	 dorpshuis.´	 Met	
elkaar	wordt	 er	 naar	 een	goed	 resul-
taat	 toegewerkt´,	 vertelt	 Jan	Hendrik	
Nap.	 ‘Ook	 al	 ben	 ik	 regisseur,	 de	
anderen	 regisseren	 toch	ook	mee.	Er	
is	 volop	 inspraak.	 We	 geven	 elkaar	

raadgevingen	 en	 er	 wordt	 goed	 naar	
elkaar	geluisterd.	Dat	coachen	is	heel	
belangrijk.	 Dat	 is	 de	 manier	 waarop	
wij	als	groep	met	elkaar	werken.’

Origineel einde
De	 zaal	 leefde	 weer	 volop	 mee	 met	
de	perikelen	op	het	toneel.	Hoofd	van	
de	 familie	 Sjef	 Bruinsma	 was	 nog	
even	 asociaal	 als	 vijf	 jaar	 geleden.	
Nu	 viel	 hij	 nog	 extra	 op	 door	 zijn	
enorme	tatoeages.	Gebleven	was	wel	
de	 enorme	 goudkleurige	 ketting	 om	
zijn	 nek.	 Deze	 enorme	 hufter	 werd	
overtuigend	 neergezet	 door	 Lambert	
van	den	Hul,	die	zelf	in	het	dagelijkse	
leven	 waarschijnlijk	 een	 stuk	 aardi-
ger	 is.	 Medelijden	 had	 de	 zaal	 met	
zijn	sullige	vrouw	Truus	 (Marga	van	
Barneveld-Odijk)	 die	 hopelijk	 in	 het	
dagelijkse	 leven	 wat	 assertiever	 is.	
Dirk-Jan	 van	 Barneveld	 kroop	 in	 de	
huid	 van	 de	 al	 even	 irritante	 en	 ook	
nog	eens	stotterende	Boris.	
De	 rol	 van	 de	 wat	 bekakte	 zuster	
van	 Truus,	 Mien	 werd	 met	 verve	
gespeeld	 door	Anja	 de	 Graaf	 terwijl	
de	 enigszins	 sullige	 en	 uiterst	 brave	
echtgenoot	Jan	door	Zegert	van	Eijck	
trefzeker	 werd	 gespeeld.	 Kees	 Ver-
steeg,	Sandra	Nap	en	Ineke	Bouwman	
namen	 het	 Groningse	 boerengezin	
voor	 hun	 rekening	 zoals	 het	 hoort,	
compleet	 met	 een	 echt	 Gronings	
accent.	Josine	Hartog-Verder	kroop	in	
de	huid	van	de	flamboyante	Thea	en	
Joselien	 Hennipman-Van	 Vliet	 zette	
overtuigend	 de	 pittige	 en	 aantrekke-
lijke	dochter	Sylvia	neer.	Souffleuses	
Margreet	 van	 den	 Hul-Grootendorst	
en	 Adrie	 Bouwman-van	 Barneveld	
zorgden	 er	 heel	 attent	 voor	 dat	 het	
stuk	 zonder	 haperen	 tot	 een	 goed	
einde	werd	gebracht.	Het	 grimewerk	
van	 Dineke	 Pel	 was	 zoals	 ieder	 jaar	
weer	goed	verzorgd.	Het	 slot	van	de	
voorstelling	is	heel	origineel.

Welverdiend	
Zo	 waren	 er	 weer	 heel	 wat	 mensen	
in	 touw	 om	 hun	 dorpsgenoten	 een	
meer	dan	vrolijke	avond	te	bezorgen.	
Onder	 hen	 ook	 zes	 inwoners	 uit	 de	
Brabantse	 plaats	Lieshout.	 Ze	 brach-
ten	 een	 tegenbezoek	 aan	 Westbroek	
nadat	vorig	jaar	enkele	spelers	uit	het	
Utrechtse	dorp	bij	de	toneelvereniging	
in	Lieshout	te	gast	waren	geweest.	In	
Lieshout	 geven	 ze	 ieder	 jaar	 negen	
voorstellingen,	 zo	 hoorden	 we,	 maar	
Lieshout	 is	 ook	 wel	 wat	 groter	 dan	
Westbroek.	De	 toneelspelers	 in	Lies-
hout	 doen	 hun	 voorstellingen	 in	 de	
Brabantse	 streektaal.	 De	 vereniging	
draagt	 de	 naam	 ‘Vriendenkring’,	 een	

prima	 naam	 die	 ook	 in	 Westbroek	
een	 goede	 klank	 heeft.	 Net	 als	 de	
Brabantse	 gasten	 verlieten	 ook	 de	
toeschouwers	uit	Westbroek	 tevreden	
het	 dorpshuis.	 Het	 was	 toen	 al	 half	
twaalf	geweest.	Erg	laat	al	was	er	dan	
ook	 een	 lange	 pauze	 met	 verloting	
geweest.	Vaak	wint	een	stuk	nog	aan	
kracht	 als	 het	 allemaal	wat	 korter	 en	
bondiger	is.	Anderen	vinden	wellicht:	
hoe	langer	hoe	mooier.	Aan	het	einde	
kregen	 de	 medewerkers	 een	 welver-
diend	 applaus.	 De	 familie	 Bruinsma	
maakt	 in	 ieder	 geval	 komende	 vrij-
dag-	 en	 zaterdagavond	 weer	 haar	
opwachting	in	het	dorpshuis.	Aanvang	
20.00	uur,	zaal	open	19.15	uur.

Familie Bruinsma terug in Westbroek 
met ‘Lang leve de Koningin!’

door Martijn Nekkers

Op zaterdag 26 februari hield de C.P.J. Westbroek e.o. de première van haar jaarlijkse toneeluitvoering. 
In het dorpshuis van Westbroek konden de toeschouwers de kennismaking hernieuwen met de familie 
Bruinsma. Al eerder was deze familie hoofdpersoon in een toneelstuk, geschreven door Carl Slotboom. 
Deze schrijver grossiert in toneelstukken in het komische genre. Overal in het land worden die gespeeld 

door amateur toneelgezelschappen. 

I.v.m.	 het	 dorpse	 karakter	 van	 Bilt-
hoven	bestond	 er	 ooit	 een	maximale	
bouwhoogte	 in	 het	 centrum	 van	 9,5	
m	om	het	dorpse	karakter	te	bewaren.	
Het	 bestemmingsplan	 Emmaplein/
Vinkenlaan	 van	 28-10-2010	 geeft	
echter	een	bouwhoogte	aan	van	15,75	
m.	De	plannen,	die	nu	ter	inzage	lig-
gen	 tot	 7	maart,	 gaan	 hier	 ook	weer	
riant	 overheen:	 Aan	 de	 Spoorlaan	
wordt	tot	19	meter	gebouwd,	de	ING	
wordt	 verruild	 voor	 aan	 massieve	
wand	van	Donelli	 tot	 aan	 achterkant	
postkantoor,	 met	 onderin	 horeca	 en	
daarboven	3	woonlagen.	

De	 dobbelsteen	 verhuisd	 naar	 het	
postkantoor.	2	Poort(woon)torens	van	
17	 m.	 hoog	 aan	 de	 Vinkenlaan	 als	
ingang	 naar	 de	 Kwinkelier	 met	 ook	
weer	 vele	 woonlagen	 boven	 op	 de	
vernieuwde	 winkels.	 Voor	 en	 ach-

ter	 het	 spoor	 de	 2	 giga	 woontorens:	
de	 Bakkertoren	 en	 de	 Rooboltoren,	
beide	19,5	meter	hoog.

Stad
In	 Bilthoven	 wordt	 een	 stadshart	
gepland	met	 de	 allure	 van	 een	 grote	
stad.	 In	 Zeist	 hebben	 ze	 hetzelfde	
gedaan.	 Zeist	 heeft	 veel	 meer	 inwo-
ners	 dan	 de	 Bilt/Bilthoven	 maar	 het	
moderne	 stadshart	 is	 al	 aan	 het	 ver-
pauperen,	veel	winkelleegstand,	geen	
florissante	 horeca,	 veel	 onverkoop-
bare	woningen.	Je	zou	zeggen	dat	dat	
een	 goede	 les	 is	 hoe	 het	 niet	 moet.	
Is	 er	 in	 Bilthoven	 marktonderzoek	
gedaan	naar	zoveel	horeca?	Groeit	de	
bevolking	van	Bilthoven	zo	hard	dat	
er	 in	 de	 komende	 jaren	 een	 enorme	
woningnood	 ontstaat	 waarvoor	 nu	
al	 honderden	 appartementen	 moeten	
worden	 gebouwd	 in	 het	 centrum?	

Wat	vindt	de	provincie	hiervan?	Moe-
ten	 we	 hier	 geen	 Kamervragen	 over	
laten	 stellen?	 Zou	 het	 een	 leuk	 item	
zijn	voor	SBS-6,	hoe	onze	gemeente	
het	dorpskarakter	van	Bilthoven	ver-
kwanseld?	 Gezien	 de	 huidige	 vast-
goedmarkt	 en	 een	 woningmarkt	 die	
zowel	 voor	 huur	 als	 koop	 volledig	
op	 slot	 zit,	 lijken	 de	 bouwplannen	
in	 het	 centrum	 van	 Bilthoven	 nog	
absurder.	Hoeveel	krijgt	de	 ING	van	
de	gemeente	aangeboden	om	het	pas	
10	jaar	oude	gebouw	te	laten	slopen?
Het	lijkt	erop	dat	hier	een	projectont-
wikkelaar	 geweldig	 aan	 verdient	 en	
onze	gemeente	met	een	flinke	zeperd	
achter	 blijft	 waarvoor	 de	 bewoners	
nog	 jarenlang	diep	voor	 in	de	buidel	
zullen	moeten	tasten.

Hermie Engelbertink
Centrumbewoner Bilthoven

Oppositie dient motie van afkeuring in
Mede	ondertekend	door	alle	oppositiepartijen	dient	Johan	Slootweg	(SGP)	
in	de	gemeenteraadsvergadering	van	3	maart	een	motie	van	afkeuring	 in.	
In	de	motie	spreken	de	indieners	hun	ongenoegen	uit	over	de	wijze	waarop	
het	college	van	B	en	W	heeft	gehandeld	in	de	richting	van	de	rekenkamer-
commissie.	Deze	commissie	is	een	eigen	instrument	van	de	gemeenteraad.

Op	10	februari	besprak	de	raadscommissie	Burger	en	Bestuur	de	evaluatie	
van	 het	 project	 MENS.	 Verschillende	 fracties	 maakten	 daarbij	 kritische	
opmerkingen	en	stelden	voor	om	nu	nog	geen	besluit	 te	nemen	over	een	
verdere	uitrol	van	het	project.	Dit	in	afwachting	van	lopende	onderzoeken,	
waaronder	het	rekenkameronderzoek.	Volgens	het	college	had	in	de	raads-
commissie	 niet	 gezegd	 mogen	 worden	 dat	 er	 een	 rekenkameronderzoek	
gaande	is.	In	het	jaarverslag	2010	van	de	rekenkamercommissie	staat	echter	
gewoon	dat	dit	onderzoek	loopt.	Het	college	heeft	nu	gemeend	de	voorzitter	
van	de	rekenkamer	te	moeten	aanspreken	over	uitlatingen	van	één	van	de	
rekenkamerleden	in	de	commissievergadering.	De	indieners	van	de	motie	
stellen	dat	het	raadsleden	vrij	staat	een	onderzoek	van	de	rekenkamercom-
missie	te	gebruiken	om	een	goed	en	afgewogen	besluit	te	kunnen	nemen.	
Zowel	de	raadscommissie	als	de	rekenkamercommissie	zijn	eigen	organen	
van	de	raad	en	vallen	buiten	de	bemoeienis	van	het	college.	[GG]

De spelers: boven v.l.n.r.: Joselien Hennipman-van Vliet, Kees Versteeg, San-
dra Nap-van Barneveld, Coby van Woudenberg, Anja de Graaf, Zegert van 
Eijk. Onder v.l.n.r.: Lambert van den Hul, Josine Hartog-Verder, Marga van 
Barneveld-Odijk, Dirk-Jan van Barneveld, Ineke Bouwman.

Op zoek naar Tineke
Op 1 september 1963 begonnen 12 jonge vrouwen aan een opleiding 

voor leerling-verpleegster in het St. Geertruidengasthuis of ziekenhuis 
in Deventer. Deze groep meisjes, afkomstig uit verschillende delen van 

het land, vormden een hechte gemeenschap. 

De	 meisjes	 van	 toen	 zijn	 inmiddels	 dames	 op	 leeftijd	 en	 twee	 van	 deze	
dames	kwamen	in	2008	op	het	idee	om	een	reünie	te	organiseren	voor	de	12	
vrouwen,	die	met	elkaar	in	1963	aan	de	opleiding	begonnen.	Tien	van	deze	
‘meisjes’	konden	worden	getraceerd,	twee	bleven	er	onvindbaar.	De	reünie	
vond	desalniettemin	plaats	in	maart	2009	en	het	was	een	doorslaand	succes.	

Opnieuw
Na	 twee	 jaar	 vinden	de	dames	het	 tijd	om	elkaar	opnieuw	 te	ontmoeten.	
Wat	zou	het	geweldig	fijn	zijn,	wanneer	de	twee	nu	nog	spoorloze	dames	er	
dan	ook	bij	konden	zijn.	Eén	van	de	onvindbare	‘meisjes	van	toen’	heette	in	
1963	Tineke	Muller	en	haar	ouders	woonden	in	Bilthoven.	Tineke	zal	dus	
65	of	66	 jaar	oud	zal	zijn.	Zij	woonde	 in	een	vrijstaand	huis.	Haar	vader	
was	 van	 beroep	 waarschijnlijk	 (huis-)arts.	Tineke	 had	 in	 ieder	 geval	 één	
zus,	maar	het	is	mogelijk	dat	het	gezin	Muller	nog	meer	kinderen	telde.	Bij	
de	familie	hoorde	een	grote	herdershond.
Wie	kent	Tineke	Muller	en	weet	waar	ze	nu	verblijft.	Inlichting	graag	naar	
telefoonnummer:	0313	651651	(t.n.v.	Lidy	Overmars	-	Groen)	of	per	e-mail	
naar:	wim.roesvarm@hotmail.com

Joselien Hennipman-van Vliet en Lambert van den Hul

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Van de goede oude dingen die voorbij gaan
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In	Maartensdijk	 is	al	 sinds	1812	een	
kerkhof.	Dit	kerkhof	behoort	toe	aan	
de	 Hersteld	 Hervormde	 Gemeente	
Maartensdijk.	 Op	 deze	 begraafplaats	
mogen	ook	niet	leden	van	dat	kerkge-
nootschap	 begraven	 worden	 met	 die	
restrictie	dat	de	begrafenis	wel	moet	
passen	binnen	de	uitgangspunten	van	
deze	 kerk.	 Het	 kerkgenootschap	 is	
eigenaar	en	mag	derhalve	haar	voor-
waarden	 stellen.	 Binnen	 deze	 voor-
waarden	 is	bijvoorbeeld	geen	 ruimte	
voor	 Rooms	 Katholieke	 rituelen	 en	
het	 bijzetten	 van	 urnen.	Toch	 willen	
mensen,	 die	 een	 andere	 manier	 van	
begraven	voorstaan	ook	in	Maartens-
dijk	ter	aarde	besteld	kunnen	worden.	

Geschiedenis
In	1967	is	de	Rooms	Katholieke	kerk	
in	Maartensdijk	in	gebruik	genomen.	
Het	was	een	gegeven	dat	deze	nieuwe	

kerk	 te	weinig	 leden	zou	hebben	om	
ook	 recht	 op	 een	 eigen	 katholieke	
school	en	begraafplaats	te	krijgen.	De	
scholen	in	Maartensdijk	stonden	open	
voor	 katholieke	 leerlingen,	 maar	 de	
reglementen	van	het	bestaande	kerk-
hof	stond	niet	toe	dat	bijvoorbeeld	de	
pasto(o)r	zijn	ambtskleding	draagt	tij-
dens	de	begrafenis	en	ook	de	bijbeho-
rende	rituelen,	met	o.a.	de	wijding	met	
wijwater,	mogen	niet	plaatsvinden	op	
dit	kerkhof.	Veel	Rooms	Katholieken	
zijn	 dus	 buiten	 Maartensdijk	 begra-
ven,	ook	al	woonden	zij	 er	hun	hele	
leven	al.		In	1995,	zijn	er	door	pastor	
Gerard	de	Wit	besprekingen	gevoerd	
met	 de	 toenmalige	 wethouder.	 De	
Protestantse	Gemeente	Maartensdijk-
Hollandsche	 Rading	 kon	 zich	 ook	
vinden	 in	 de	 wens	 om	 te	 komen	 tot	
een	nieuw	kerkhof	en	samen	konden	
zij	 duidelijk	 maken	 dat	 er	 in	 Maar-

tensdijk	 behoefte	 bestaat	 aan	 kerk-
hof	 met	 minder	 beperkingen.	 Bij	 de	
herindeling	 in	 2002	 werd	 duidelijk	
gemaakt	 dat	 deze	 behoefte	 bestond,	
maar	dat	beide	kerken	geen	geld	had-
den	om	dit	te	verwezenlijken.	Begra-
fenisondernemer	 Tap	 uit	 Bilthoven	
bleek	 geïnteresseerd.	 In	 2005	 is	 de	
Stichting	 Algemene	 Begraafplaats	
Maartensdijk		opgericht,	waarin	naast	
een	 afvaardiging	 uit	 beide	 kerkge-
nootschappen	 ook	 firma	 Tap	 parti-
cipeerde:	 adviseur	 was	 de	 onlangs	
overleden	mevrouw	J.	Slok.

Geschikte plek
Jaren	is	men	op	zoek	gegaan	naar	een	
geschikte	locatie.	‘We	waren	op	zoek	
naar	 een	 plek	 die	 goed	 bereikbaar	
is	 en	 die	 niet	 te	 dicht	 bij	 de	 bebou-
wing	 ligt’,	vertelt	 Johan	van	Stralen.	
Het	 werd	 het	 braak	 liggende	 stuk	

grond	tussen	het	terrein	van	Scouting	
Agger	 Martini	 en	 Korfbalvereniging	
Tweemaal	 Zes.	 Op	 deze	 plek	 kun-
nen	600	graven	gerealiseerd	worden.	
Een	 eventuele	 uitbreiding	 met	 200	
graven	is	nog	mogelijk.	‘Veel	toeloop	
verwachten	we	 niet	 direct.	Vaak	 lig-
gen	 er	 op	 ons	 omringende	 kerkho-
ven	 familieleden	 waar	 mensen	 bij	
begraven	 willen	 worden’,	 verduide-
lijkt	Geert	Boorsma	van	de	Stichting.	
Burgemeester	 en	 Wethouders	 heb-
ben	 inmiddels	 besloten	 de	 grond	 te	

verkopen.	 De	 gemeenteraad	 zal	 zich	
hierover	 buigen	 op	 31	 maart	 2011.	
De	verwachting	 is	dat	 zij	dan	zullen	
besluiten	om	de	grond	de	bestemming	
van	begraafplaats	te	geven.	

‘We	 hopen	 nog	 dit	 jaar	 de	 eerste	
begrafenissen	 of	 het	 plaatsen	 van	
urnen	op	dit	nieuwe	kerkhof	mogelijk	
te	 maken’,	 sluit	 Johan	 van	 Stralen	
af.	Dan	heeft	het	16	jaar	geduurd	om	
deze	 gewenste	 voorziening	 mogelijk	
te	maken.	

Een algemene begraafplaats in Maartensdijk 
Mogelijk nog dit jaar eerste uitgifte graven 

door Marijke Drieenhuizen

Goed nieuws voor mensen die in Maartensdijk begraven willen worden op een ‘eigen’ of door nabestaanden 
gewenste wijze. Al sinds 1995 praten leden van de Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats 

Maartensdijk op initiatief van pastor G.W.M. de Wit over een tweede begraafplaats in Maartensdijk. 
Op 8 februari 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot grondverkoop aan de 

Stichting en in te stemmen met het inrichtingsvoorstel. Op 31 maart a.s. zal de gemeenteraad waarschijnlijk 
dit besluit bekrachtigen en zal het stuk grond de bestemming van begraafplaats krijgen. 

Johan van Stralen, pastor Gerard de Wit en Geert Boorsma voor het mistige 
terrein dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort zal worden ingericht als alge-
mene begraafplaats van Maartensdijk. Voor het urnenveld zijn al twee urnen: 
zij zijn vooralsnog tijdelijk bij Tap zijn ondergebracht.

Cursus ‘Waardig Sterven’
De	Stichting	Bodhisattva	beijvert	zich	al	jaren	om	de	filosofie	van	het	Boed-
dhisme	 onder	 de	 aandacht	 van	 een	 breder	 publiek	 te	 brengen.	Dat	 doet	 zij	
door	middel	van	het	organiseren	van	lessen	in	filosofie	en	meditatie,	lezingen,	
themadagen	en	het	uitnodigen	van	bekende,	in	het	Westen	levende	Tibetaanse	
monniken,	als	gastleraar.	Zij	verzorgt	ook	cursussen.	In	maart	start	de	cursus	
‘Waardig	Sterven’,	in	Bilthoven	onder	leiding	van	Dorien	Quik.
In	onze	westerse	cultuur	 is	de	dood	een	precair	onderwerp.	Het	brengt	ons	
naar	de	 eindigheid	van	het	 leven.	Hoe	anders	gaat	het	Boeddhisme	en	met	
name	het	Tibetaans	boeddhisme	om	met	de	dood.	Vanuit	het	boeddhistische	
perspectief	gezien	is	de	dood	niet	het	einde,	het	is	slechts	een	tussenstap	bin-
nen	een	evolutionair	proces.	
Start:	 dinsdagavond	 15	 maart	 2011	 van	 20.00	 uur	 -	 22.00	 uur.		
De	 cursus	 is	 in	 de	 Noorderkerk,	 Laurillardlaan	 6	 te	 Bilthoven.		
Zie	ook:	www.stichtingbodhisattva.eu

Maandelijkse meditatiewandeling 
Wat	onzichtbaar	was	wordt	zichtbaar.	Ervaar	de	frisse	en	prille	aankondi-
ging	van	de	lente	tijdens	deze	inspiratiewandeling	op	zaterdag	5	maart	a.s.	
van	8.30	tot	9.30	uur.	Verzamelen	bij	de	ingang	van	het	Beukenburgse-	en	
Leijensebos	 aan	de	Berlagelaan	 te	Bilthoven	 ter	 hoogte	van	de	Rietveld-
laan.	De	kosten	bedragen	5	euro	(vooruit	te	voldoen).	Meer	info	op	www.
eenenal.nl.	 Je	 kunt	 ook	 bellen	 met	 Elsbeth	 Kraan	 06	 22914285.	 De	 vol-
gende	wandeling	is	zaterdag	9	april	2011.

Ledenavond Passage
Passage	Bilthoven	houdt	op	8	maart	haar	 ledenavond	 in	 ‘Het	Vogelnest’,	
Boslaan	1	naast	de	Zuiderkapel	.
Het	thema	van	deze	avond	is	‘Eenzaamheid’	en	zal	besproken	worden	door	
mvr.	 Jeanette	 Rijks.	 Belangstellenden	 zijn	 hartelijk	 welkom.	 Inlichtingen	
bij	Nel	Verheul,	tel.	030	2285528	.

Jeugddienst met jeugdband
Aanstaande	 zondag	 6	 maart	 2011	 om	 19.00	 uur	 zal	 er	 een	 jeugddienst	
zijn	met	als	thema	‘Er	was	eens...	en	ze	leefden	nog	lang	en	gelukkig.	De	
voorganger	is	de	wijkpredikant	van	de	Biltse	Dorpskerk	ds.	G.J	Codée.	De	
muzikale	begeleiding	wordt	geheel	door	de	Jeugdband	van	de	Dorpskerk	
verzorgd.	De	bandleden	zijn:	Ellen	gitaar,	Julian	piano,	Daan	drums,	Tim	
en	Marjolein	zang.	Na	de	dienst	is	er	nog	gelegenheid	om	even	na	te	praten	
onder	het	genot	van	een	drankje	en	hapje.	

Het	 adres	 van	de	Dorpskerk	 is	Burg.	 de	Withstraat	 29a	 in	De	Bilt.	Voor	
informatie	kun	 je	contact	opnemen	met	Gert	de	Geus,	 jeugdouderling	06	
23098811.

Zendeling 
uit Colombia

John	Zeelenberg	is	als	kind	geadop-
teerd	 en	 in	Nederland	opgegroeid.	
Later,	 toen	 hij	 tot	 bewust	 geloof	
in	 Jezus	 was	 gekomen,	 ging	 hij	
terug	naar	zijn	land	van	oorsprong,	
Colombia.	

Hij	 leerde	daar	zijn	vrouw	kennen	
en	samen	werken	zij	al	weer	ruim	5	
jaren	onder	de	armen	van	dat	land.	
Onverwacht	kwam	er	de	mogelijk-
heid	 dat	 zij	 in	 de	 Evangelische	
Gemeenschap	in	Bilthoven	konden	
komen	 spreken.	 Zij	 hebben	 een	
bijzonder	getuigenis.	

Om	 hen	 te	 horen	 bent	 u	 hartelijk	
welkom	op	zondagmorgen,	6	maart	
in	‘De	Koperwiek’,	Koperwieklaan	
3	 in	 Bilthoven.	 De	 samenkomst	
begint	om	10.00	uur.

Ontmoetingsdienst
Op	vrijdag	4	maart	a.s.	wordt	er	in	de	recreatieruimte	van	Dijckstate	weer	een	
ontmoetingsdienst	gehouden.	Mw.	A.C.	van	Halsema	is	de	voorganger	in	deze	
dienst.	Deze	ontmoetingsdienst	wordt	met	de	piano	begeleid	door	Mw.	H.	Ver-
weij.	Na	afloop	is	er	nog	gelegenheid	om	met	elkaar	koffie	te	drinken.	De	dienst	
begint	om	19.30	uur.	Vanaf	19.15	uur	zijn	de	deuren	van	de	recreatiezaal	open.	
Voor	vragen	omtrent	het	vervoer:	Jan	Grootendorst,	tel.	0346	212904.

Vergadering Ouderenraad
De	Ouderenraad	van	De	Bilt	vergadert	vandaag,	woensdag	2	maart,	om	14.00	
uur	 in	 de	 Coesfeldzaal	 in	 het	 gemeentehuis,	 Soestdijkseweg	 Zuid	 173	 te	
Bilthoven.	
De	Ouderenraad	behartigt	 de	 belangen	van	de	 ouderen	 in	De	Bilt	 en	 advi-
seert	 het	 College	 en	 de	 Gemeenteraad	 daarover	 gevraagd	 en	 ongevraagd.	
De	vergaderingen	van	de	Ouderenraad	zijn	openbaar.	Een	week	voor	iedere	
vergadering	wordt	de	definitieve	agenda	gepubliceerd	op	de	website	van	de	
Ouderenraad:	www.ouderenraad-debilt.nl.

Jacobine Geel 
bij Isis

Op	 14	 maart	 a.s.	 organiseert	 Spi-
rituele	 Kring	 Isis	 een	 lezing	 met	
gastspreker	Jacobine	Geel.	

Met	 het	 thema	 ‘verlangend	 gelo-
ven’	 wordt	 bezonnen	 op	 de	 wijze	
waarop	 wij	 in	 iets	 geloven.	 Dus	
niet	iets	geloven	omdat	het	al	waar	
is,	 maar	 dat	 waar	 wordt	 waar	 het	
om	draait.	

De	lezing	is	van	20.00	tot	22.00	uur	
in	De	Schakel,	Soestdijkseweg	Zuid	
49b,	3732HD	 in	De	Bilt.	Entree	 is	
7	euro	(incl.	kopje	koffie	c.q.	thee).	

Voor	 reserveren	 of	 informatie	
zie	 www.hier.is/isis	 of	 bel	 030	
2290317.

Goed bezochte jeugddienst

In	 een	 volle	 Ontmoetingskerk	 in	 Maartensdijk	 met	 veel	 meer	 jeugd	 dan	
gebruikelijk	 werd	 afgelopen	 zondag	 geluisterd	 naar	 de	 muziek	 van	 Max	
Metselaar	 op	 zijn	 accordeon.	 Daarnaast	 zong	 men	 mee	 met	 de	 Opwek-
kingsliederen	die	gezongen	en	gespeeld	werden	door	de	Jeugdband	van	de	
Dorpskerk	uit	De	Bilt.	Deze	opwekkingsliederen	werden	voorheen	alleen	
gebruikt	binnen	de	Pinkstergemeenten,	tegenwoordig	is	het	voor	vele	kerk-
genootschappen	 een	 welkome	 aanvulling.	 Deze	 liederen	 zijn	 geschreven	
in	een	meer	alledaags	taalgebruik,	de	melodie	heeft	een	vlot	ritme	en	doet	
vrolijk	aan.	[MD]
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Theo	 en	 Kim	 Rooijakkers	 uit	 Maar-
tensdijk	 voelen	 die	 frustratie	 elke	
dag.	 Deze	 ziekte	 treft	 namelijk	 hun	
dochter	 Mabel,	 van	 zes	 jaar.	 Mabel	
reageert	 niet	 op	 aangeboden	 behan-
delingen.	Vanaf	haar	derde	levensjaar	
heeft	de	ziekte	zich	geopenbaard.	De	
afgelopen	 vijf	 maanden	 is	 ze	 bijna	
dagelijks	 ziek	 geweest.	 Naast	 een	
ontstoken	 maagdarmstelsel,	 moeite	
met	ontlasting,	plassen	en	eten,	pijn-
lijke	 gewrichten,	 hoofdpijnen	 etc.,	
heeft	 zij	 ook	 vaak	 infecties	 en	 gaat	
daar	 dikwijls	 volledig	 van	 onderuit.	
Er	 is	 veel	 medicatie	 nodig	 om	 haar	
te	 ondersteunen.	 Haar	 energieniveau	
gaat	 steeds	 verder	 achteruit	 en	 haar	
groei	 stagneert.	 Wat	 voor	 de	 meeste	
kinderen	‘normaal’	is,	zoals	een	wan-
deling,	 breekt	 Mabel	 op.	 Haar	 sport	
(dansen)	 heeft	 ze	 zelfs	 grotendeels	
moeten	opgeven.	Normale	dagelijkse	
en	 sociale	 activiteiten	 vragen	 enorm	
veel	van	haar.	Het	herstellen	van	der-
gelijke	 activiteiten	 duurt	 van	 enkele	
dagen	tot	twee	weken.	Naar	het	regu-
liere	onderwijs	(Martin	Luther	King-
school	 te	 Maartensdijk)	 kan	 ze	 niet	
meer.	Mabel	zit	nu	op	Utrechtse	Bui-
tenschool	 De	 Schans	 voor	 langdurig	
zieke	kinderen.	

Impact 
Dat	 Mabel	 bijna	 dagelijks	 ziek	 is,	
heeft	 ook	 een	 enorme	 impact	 op	het	
gezin.	 Wekelijkse	 ziekenhuisbezoe-
ken	 of	 vaker,	 de	 zorg	 en	 aandacht	

voor	 haar,	 de	 zorgen,	 haar	 ongewis-
se	 toekomst,	 het	 regelen	 van	 talloze	
zaken	 rondom	 haar	 ziekte,	 tijd	 en	
aandacht	voor	 zoon	 Joris	van	1	 jaar,	
tijd	 voor	 elkaar	 als	 partners,	 soci-
ale	 contacten…Maar	 ook	 financieel	
levert	 het	 gezin	 in.	 Kim	 heeft	 haar	
werk	 als	 webdesigner	 neer	 moeten	
leggen	 omdat	 de	 zorg	 thuis	 al	 haar	
tijd	opslokt.	Maar	de	kosten	gaan	juist	
omhoog	met	een	chronisch	ziek	kind.	

Stichting 
Om	 bovenstaande	 redenen	 is	 op	
12	 januari	 2011	 de	 ‘Stichting	 Help	
Mabel’	 in	 het	 leven	 geroepen.	 Doel	
is	 om	 fondsen	 te	 werven	 ten	 behoe-
ve	 van	 financiële	 ondersteuning	
van	 gezinnen	 met	 kinderen	 met	 een	
auto-immuunziekte.	Ook	worden	gel-
den	 geworven	 voor	 onderzoek	 op	
het	 gebied	 van	 auto-immuunziekten.	
Ellen	Proost,	voorzitter	van	de	Stich-
ting:	‘Het	kan	toch	niet	waar	zijn	dat	
een	 kind	 geen	 kind	 meer	 kan	 zijn	
door	 een	 ziekte.	 We	 gunnen	 Mabel	
en	ook	andere	kinderen	met	een	ver-
gelijkbare	 ziekte	 zo	 graag	 het	 onbe-
zorgde	kind-zijn	gevoel’.
Door	middel	van	het	organiseren	van	
evenementen	 en	 acties	 probeert	 de	
Stichting	 de	 doelstellingen	 te	 berei-
ken.	 Recent	 heeft	 de	 Martin	 Luther	
Kingschool	hieraan	bijgedragen	door	
de	 opbrengst	 van	de	 sponsorloop,	 in	
het	kader	van	het	veertigjarig	bestaan	
van	 de	 school,	 te	 schenken	 aan	 de	

Stichting.	Tevens	is	de	opbrengst	van	
de	Kerstcollecte	gedoneerd.	Onlangs	
is	 een	 deel	 van	 de	 opbrengst	 van	
een	 dansfeest	 in	 Maartensdijk	 aan	
de	Stichting	geschonken.	Maar	 liefst	
1000	 euro	mocht	 in	ontvangst	 geno-
men	worden!
Verder	 brengt	 de	 Maartensdijkse	
meditatiegroep,	in	samenwerking	met	
pastor	 de	 Wit	 van	 de	 Sint	 Maar-
tenskerk,	 op	 korte	 termijn	 het	 boek	
‘Stilte	 in	het	Hart’	uit.	Een	boek	vol	
inspirerende	teksten	over	de	Stilte	 in	
het	Hart.	Ook	hier	zal	een	deel	van	de	
opbrengst	naar	de	Stichting	gaan.	Dit	
boekje	 zal	 worden	 aangeboden	 tij-
dens	de	lezing	‘Stilte	in	het	Hart’	die	
door	Leo	Fijen	zal	worden	verzorgd.	
U	bent	van	harte	welkom	om	bij	deze	
lezing	 aanwezig	 te	 zijn	 op	 vrijdag-
avond	25	maart	a.s.	om	20.00	uur	 in	
parochiecentrum	 de	 Mantel	 van	 de	
Sint	 Maartenskerk:	 Nachtegaallaan	
40	te	Maartensdijk	(vanaf	19.30	gaan	
de	deuren	open).	Na	25	maart	a.s.	zal	
het	boekje	te	koop	zijn	bij	de	Primera	
te	Maartensdijk	voor	10	euro.

Buitenland
In	het	korte	bestaan	van	de	Stichting	
zijn	 bovenstaande	 opbrengsten	 een	
mooi	 begin,	 maar	 het	 is	 nog	 lang	
niet	 voldoende.	Er	 is	 sprake	 van	 dat	
Mabel	 naar	 Rotterdam	 of	 Parijs	 zal	
moeten	 voor	 verder	 onderzoek.	 In	
Parijs	werkt	 Isabelle	Kone-Paut,	 een	
arts	die	veel	onderzoek	doet	naar	de	

ziekte	 van	 Behcet.	 Ook	 wordt	 New	
York	genoemd,	waar	een	Behcetcen-
trum	 gevestigd	 is.	 De	 Stichting	 wil	
dit	 proces	 van	 meer	 onderzoek	 naar	
de	juiste	behandelmethode	ondersteu-
nen	via	het	werven	van	verschillende	
fondsen.	Door	Mabel	in	dit	proces	te	
ondersteunen	en	ook	andere	kinderen	
met	 een	 vergelijkbare	 auto-immuun-
ziekte,	 hoopt	 de	 Stichting	 een	 weg	
vrij	te	maken	voor	deze	kinderen	ten	
behoeve	 van	 verbetering	 van	 kwali-
teit	van	leven.	De	Stichting	is	dan	ook	
op	 zoek	 naar	 kinderen	 die	 eveneens	
een	 auto-immuunziekte	 hebben	 bij	

wie	het	behandelplan	niet	of	niet	vol-
doende	aanslaat.	Mocht	uw	kind	ook	
een	 dergelijke	 ziekte	 hebben,	 neem	
dan	 vooral	 contact	 op	 met	 de	 Stich-
ting.	 Indien	 u	 een	 gezin	 kent	 die	 dit	
ook	 treft,	 attendeer	 hen	 op	 Stichting	
Help	Mabel.	De	Stichting	is	er	name-
lijk	ook	voor	hen.

Voor	 meer	 informatie	 over	 Mabels	
ziekte,	evenementen	die	worden	geor-
ganiseerd	 en	 andere	 zaken,	 kunt	 u	
terecht	 op	 de	 website	 www.helpma-
bel.com.	

(Marieke Emmelot)

Steun zieke Mabel
Stichting uit Maartensdijk zamelt geld in voor auto-immuunziekte

Je kind zal het maar hebben… De ziekte van Behcet, een zeldzame en ongeneeslijke ziekte. 
Een auto-immuunziekte, waarbij er allerlei ontstekingen in het lichaam ontstaan. De artsen weten niet 
precies wat ze moeten doen. Omdat er simpelweg te weinig kennis is over die ziekte. Je kind reageert 

niet of nauwelijks op verschillende behandelingen. Hoe frustrerend moet dat zijn? 

V.l.n.r. Joris, Ellen Proost (voorzitter Stichting), Kim Rooijakkers, Mabel en 
Marieke Emmelot (bestuurslid Stichting)

Vier dagen carnaval 
in het Speikerreik 

Vanaf zaterdag 5 maart heten De Bilt en Bilthoven voor de 
carnavalsvierders weer Speikerreik. Vier dagen lang zijn er allerlei 

carnavalsactiviteiten voor iedereen.

Zaterdag	vertrekken	De	Weergodden	naar	het	Gemeentehuis	Jagtlust.	Daar	
zullen	Prins	Atlas	den	Tweede	en	jeugdprins	Barn	XL	om	10.10	uur	door	
het	gemeentebestuur	worden	ontvangen.	Aan	beide	prinsen	zal	door	burge-
meester	de	heer	A.J.Gerritsen	de	sleutel	van	het	Speikerreik	worden	over-
handigd,	waarmee	hun	officiële	regeringsperiode	kan	beginnen.	De	prinsen	
nemen	de	taak	op	zich	om	te	zorgen	dat	de	feesten	zonder	wanklank	en	voor	
iedereen	plezierig	zullen	verlopen.

Ook	 op	 zaterdag 5 maart	 om	 12.00	 uur	 is	 er	 de	 Carnavalsoptocht	 in	
Utrecht	12.00	uur:	alle	deelnemers	aan	de	optocht	moeten	aanwezig	in	het	
Wilhelminapark	in	Utrecht.	Rijd	zoveel	mogelijk	met	elkaar	mee,	er	is	wei-
nig	parkeergelegenheid	14.30	uur	einde	optocht.
‘s	Avonds	is	er	vanaf	21.00	uur	is	er	een	Groot	Carnavalsbal	met	als	thema	
‘Hollandse	avond’,	in	het	H.F.	Witte	Centrum.	D.J.	Ben	Korver	en	Hofkapel	
De	IJsbrekers	swingen	je	door	de	avond.	De	toegang	is	gratis.

Zondag 6 maart	 begint	 om	 14.00	 uur	 in	 het	 H.F.Witte	 Centrum	 het	
bekende	kindercarnaval	met	optreden	van	trekdrop	&	smeerkaas	en	diverse	
activiteiten.	Hofkapel	De	IJsbrekers	en	huis	D.J.Ben	Korver	zullen	voor	de	
muziek	zorgen.	Vanzelfsprekend	zullen	jeugdprins	BARN	XL	met	zijn	page	
Shannon	en	hun	Dondersteentjes	en	Windstootjes	niet	ontbreken.	Een	jury	
zal	prijzen	toekennen	aan	de	origineelste	verkledingen.	Op	dit	kinderfeest	
zijn	er	ook	spelletjes.	De	toegang	is	gratis	voor	kinderen	tot	en	met	12	jaar.	
Anderen	betalen	2	euro.
Zondagavond	 is	 er	 vanaf	 21.00	 uur	 wederom	 Groot	 Carnaval	 in	 het	
H.F.Witte	Centrum.	D.J.	Ben	Korver	en	Hofkapel	De	 IJsbrekers	 swingen	
ons	door	de	avond.	De	toegang	is	gratis.	

Maandagmiddag 7 maart,	 is	 het	 H.F.	Witte	 Centrum	 ingericht	 voor	 de	
ontvangst	 van	 gehandicapten.	 Deze	 in	 Midden-Nederland	 unieke	 carna-
valsviering	 is	 van	 12.30	 -	 15.30	 uur	met	medewerking	van	Hofkapel	De	
IJsbrekers	 en	D.J.	Ben	Korver	 en	 een	 optreden	 van	 de	Windstootjes.	De	
toegang	is	gratis.

Dinsdag 8 maart	worden	tehuizen	en	scholen	in	De	Bilt	bezocht.	Om	16.30	
uur	 vindt	 de	 af-installatie	 van	 jeugdprins	 Barn	 XL	 plaats.	 Hij	 levert	 zijn	
sleutel	van	het	Weerdorp	in	bij	het	gemeentebestuur.
's	Avonds	is	de	slotavond,	in	onze	Residentie	H.F.	Witte	Centrum,	die	Don-
der-op-avond	wordt	genoemd.	Deze	echte	vastenavond	is	voor	de	volhou-
ders,	met	muziek	van	Hofkapel	De	IJsbrekers	en	D.J.Ben	Korver.	Om	24.00	
uur	is	het	afgelopen	met	de	pret:	Prins	Atlas	den	Tweede	van	De	Weergod-
den	doet	troonsafstand	en	levert	zijn	sleutel	in	bij	het	gemeentebestuur.

Het	kinderdagcentrum	biedt	dagbe-
steding,	begeleiding	en	behandeling	
aan	 kinderen	 van	 nul	 tot	 ongeveer	
achttien	 jaar	 met	 een	 meervoudig	
complexe	 beperking.	 De	 meesten	
hebben	 zowel	 een	 verstandelijke,	
als	 een	 lichamelijke	 en	 vaak	 ook	
zintuiglijke	 beperking.	 De	 jeugd	
van	 Westbroek	 wil	 geld	 bijeenkrij-
gen	 waarmee	 een	 nieuwe	 methode	
aangeschaft	kan	worden	die	de	ont-
wikkeling	van	deze	kinderen	stimu-
leert.

Lunch anders
Lunch	 op	 zaterdag	 12	 maart	 eens	
helemaal	anders!	Zij	hebben	voor	u	

namelijk	 3	 lunches	 waaruit	 u	 kunt	
kiezen:	

-		Kinder-lunch:	 wit	 bolletje,	 kren-
tenbol,	 yogi,	 fruit,	 boter,	 hagel-
slag,	 jam	 en	 een	 verrassing	 voor	
€	4,00

-		Standaard-lunch:	wit	bolletje,	bruin	
bolletje,	 pistolet,	 jus	 d'orange,	
huzarensalade,	 fruit,	 boter,	 kaas,	
hagelslag	en	jam	voor	maar	€	7,00

-		Luxe-lunch:	 wit	 bolletje,	 bruin	
bolletje,	 broodje	 gezond,	 kren-
tenbol,	 ontbijtkoek,	 jus	 d'orange,	
huzarensalade,	 fruit,	 boter,	 kaas,	

hagelslag	en	jam	voor	€10,00

U	 kunt	 de	 lunch	 thuis	 laten	 bezor-
gen,	maar	u	kunt	ook	gezellig	gaan	
eten	 in	 de	 lunchroom	 achter	 de	
Hervormde	 kerk.	 In	 de	 lunchroom	
kunt	 u	 ook	 een	 lekker	 kopje	 soep	
en	warme	saté	bij	uw	lunch	krijgen.	

Op	vrijdagavond	4	maart	wordt	er	in	
Westbroek	langs	de	deuren	gegaan.	
Bent	 u	 niet	 thuis	 of	 woont	 u	 bui-
ten	 Westbroek,	 maar	 wilt	 u	 toch	
genieten	 van	 een	 lekkere	 lunch?	
Dan	kunt	u	bestellen	per	mail	naar:	
gewoonanders2011@live.nl	 of	 bel	
naar	0614955313.

Actie jeugd van Westbroek 'Gewoon anders’
De jaarlijkse actie van de Hervormde Jeugd van Westbroek komt er weer aan. Dit jaar is het thema 

'Gewoon anders'. Er wordt gespaard voor kinderdagcentrum 'De blauwe vogel' in Soest. 
Het zijn gewoon kinderen, maar vanwege hun beperking is hun manier van leren en ontwikkelen anders. 

Lezing over 
‘Goed-genoeg-ouderschap’

Op	 dinsdag	 8	 maart	 houdt	 Jan	 Alfrink	 op	 de	 Rudolf	
Steinerschool	 in	De	Bilt	een	 lezing	over	 ‘Goed-genoeg-
ouderschap’.	 Kinderen	 hebben	 aandacht	 nodig	 van	 hun	
ouders,	dat	 staat	vast.	En	als	ouder	wil	 je	het	natuurlijk	
graag	 goed	 doen.	 Maar	 je	 kunt	 het	 ook	 té	 goed	 doen.	
Wanneer	een	kind	te	veel	aandacht	of	lofprijzingen	krijgt,	
of	als	ouders	overbezorgd	zijn,	te	kritisch	of	te	ambitieus,	
kan	dit	bij	een	kind	tot	ongewenste	reacties	en	uiteenlo-
pende	problemen	leiden.	In	de	opvoeding	is	het	de	kunst	
het	juiste	midden	te	vinden.	Niet	te	veel	en	niet	te	weinig,	
maar	precies	genoeg:	goed-genoeg-ouderschap.	De	lezing	
begint	om	20.00	uur,	toegang	kost	8	euro,		Rudolf	Steiner-
school,	Weltevreden	6	in	De	Bilt.

Drollen in het bos
Heb	jij	wel	eens	een	reeënkeutel	gezien?	Weet	je	wat	een	
eekhoorn	eet?	Wil	je	weten	welke	dieren	leven	in	het	bos	
bij	Bilthoven/De	Bilt?	Ga	dan	op	zondagochtend	6	maart	
mee	diersporen	zoeken	samen	met	gidsen	van	IVN	afde-
ling	De	Bilt	e.o.	

Ben	je	tussen	6	en	10	jaar,	dan	ben	je	om	10.00	uur	(met	
begeleider)	welkom	op	de	parkeerplaats	van	recreatieter-
rein	De	Leijen	gelegen	aan	de	Eykensteinselaan	(zijweg	
van	 de	Nieuwe	Wetering,	N234).	Neem	 een	 verrekijker	
mee	als	je	die	hebt	en	trek	voor	het	bos	geschikte	kleding	
aan.	 Aanmelden	 is	 niet	 nodig!	 En	 als	 het	 regent,	 gaan	
het	gewoon	door.	Meer	info	bij	Joke	Kamphuis	(tel.	030	
2293083)	of	Martine	Sikkema	(tel.	030	2252501).
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Bodywarmer	van	Harrys	Horse	
blauw/beige	 mt	 XS.	 €	 15,-	
Rubberen	 paardrijlaarzen	 mt.	
39.	€	10,-.	Tel.	0346-212326

6	 cd	 set	 gesealed,	 Arthur	
Grumiaux,	 Philips	 Recordings	
‘55-‘78.Nieuw:	€	20,-.	Tel.	035-
7852	090	(na	18.00u)

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	 Café	
te	 A’dam	 (4D	 film	 +	 drankje)	
Samen	€	20,-.	Tel.	06-16276013.

Grt	wit	vierkant	(canvas)	doek,	
print	van	Oosterse	dame.	€	20,-.	
Tel.	06-16276013

2cd	 Knuffelduets	 (o.a.	 Lionel	
Richie)	 gesealed.	 €	 7,50.	 Tel	
035-7852	090	(na	18.00u).

Tri	 Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 Gesealed.		
€	 12,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00u).

2	cd’s	:	Anthology	Vol.	1	Pierre	
Rapsat,	 beste	 v	 36	 chansons,	
gesealed.	 €	 12,50.	 Tel.	 035-
7852090	(na	18.00u)

Cd	 placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 Musical	
gesealed	in	mooie	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00u)

Antieke	 dubbele	 pianokande-
laars,	 met	 certificaat	 van	 echt-
heid.	€	45,-.	Tel.	030-2290245

Koffer	met	27	lp's		classic.	€	50.	
Tel.	030-2292929

Antieke	 spiegel,	 kleur	 brons/
goud	 69x88	 cm.	 €	 50,-.	 Tel.	
0346-212950

16-delig	 oosthoek	 encyclope-
die.	€	20,-.	Tel.	0346-213073

Doorschijnend	 zwart	 haard-
scherm.Tel.	0346-213073

Gratis	af	te	halen,	kleuren	tv	50	
cm.	beeld.	Tel.	0346-213501

Scanner	 HP	 scanjet	 4300C.		
€	15,-.	Draadloos	toetsenbord	+	
muis	 en	 aansluiting.	 €	 7,-.	Tel.	
0346-213501

4	 pitsgasstel	 Etna	 Buta	 en	
Proppaan.	 €	 15,-.	 Elektr.	
Grasmaaier	 met	 opvangbak	
weinig	 gebruikt.	 €	 25,-.	 Tel.	
06-20289200

Wieg,	 ledikanthemeltje	 met	
strik	 v.	 Prenatal	 +	 piekstok	 v.	
op	het	bedje	i.z.g.s.	€	30,-.	Tel.	
0346-214065

Boerenbond	 Villeroy	 &	 Boch	
roomstelletje,	 met	 Boerenbond	
suikerschep	 i.z.g.s.	 €	 25,-.	 Tel.	
0346-214065

1	 Schoteltje	 WEDGWOOD	
theeservies	Bone	China	Citrons.	
Tel.	0330-2290582

Koga	 Miyata	 DAMESFIETS	
model	 terraliner	 lady	 frame-
hoogte	 55	 cm.	 24	 versn.	 Kl:	
Ocean	 blue,	 niet	 gebruikt.		
€	575,-.	Tel.	030-2286548

Te koop aangeboden

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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*

Wie	 wil	 mij	 1	 dag	 p.w.	 hel-
pen	 met	 mijn	 BEDRIJFS-
ADMINISTRATIE	 in	 Utrecht?	
Ervaring	met	IB	en	OB:	mail@
wbblcs.nl

Televak	 Center	 Vliek	 De	 Bilt	
zoekt	Medewerker	administratief	
/	klantenservice	m/v.	Zie	pag.	14

Luxaflex	 REPARATIE	 rollui-
ken	en	zonneschermen!	Tevens	
vervangen	 van	 zonwering-
doek.	 Diverse	 werkzaamheden	
voor	 65-plussers.	 Hans	 tel.	
06-26604779,	Groenekan.

Voor	 VOETVERZORGING	
kunt	u	bellen	naar	Gosia	Duizer,	
mogelijkheid	 thuis	 of	 op	
Merellaan	5.	Tel.	 0346-212801	
bij	voorkeur	na	18.00	uur

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

Te	 HUUR	 gevraagd	 stuk	
grond,	 eventueel	 met	 nishut	
of	 grote	 schuur	 ook	 eventueel	
met	 woonruimte.	 Vragen	 naar	
Waterman	06-25372488

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

Voor	 een	 goed	 geknipt	 model	
kom	 je	 naar	 BETTY’S	
CORNER!	 Bel	 voor	 een	
afspraak:	 06-33722022	 Zorg	
voor	uw	haar!

30	 min	 gratis	 COMPUTER	
hulp	aan	huis.	Aangeboden	door	
PilotGEV	-	uw	computer	speci-
alist	in	de	buurt.	Snelle	hulp	aan	
huis,	7	dagen	per	week,	24	uur	
per	 dag	 beschikbaar.	 Voor	 alle	
computer-,	 netwerk-,	 internet-,	
randapparatuur-	 of	 	 Windows-	
problemen	 kunt	 u	 ons	 gerust	
bellen.	 De	 eerste	 30	 minuten	
van	 ICT	 dienst	 voor	 nieuwe	
klanten	is	gratis.	Meer	informa-
tie	 op	 www.pilotgev.nl.	 Email:	
info@pilotgev.nl,	 Tel:	 030-
2745031,	Mob:	06-21980878

WONINGRUIL:Hierbij	 wil	 ik	
graag	 mijn	 twee	 kamer	 appar-
tement	 in	 Westbroek,	 inruilen	
voor	 een	 woning	 in	 De	 Bilt	
of	 Bilthoven.	 Bel	 mij	 gerust	
voor	meer	informatie	over	mijn	
appartement.	Tel.	06-24807945

Diversen

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

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

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc.	
Saus-	 en	 schilderwerk	 binnen	 mogelijk;	 bezemschoon	 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.	 Nw.	
Weteringseweg	 34,	Groenekan.	Ook	 voor	 al	 uw	 tuinwerk/tuin-
veranderingen!	Weghalen	van	bomen	etc.	Verkoop:	fruit-,	sier-,	
laanbomen	en	tuinplanten,	coniferen,	beukenhaag,	etc.	

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

Vakantie in Toscane.	Prachtige	villa’s	en	appartementen	www.
huizen-in-toscane.nl

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

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

Workshop: Opvoeden moeilijk? Echt niet!	 Voor	 ouders	 van	
de	 kinderen	 van	De	Nijepoortschool	 en	 andere	 belangstellenden	
organiseert	Marianne	Linschoten	donderdag	10	maart	om	20.00-
22.00u	in	de	Nijepoortschool	G’kan	de	workshop.	Gericht	op	de	
communicatie	met	je	kind	en	het	opvoeden.	Voor	alle	ouders	die	
het	 opvoeden	 van	 hun	 kind	 ook	 zo	 belangrijk	 vinden.	 Kosten:	
€	 15,-	 per	 ouder.	 Opgeven:	 mail@mariannelinschoten.nl	 of	 bel	
06-15095379

Geloof jij ook dat je nooit bent uitgeleerd	 en	 heb	 je	 inte-
resse	 in	 persoonlijke	 ontwikkeling	 én	 wil	 je	 leuk	 en	 leerzaam	
combineren?	Dan	is	deze	workshop	op	13	maart,	speciaal	voor	
vrouwen,	 over	 het	 Enneagram	 iets	 voor	 jou!	 Het	 programma	
duurt	van	10.30u	tot	16.30u.	Voor	meer	info	over	het	Enneagram	
en	Machteld	van	Rees,	kijk	dan	op	www.vanreestrainingencoa-
ching.nl		Geef	je	nu	op:	machteld@vanreestrainingencoaching.nl	
of	bel	naar	06-18398446

Trainingen geweldloze communicatie. Plezier,	 contact	 en	
verbinding	 in	gesprekken.	Wil	 je	op	een	ontwapenende	en	 res-
pectvolle	 manier	 communiceren	 zodat	 je	 echt	 contact	 maakt,	
zowel	thuis	als	op	je	werk?		Jij	hebt	de	sleutel	in	handen.	Ontdek	
hoe	 je	 een	 (dreigend)	 conflict	 kan	 omdraaien.	 Leer	 op	 een	
manier	te	reageren	die	verbinding	maakt.	Basis	12	en	13	mrt	of	
6	 avonden	 va	 17	 mrt.	 Info	 Monie	 Doodeman	 030-2658470	 of		
www.communicerenvanuitjehart.nl

Intuïtieve ontwikkeling.	 Maak	 kennis	 met	 energie,	 aura	 en	 cha-
kra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gronden,	 aanwezig	 zijn.	Wat	 zijn	
invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	ze?	Ook	het	vergroten	van	je	
vitaliteit	en	stromen	van	je	levensenergie.	Naast	de	Basisopleiding	is	
er	de	Healingopleiding,	Jaaropleiding,	Kindercursus	en	Zomerweek.	
Open	dag	19	maart.	Nieuw	Licht,	centrum	voor	Inspiratie	&	Intuïtie	
in	Bilthoven.	Info:	www.nieuw-licht.nl	of	06-46736993

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Fietsen/Brommers

Cursussen

Waar	mensen	zich	over	bezinden
hoe	gaan	we	bedrijven	verbinden
Vario	Pers	vond	het	tijd
en	kwam	met	een	site
die	je	ook	nog	eens	makkelijk	kunt	vinden

Guus Geebel Limerick

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nlNieuws / Agenda / Informatie / 

Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Cultuur- en natuurexcursie
in het Panbos

Op	zondag	6	maart	organiseert	Het	Utrechts	Landschap	een	natuur-	en	cultuur-
historische	excursie	in	het	Panbos.	Het	startpunt	van	de	excursie	is	om	14.00	
uur	op	de	parkeerplaats	aan	de	Jozef	Israëlslaan	in	Bosch	en	Duin.	Deelname	
is	gratis.
Tijdens	deze	wandeling	van	ca.	anderhalf	uur	vertelt	een	gids	over	de	ontwikke-
lingen	in	het	bos.	Hij	laat	u	kennismaken	met	de	verschillende	in-	en	uitheemse	
planten	en	bomen,	die	op	dit	deel	van	de	Utrechts	Heuvelrug	voorkomen.	Hij	
neemt	u	ook	mee	naar	de	roestplaatsen	van	de	ransuil.	Iedere	winter	keren	deze	
prachtige	roofvogels	daar	terug.	Deze	excursie	is	uitermate	geschikt	om	meer	
te	weten	te	komen	over	cultuur	en	natuur	 in	onze	provincie.	Meer	 informatie	
over	de	excursies	en	activiteiten	van	Het	Utrechts	Landschap	vindt	u	op:	www.
utrechtslandschap.nl	

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan

0346 21 19 92

Pilates ook op maandag in Maartensdijk!	Vanaf	7	maart	wordt,	
naast	de	les	op	woensdagavond	(van	20:30-21:30),	op	elke	maan-
dagavond	van	21:00-22:00	een	nieuwe	pilates	les	gegeven.	Deze	
les	 vindt	 ook	 plaats	 bij	 de	 Its	 Sport,	 Industrieweg	 11A.	Meld	 u		
gratis	aan	voor	een	proefles.	Voor	meer	info	bel	06-30443485	of	
surf	naar	www.drbm.nl.	Met	Pilates	wordt	u	bewust	van	uw	hou-
ding	en	maakt	u	een	sterker	en	flexibeler	lichaam.
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Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	vrijdagavond	4	maart	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	In	de	
kantine	van	deze	sportvereniging	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk	bent	u	
van	harte	welkom.	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.

Zowel	 de	 inhaalwedstrijd	 op	 don-
derdag	 tegen	 HBS	 uit	 Bloemendaal	
als	 zondag	 tegen	het	Tilburgse	Were	
Di	werden	door	de	mannen	van	hoc-
keyclub	 Voordaan	 thuis	 in	 de	 laat-
ste	minuten	beslist.	Donderdagavond	
was	 het	 Just	 van	 den	 Broek	 die	 in	
de	 allerlaatste	 minuut	 de	 winnende	
treffer	op	het	scorebord	toverde:	3-2.	
Zondag	was	Daan	Jongejan	vlak	voor	
tijd	de	matchwinnaar:	2-1.	
Coach	 Peter	 Kalfsterman	 sprak	 na	
afloop	 tevreden	 zijn	 mannen	 toe:	
‘Met	 onze	 conditie	 zit	 het	 blijkbaar	
wel	goed	als	we	twee	keer	winnen	in	
de	laatste	minuten.	Vandaag	ging	het	
na	een	goede	eerste	helft	in	de	tweede	
helft	 moeizaam.	 We	 hebben	 goed	
geknokt	 en	 met	 de	 6	 punten	 deze	
week	 doen	 we	 weer	 helemaal	 mee.	
Tijd	voor	verdiende	rust!’.

Voordaan	 begon	 zondag	 sterk	 tegen	
Were	Di	en	zette	de	ploeg	met	snel	en	
gecontroleerd	hockey	onder	 druk.	 In	
de	goal	stond	net	als	donderdagavond	
oud	 Heren	 1	 keeper	 Wytse	 Engels-
man	 aangezien	 vaste	 eerste	 keeper	
Vincent	 van	 de	 Peppel	 geblesseerd	
was.	 Engelsman	 liet	 zien	 het	 nog	
niet	 verleerd	 te	 zijn	 en	 bracht	 naast	
enkele	 fraaie	 reddingen	 de	 nodige	
rust	achterin:	‘Het	is	fijn	zo	het	team	
te	 helpen.	 Het	 is	 even	 wennen	 maar	
met	 twee	van	die	potjes	 in	korte	 tijd	
begint	 het	 vlammetje	 snel	 weer	 te	
branden!’.	

Nog	 voor	 rust	 kwam	 Voordaan	 op	
voorsprong	door	Just		van	den	Broek	
die	daarmee	zijn	derde	treffer	in	vier	
dagen	tijd	scoorde.	Na	rust	een	ander	
wedstrijdbeeld:	 Voordaan	 speelde	
onrustig	 en	 Were	 Di	 kwam	 meer	 in	
balbezit.	 Na	 een	 kwartier	 werd	 een	
Tilburgse	 corner	 onreglementair	 van	
de	lijn	gehaald.	De	toegekende	straf-
bal	 leverde	 de	 gelijkmaker	 op	 voor	
de	gasten	1-1.	Vijf	minuten	voor	tijd	
kreeg	 de	 directe	 tegenstander	 van	
Sander	 Verlegh	 na	 een	 fraaie	 weg-
draaiactie	 een	 gele	 kaart.	 Voordaan	

zette	 met	 11	 tegen	 10	 een	 eindof-
fensief	 in.	 Were	 Di	 leek	 gemakke-
lijk	 overeind	 te	 blijven	 maar	 na	 een	
scrimmage	 voor	 de	 goal	 was	 het	
Daan	 Jongejan	 die	 van	 dichtbij	 toch	
de	volle	buit	voor	de	Groenekanners	
binnen	haalde.

Voordaan	 pakte	 zo	 dus	 6	 punten	 in	
4	 dagen	 en	 staat	 nu	 derde	 achter	
Hurley	 en	Almere	 en	 op	 1	 punt	 van	
de	 play	 off	 positie.	 Volgende	 week	
speelt	Voordaan	 uit	 tegen	 nummer	 4	
Victoria	uit	Rotterdam.	

Voordaan pakt zes punten in laatste minuten

De Voordaan heren vieren de winnende treffer van Daan Jongejan vlak voor 
tijd tegen Were Di

SVM krijgt te weinig bij Elinkwijk
In Utrecht verloor SVM met 1-0 van Elinkwijk. De Maartensdijkers keerden met lege handen huiswaarts 

terwijl ze op basis van het spelbeeld en de geleverde strijd minimaal recht hadden op een gelijkspel.

Elinkwijk	 speelt	 aan	 de	 Utrechtse	
Zuilenselaan	nog	op	echt	gras.	Door	
de	 regen	 was	 dat	 behoorlijk	 sop-
pig	 geworden,	 zodat	 vooral	 de	 spe-
lers	 van	 SVM	 in	 het	 begin	 van	 de	
wedstrijd	 regelmatig	weggleden.	Dat	
was	 ook	 de	 periode,	 dat	 Elinkwijk	
de	 betere	 ploeg	 was.	 Elinkwijk,	 de	
zaterdagtak	 van	 de	 zondagse	 hoofd-
klasser,	 zette	 druk	 en	 wilde	 SVM	
snel	op	achterstand	zetten.	Dat	 lukte	
niet	 en	 na	 een	 kwartier	 spelen	 was	
SVM	gewend	aan	het	veld	en	kwam	
er	 een	 gelijk	 opgaande	 strijd.	 Veel	
gevaarlijke	momenten	voor	de	beide	
doelen	 ontstonden	 niet.	 SVM	 miste	
in	de	voorhoede	zijn	snelle	spits	Mike	
de	 Kok.	 Dat	 scheelde	 een	 slok	 op	
de	 borrel	 want	 deze	 wedstrijd	 was	
uitgerekend	 een	 kolfje	 naar	 de	 hand	
van	De	Kok	geweest.	De	Elinkwijk-
defensie	was	zaterdag	op	snelheid	 te	
kloppen	geweest.	Tom	Jansen	was	nu	
de	diepste	speler.	Hij	speelde	een	ver-
dienstelijke	wedstrijd,	maar	een	echte	
spits	 is	 hij	 niet.	Met	 zijn	 techniek	 is	
hij	beter	op	zijn	plaats	dicht	achter	de	
voorhoede

Foutje bedankt.
SVM-voorzitter	Hans	Voogt	zei	het	al	
op	de	tribune,	die	de	vele	meegereis-
de	 SVM-supporters	 droog	 onderdak	
bood.	Volgens	Voogt	zou	de	wedstrijd	
door	 een	 fout	 beslist	 worden.	 En	
gelijk	 kreeg	 hij.	 In	 de	 60ste	 minuut	
kreeg	Elinkwijk	een	vrije	trap	aan	de	
zijlijn	 op	 een	 afstand	 van	 zeker	 40	
meter	 van	 het	 doel.	 SVM-doelman	
Richard	de	Groot	was	nog	bezig	om	
zijn	 achterhoede	 te	 organiseren.	 De	

nummer	 10	 van	 Elinkwijk	 aarzelde	
geen	moment	en	schoot	de	bal	op	het	
SVM-doel.	De	Groot	probeerde	ach-
teruit	lopend	de	bal	nog	over	het	doel	
te	 tikken,	maar	dat	 lukte	niet.	Elink-
wijk	kwam	daardoor	op	voorsprong.
Vanaf	dat	moment	probeerde	SVM	de	
fout	 goed	 te	 maken.	 Met	 veel	 strijd	
werd	 Elinkwijk	 onder	 druk	 gezet.	
Er	 ontstonden	 voor	 SVM	 een	 aantal	
goede	 kansen	 op	 de	 gelijkmaker.	 In	
de	 75ste	 veerde	 het	 SVM-publiek	
op,	 toen	Tom	Jansen	uit	 een	voorzet	
van	 Jeroen	 Geurtsen	 de	 gelijkma-
ker	maakte.	De	scheidsrechter	keurde	
helaas	 het	 doelpunt	 wegens	 buiten-
spel	af.	Een	terechte	beslissing.	SVM	
bleef	 echter	 komen.	 Niet	 altijd	 met	
slim	voetbal,	maar	wel	met	veel	inzet.	

Er	 waren	 goede	 mogelijkheden	 op	
een	 doelpunt	 voor	Eric	Röling,	Tom	
Jansen	 en	 Jeroen	 Geurtsen.	 De	 bal	
wilde	 er	 maar	 niet	 in.	 In	 de	 laatste	
minuten	ontstond	er	nog	één	 levens-
grote	 kans	 voor	 SVM.	 Eric	 Röling	
kon	 de	 bal	 inschieten	 maar	 schoot	
recht	 op	 de	 paal.	 Elinkwijk	 bleef	
daardoor	op	de	been	en	pakte	de	volle	
winst.	SVM	vocht	 als	 leeuwen	maar	
bleef	met	lege	handen,	had	misschien	
wel	 recht	 op	 de	 winst,	 maar	 was	 al	
tevreden	geweest	met	een	gelijkspel.

Carnaval
A.s.	 weekend	 is	 het	 carnavalsweek-
end	 en	 wordt	 er	 niet	 gevoetbald.	 12	
maart	 speelt	 SVM	 de	 thuiswedstrijd	
tegen	Scherpenzeel.	

Gemakkelijke overwinning 
voor DOS

Na vier nederlagen op rij, was er DOS veel aangelegen om weer eens 
punten te pakken. De inhaalwedstrijd tegen VZOD was hiervoor het 
goede podium. De wedstrijd leverde DOS namelijk een dik verdiende 

overwinning van 16-8 op. 

Vanwege	ruimtegebrek	in	de	eigen	sporthal	De	Vierstee,	moest	deze	wed-
strijd	in	De	Bilt	worden	gespeeld.	Toch	was	de	kleine	tribune	bijna	hele-
maal	gevuld	met	vooral	supporters	van	DOS.	In	de	basisopstelling	ontbra-
ken	deze	wedstrijd	Annette	van	Dijk	en	Jeroen	Groot	vanwege	vakanties,	
maar	zij	werden	verdienstelijk	vervangen	door	Annemiek	van	de	Bunt	en	
Tim	Nap.

De	thuisploeg	begon	scherp	en	had	schijnbaar	geen	tijd	nodig	om	te	wen-
nen	aan	de	nieuwe	gezichten	in	de	ploeg.	Al	vrij	snel	kwam	DOS	op	een	
4-0	voorsprong	met	goede	aanvallen	die	in	hoog	tempo	werden	uitgevoerd.	
VZOD	kon	hier	weinig	tegenover	stellen.	In	de	verdediging	gaf	de	DOS	de	
gasten	veel	ruimte	voor	het	schot,	maar	VZOD	wist	met	deze	ruimte	niet	
goed	om	te	springen.	Het	schot	was	ook	onvoldoende	zuiver	om	DOS	in	
problemen	te	brengen.	De	Westbroekers	liepen	dan	ook	vrij	eenvoudig	uit	
naar	een	riante	10-3	ruststand.

Na	 rust	 gooide	 VZOD	 er	 een	 schepje	 bovenop	 en	 de	 duels	 werden	 iets	
fysieker.	DOS	deed	juist	het	tegenover	gestelde	en	dacht	er	veel	te	gemak-
kelijk	over.	Het	tempo	verdween	uit	het	aanvalsspel	dat	mede	hierdoor	ook	
veel	te	voorspelbaar	werd.	Halverwege	de	tweede	helft	had	DOS	pas	een-
maal	gescoord	en	was	VZOD	teruggekomen	tot	11-6.	Toen	DOS	tegen	het	
einde	van	de	wedstrijd	het	tempo	toch	weer	iets	opschroefde,	werd	er	ook	
weer	gescoord	en	de	eindstand	van	16-8	bereikt.	Door	dit	resultaat	is	DOS	
VZOD	op	de	ranglijst	gepasseerd	en	staat	nu	op	een	mooie	vierde	plek.
Volgende	week	speelt	DOS	al	de	uitwedstrijd	tegen	VZOD	in	Kudelstaart.	
Het	aanvangstijdstip	is	17.00	uur.	VZOD	zal	ongetwijfeld	het	verlies	van	
afgelopen	weekend	willen	rechtzetten.

22 spelers en een lat
22	Subjecten	en	1	object	speelden	op	de	natte	Biltse	kunstgrasmat	om	de	
winst.	De	 lat	 liet	zich	niet	onbetuigd.	Eén	 lat.	FC	De	Bilt	 liet	hem	 in	de	
eerste	 helft	 meedoen,	 maar	 vooral	 Zeeburgia	 betrok	 hem	 in	 de	 tweede	
helft	in	het	spel.	Hij	scoorde	niet,	die	lat,	al	scheelde	dat	heel	weinig	in	de	
61ste	minuut,	toen	hij	eindelijk	de	bal	eens	goed	raakte,	namelijk	met	zijn	
onderkant.	Keeper	Mark	Hillen	zag	het	leer	toch	terug	het	veld	inspringen.	

FC	 De	 Bilt	 speelde	 waarschijnlijk	 zijn	 beste	 wedstrijd	 van	 het	 seizoen.	
En	versloeg	het	na	de	winterstop	sterk	opgekomen	Zeeburgia.	In	de	eerste	
helft	kwamen	de	Amsterdammers	nauwelijks	in	de	buurt	van	keeper	Mark	
Hillen.	De	heel	jonge	Biltse	ploeg	joeg	ze	naar	de	eigen	helft.	Het	regende	
hoekschoppen;	 10	 voor	 De	 Bilt	 tegen	 1	 voor	 Zeeburgia.	 Het	 goede	 spel	
werd	beloond	in	de	22ste	minuut.	A-junior	en	spits	Koen	Musters	werd	met	
zijn	rug	naar	het	doel	aangespeeld	en	maakte	met	één	snelle	beweging	van	
zijn	 ‘balletje	buitenkant	 schoen’	 een	assist.	De	goed	doorgelopen	Marcel	
Melissen	schoof	de	bal	beheerst	en	koel	langs	de	uitlopende	keeper.	
Het	werd	in	de	35ste	minuut	nog	mooier	voor	de	thuisploeg.	Joey	Koetsier	
nam	een	vrije	schop	van	net	buiten	het	strafschopgebied.	De	keeper	weerde	
laag	bij	de	grond	het	schot	af,	maar	Marc	Schuurman	knalde	de	bal	hoog	
tegen	 het	 net.	 Net	 voor	 de	 rust,	 al	 in	 de	 extra	 tijd,	 brak	 Zeeburgia	 met	
veel	snelheid	uit	over	links.	De	bal	werd	rakelings	net	voorlangs	het	doel	
geschoven.

In	de	tweede	helft	waren	Mark	Hillen	en	zijn	lat	duidelijk	maatjes.	De	kee-
per	redde	enkele	keren	fenomenaal,	maar	zijn	lat	kon	er	ook	wat	van.	Reden	
waarom	de	100	euro	aan	de	lat	en	niet	aan	Mark	zullen	worden	uitgekeerd.
Zeeburgia	had	de	hele	tweede	helft	een	overwicht,	maar	ook	De	Bilt	schiep	
minstens	 een	 viertal	 heel	 goede	 kansen	 met	 snelle	 uitbraken	 waarvoor	
vooral	de	broers	Musters	verantwoordelijk	waren.	De	 individuele	klasse-
spelers	van	Zeeburgia	haalden	het	niet	tegen	het	sterk,	goed	voetballend	en	
hardwerkend	team	van	FC	De	Bilt.

Volgende	wedstrijd	voor	FC	De	Bilt	zondag	13	maart:
FC	De	Bilt	1	-	Abcoude1.

Luc Hermie (FC De Bilt)

Na 16 jaar voorzitterschap geeft Jacques Timmer de voorzittershamer van 
Judokan, tijdens de Algemene Ledenvergadering door aan vicevoorzitter 
Adrie de Vries. [HvdB]
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Begin	 2000	 is	 het	 natuurgebied	 de	
Biltse	 Duinen	 versnipperd	 geraakt	
omdat	 Connexxion	 de	 grond	 ver-
kocht	 aan	 verschillende	 eigenaren.	
Het	 natuurgebied	 de	 Biltse	 Duinen	
is	 een	 geliefde	 plek	 van	wandelaars	
en	 natuurliefhebbers.	 Deze	 maak-
ten	 zich	 zorgen	 over	 het	 behoud	 en	
de	 toegankelijkheid	 van	 het	 gebied.	
De	 gemeente	 deelde	 deze	 zorg	 en	
heeft	 de	 aankoop	 van	 de	 gronden	
geïnitieerd	 in	 samenwerking	met	 de	

provincie.	De	provincie	heeft	in	2008	
al	 ruim	 10	 hectare	 aangekocht	 en	
in	 2009	 ongeveer	 19	 hectare.	 De	
laatstgenoemde	aankoop	werd	mede	
mogelijk	 gemaakt	 door	 een	 particu-
liere	 sponsor.	 Wethouder	 Arie-Jan	
Ditewig	 hierover:	 ‘Ik	 ben	 verheugd	
over	 het	 feit	 dat	 wij	 er	 samen	 met	
verschillende	 partijen	 voor	 hebben	
gezorgd	 dat	 dit	 waardevolle	 natuur-
gebied	 behouden	 blijft.	 Natuurlief-
hebbers	kunnen	van	het	gebied	blij-

ven	 genieten.	 Tegelijkertijd	 verster-
ken	 en	 handhaven	 wij	 de	 groene	
structuur	rondom	de	gemeente’.

Acties
Het	 Utrechts	 Landschap	 begon	
met	 een	 publieke	 inzamelingsactie	
‘Bescherm	 de	 Biltse	 Duinen’	 een	
bijdrage	 te	 leveren.	 Samen	 met	 de	
stichting	Vrienden	van	de	Biltse	Dui-
nen	is	begin	december	gestart	met	de	
grote	 inzamelingsactie.	 Omwonen-
den,	 donateurs,	 schoolkinderen	 en	
natuurliefhebbers	 hebben	 laten	 zien	
dat	zij	hart	hebben	voor	natuur!	
Binnen	drie	maanden	is	ruim	85.000	
euro	ingezameld.	In	tijden	van	kabi-
netsplannen	die	natuur	en	 landschap	
niet	even	goed	gezind	zijn,	is	dit	een	
overtuigend	gebaar.	Blijkbaar	 geven	
veel	 mensen	 om	 hun	 eigen	 groene	
leefomgeving	 en	 zijn	 bereid	 daar	
een	 steentje	 aan	 bij	 te	 dragen.	 Ook	
Provincie	Utrecht,	Stichting	Mens	en	
zijn	Natuur	 en	de	gemeente	De	Bilt	
doen	met	ieder	50.000	euro	een	flin-
ke	duit	 in	het	 zakje.	De	verkopende	
partij,	 ASR	 Nederland,	 zal	 75.000	
euro	bijdragen.	

Scholen
Vier	 basisscholen	 uit	 Bilthoven	 zijn	
op	pad	geweest	om	de	Biltse	Duinen	

te	 kunnen	 beschermen.	 Leerlingen	
van	 de	 Van	 Everdingenschool,	 de	
Julianaschool,	 de	 Theresiaschool	 en	
de	 Van	 Dijckschool	 uit	 Bilthoven	
hebben	met	 elkaar	 een	 bijdrage	 van	
ruim	700	euro	binnengehaald.	Som-
mige	 leerlingen	 hebben	 zelfs	 hun	
eigen	 spaarpot	 omgekeerd	 om	 de	
Biltse	Duinen	te	kunnen	beschermen.	
Maandag	 28	 februari	 gaf	 leerlinge	
Maxime	Westerink	namens	alle	scho-
len	 een	 toelichting.	 Het	 programma	
in	 de	Biltse	Duinen	 eindigde	 in	 een	
symbolische	overdracht	van	de	Biltse	
Duinen	 aan	 de	 natuurbeschermers	
van	de	toekomst;	de	kinderen	van	de	
basisscholen	uit	de	omgeving.

Al in 2000
Maxime	 Westerink	 vertelde	 dat	 de	
actie	 zo’n	 succes	 is	 omdat	 voor	
omwonende	ouders	en	hun	kinderen	
het	 bos	 al	 heel	 lang	 zeer	 dierbaar	
is.	 Lang	 voordat	 de	 leerlingen	 van	
de	 vier	 basisscholen	 geld	 inzamel-
den	 hebben	 zij	 handtekeningen	 ver-
zameld	 om	 het	 bos	 te	 redden.	 De	

omhoog	 gehouden	 foto	 (gedateerd	
13	april	2000)	toont	kinderen	van	de	
Van	Everdingenschool	in	een	protest-
mars	op	weg	naar	het	gemeentehuis.	
De	 foto	 werd	 aangeboden	 aan	 de	
persoon	 die	 de	 kinderen	 de	 meest	
belangrijke	 vinden	 onder	 de	 aan-
wezigen:	 boswachter	 Aalt	 van	 den	
Hoorn.	Hij	gaat	immers	voor	het	bos	
zorgen.
Hendrike	Geessink	van	het	Utrechts	
Landschap	 ‘interviewde’	 tijdens	 de	
overdrachtsbijeenkomst	 achtereen-
volgens	 Roeland	 van	 Vledder	 van	
ASR,	 wethouder	 Arie-Jan	 Ditewig,	
Gedeputeerde	Bart	Krol,	Floris	Zui-
dema	 van	 Stichting	 Mens	 en	 zijn	
Natuur	 en	 Marco	 Glastra,	 directeur	
van	 het	 Utrechts	 Landschap.	 Het	
gezelschap	 was	 met	 een	 bus	 vanaf	
het	 gemeentehuis	 naar	 de	 Burge-
meester	 van	 der	Borchlaan	 gereden.	
Na	 het	 vertrek	 van	 de	 schoolkinde-
ren	gingen	de	genodigden	weer	naar	
het	 gemeentehuis	 voor	 de	 formele	
ondertekening	 van	 de	 verkoopdocu-
menten.

Overdracht aan natuurbeschermers 
van de toekomst

door Henk van de Bunt

Maandag 28 februari ondertekenden de Provincie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap, de Stichting 
Mens en zijn Natuur, ASR Nederland en de gemeente De Bilt de koopovereenkomst voor ruim 7,5 hectare 

natuurgrond in de Biltse Duinen. Hierdoor is circa 36 hectare van het gebied nu in handen van één eigenaar: 
het Utrechts Landschap. De vijf partijen zorgen er zo voor dat de kwaliteit van het natuurgebied behouden 

blijft en toegankelijk voor publiek. 

Maxime Westerink vertelde dat de actie zo’n succes is omdat voor omwonende 
ouders en hun kinderen het bos al heel lang zeer dierbaar is. Roeland van 
Vledder van ASR, wethouder Arie-Jan Ditewig, Gedeputeerde Bart Krol, Flo-
ris Zuidema van Stichting Mens en zijn Natuur en Marco Glastra, directeur 
van het Utrechts Landschap luisteren geboeid.

Leerlingen van de Van Everdingenschool, de Julianaschool, de Theresia-
school en de Van Dijckschool uit Bilthoven hebben met elkaar een bijdrage 
van ruim 700 euro binnengehaald.

Het	 Koos	Vorrinkhuis	 is	 een	 natuur-
vriendenhuis	waar	men	kan	overnach-
ten,	 zich	 kan	 ontspannen	 en	 van	 de	
natuur	kan	genieten.	Het	is	een	over-
zichtelijk,	 goed	geoutilleerd	 gebouw,	
dat	 bij	 uitstek	 geschikt	 is	 voor	 ver-
enigingen,	 scholen	 en	 andere	 grote	
groepen.	 Ook	 gezinnen,	 (vrienden-)
groepjes	en	individuele	gasten	kunnen	
in	 dit	 huis	 goed	 terecht.	 Het	 verblijf	
is	 gebaseerd	 op	 zelfverzorging:	 de	
gasten	 koken	 voor	 zichzelf,	 houden	
hun	eigen	kamer	schoon	en	-bij	langer	
verblijf-	een	deel	van	het	huis.	
Het	 huis	 is	 het	 gehele	 jaar	 geopend.	
Het	 wordt	 voor	 100%	 beheerd	 door	
vrijwilligers.	Een	gastvrouw	en	gast-
heer	 staan	 de	 gasten	 tijdens	 het	 ver-
blijf	 graag	 te	 woord.	 Het	 Koos	 Vor-
rinkhuis	 is	 door	 de	 Recron	 onder-
scheiden	 als	 een	 accommodatie	 met	
4	 sterren.	 Dit	 huis	 is	 één	 van	 de	 16	
natuurvriendenhuizen	 in	 Nederland	
en	 heeft	 een	 capaciteit	 van	 103	 bed-
den,	verdeeld	over	39	kamers.	

Gezocht
Het	 Koos	 Vorrinkhuis	 zoekt	 vrijwil-
ligers	 voor	 het	 opknappen	 speeltuin	
(o.a.	 vervangen	 plateau	 glijbaan),	
schilderwerk,	 het	 plaatsen	 van	 biel-

sen	 bankjes,	 snoeiwerkzaamheden,	
bomen	kappen	en	 ruimte	geven	voor	
gezonde	bomen	enz.	Het	vrijkomende	
hout	wordt	verdeeld	onder	de	vrijwil-
ligers.	 Ook	 zoekt	 men	 nog	 ‘vrijwil-
ligers’	 voor	 de	 ‘verzorging	 van	 de	
vrijwilligers’(hapje	koffie	enz.).	
Het	Koos	Vorrinkhuis	ziet	NL	DOET	
als	 een	 goede	 gelegenheid	 om	 juist	
dat	beetje	extra	te	doen	waar	normaal	
niet	 aan	 toegekomen	 wordt.	 ‘Daar-
naast	 hoopt	 men	 dat	 de	 mensen,	 die	

zich	 aanmelden	 daarna	 vaker	 een	
dagje	vrijwilligerswerk	willen	doen’,	
aldus	 Wim	 ten	 Boske	 en	 Wim	 van	
Rijswijk	 van	 het	 Natuurvriendenhuis	
Koos	Vorrink.	Mensen	die	met	vrien-
den,	 collega’s	 of	 hun	 vereniging	 in	
actie	willen	komen	bij	het	Koos	Vor-
rinkhuis	 kunnen	 zich	 aanmelden	 bij	
www.nldoet,	rechtstreeks	bij	het	Koos	
VorrinkHuis	 (tel.	 035	 6668305)	 of	
bij	Wim	ten	Boske	(06	46231044)	of	
Wim	van	Rijswijk	(06	20837719).	

Vrijwilligers zoeken Vrijwilligers
door Henk van de Bunt

Het Koos Vorrinkhuis (NIVON) aan de Koudelaan 16 Lage Vuursche doet op zaterdag 19 maart mee aan 
NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. 

Tijdens NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in 
voor diverse organisaties, die tijdens deze dag net dat kleine beetje extra kunnen doen.

De vrijwilligers v.l.n.r. Lida Rigter, Hanny Brakeboer Ad van Alphen en Wim 
ten Boske.

Nordic Walking
Op	 vrijdag	 18	 maart	 om	 10.30	
uur	 start	 een	 nieuwe	 cursus	 Nor-
dic	 Walking	 bij	 SWO.	 De	 kosten	
bedragen	 40	 euro	 voor	 5	 lessen.	
Voor	 meer	 informatie	 en	 inschrij-
ven	 kunt	 u	 terecht	 bij	 de	 receptie	
van	 de	Biltse	 vestiging	 van	SWO,	
Jasmijnstraat	6	 in	De	Bilt,	 tel.	030	
2203490.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
10-03

Woe.
09-03

Vrij.
11-03

Do.
03-03

Vrij.
04-03

11,00

11,00

Woe.
02-03 Heilbotfilet met kappertjessaus

of

Lamsschenkel 

met provençaalse groenten

Kabeljauwfilet met

mosterddille saus

of

Entrecôte met knoflooksaus

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

 Op woensdag gezinszak met 4 vlees kroketten

  of 4 frikandellen voor € 7,95

Broodje vleeskroket € 1,50

Broodje frikandel € 1,50

Koffie appelgebak
met slagroom nu voor € 2,95

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four


