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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
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Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

duurzaam bouwen

06 53347062

Carnaval 

Zaterdag 18 februari werden prinses Carpo 1 en Jeugdprins Barn XL1 om 
11.11 uur op gemeentehuis Jagtlust ontvangen door het gemeentebestuur. 
Burgemeester Gerritsen overhandigde de sleutel van het Speikerreik.  
[foto Reyn Schuurman]

Nieuw verkeersbord 
zorgt voor verwarring

Op de Burgemeester Huydecoperweg heeft de gemeente 
De Bilt onlangs twee nieuwe verkeersborden geplaatst.  

Ze bevinden zich net voor de splitsing met de Dr. Welfferweg en 
de Kerkdijk. ‘U nadert een gevaarlijk kruising’ is één van de 
borden. Op zichzelf een nuttige mededeling. Het andere bord 

bevat de mededeling ‘Verkeer van rechts heeft voorrang’. 

‘Daarin zit nu het probleem’, meldt Marjon Braas (41). ‘Op de brug, die het 
begin vormt van de Dokter Welfferweg staat het bekende vierkante blauwe 
bord met de witte en rode pijl. Dat laat weten dat het verkeer dat de Dr. 
Welfferweg op wil, voorrang heeft op het verkeer dat daar vanaf komt. Niks 
geen voorrang dus als je de Dokter Welfferweg afkomt.’ Ze vindt het een 
verwarrende situatie en heeft hierover gebeld met de Afdeling Verkeer van 
de Gemeente De Bilt. Daar lieten ze haar weten de situatie te kennen. 

Niet
Ze vertelden Marjon ook dat ze indertijd het gemeentebestuur geadviseerd 
hadden om de twee nieuwe verkeersborden op de Huydecoperweg niet te 
plaatsen. ’Het gemeentebestuur heeft echter besloten om dat wel te doen en 
aldus is geschied.’ Marjon: ‘De gemeente heeft zo willens en wetens een 
gevaarlijke situatie gecreëerd. Dit is sowieso een onoverzichtelijk kruis-
punt.’ Ze woont zelf aan de Dr. Welfferweg en heeft al een paar keer gezien 
dat de auto’s op de kruising nu op elkaar staan te wachten en dan opeens 
toch gaan optrekken. Ze hoopt dat het gemeentebestuur nog eens goed wil 
kijken naar de situatie. [MN]

Marjon Braas met het verkeersbord dat laat zien dat het verkeer vanaf de 
Dr. Welfferweg geen voorrang heeft.

Een werknemer van het bedrijf dat 
deze werkzaamheden had uitgevoerd, 
vertelde dat het een tijdelijke op-
vang was voor het grondwater uit de 
bouwput bij Huize Het Oosten. Verder 
meldde hij dat de gemeente de sloten 
mogelijk ook zou gebruiken bij de aan-
leg van de tunnels onder het spoor. De 
afdeling Voorlichting van de gemeente 
De Bilt licht toe: ‘Het klopt inderdaad 
dat het grondwater uit de bouwput bij 
Huize Het Oosten tijdelijk wordt afge-
vloeid in de sloten. Het is grondwater, 

dus schoon water. Huize Het Oosten 
heeft een vergunning voor deze grond-
wateronttrekking. De verwachting is 
dat dit nog twee à drie maanden duurt. 
Het Hoogheemraadschap heeft naar 
de milieuaspecten gekeken en er was 
geen risico om het zo te doen.’ De ge-
meente denkt niet dat zij gebruik hoeft 
te maken van de sloten tijdens de on-
dertunneling, maar dat bekijkt zij de 
komende tijd. 

Dicht
De droge greppel die langs het eerste 
stuk van de Dwarsweg loopt, tussen de 

Jeroen Boschlaan en de parkeerplaats 
van de Kees Boekehal, is dichtgegooid. 
De bewoner van het huis op de hoek 
van de Apollovlinder en de Dwarsweg 
legde uit: ‘De gemeente heeft mij van 
haar plannen vooraf op de hoogte ge-
steld. Aanvankelijk wilde ze toestem-
ming geven om het water al vanaf het 
Kees Boekepad bovengronds te laten 
komen. Ik heb ertegen geprotesteerd, 
want ik was bang dat mijn huis of mijn 
garage zouden verzakken. Nu komt 
het water pas ter hoogte van mijn tuin 
bovengronds. Daar heb ik geen proble-
men mee.’ [LvD]

Sloten langs Dwarsweg voeren 
grondwater Huize Het Oosten af

Dat er graafwerkzaamheden plaats vonden langs de Dwarsweg aan de kant van het Leijense bos in 
Bilthoven, was voorbijgangers al opgevallen. Ondiepe sloten werden uitgediept, holle buizen werden 

geplaatst waar wegen en wandelpaden de sloten kruisten. Op donderdag 16 februari werd gelig water 
in deze sloten gepompt in het gedeelte tegenover de Kees Boekeschool, langs de toerit naar manege de 

Paddock en nog een stuk verder langs de Dwarsweg. 

Het grondwater van Huize Het Oosten komt ter hoogte van de Apollolaan bovengronds en wordt afgevoerd via sloten 
in en langs de rand van het Leijense bos.

Zie pagina 9
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

26/2	•	10.30u	-	Ds.	C.	van	Steenis,	Utrecht

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/2	•	09.00u	-	Ds.	A.	de	Lange,	Dordrecht
26/2	•	18.30u	-	Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/2	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/2	•	10.00u	-	Dhr.	Arthur	Jackson,	
Maarssenbroek

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/2	•	19.30u-	Pastor	A.	van	den	Boogaard	
en	mevr.	ds.	K.	Vos,	Oecumenische	viering

26/2	•	10.30u	-	G.	Oostvogel	o.p,	
Eucharistieviering	-	Parochiekoor

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

26/2	•	09.30	-	Ds.	E.J.	Meijer,	Almere	
(Schakel)

26/2	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	
(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
26/2	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

26/2	•	19.00u	-	Ds.	A.J.	Zoutendijk,	Utrecht

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/2	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

26/2	•	19.30u	-	Taizé,		
Taizékoor	o.l.v.	E.	Firet

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/2	•	10.00u	-	

Mevr.	ds.	M.C.E.	Oskam-van	Zwol,	De	Bilt

R.K. St. Michaelkerk
26/2	•	10.30u	-	Priester	H.	van	Doorn,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
26/2	•	10.00u	-	Dhr.	Hans	Somhorst

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

26/2	•	10.30u	-	Prof.	Dr.	v.	Brümmer,	
Groenekan

PKN - Herv. Kerk
26/2	•	10.00u	-	

Ds.	P.C.H.	Kleinbloesem,	Montfoort
26/2	•	18.30u	-

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
26/2	•	10.30	en	18.00u	-

Dhr.	B.	Klootwijk,	Alblasserdam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/2	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/2	•	10.00u	-	Ds.	J.	Bogert,	Scherpenzeel
26/2	•	18.30u	-	Ds.	G.J.	van	den	Top,	

Vorchten

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk

26/2	•	9.30	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
25/2	•	19.00u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering
26/2	•	10.30u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/2	•	10.00u	-	Ds.	G.D.	Hanemaayer,	
IJsselstein

26/2	•	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
26/2	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
26/2	•	18.30u	-	Ds.	G.	Wassinkmaat,	

Gameren

Filmhuis in De Woudkapel

Gesprekken	 met	 mijn	 tuinman.	
Franse	film	Nederlands	ondertiteld;	
naar	 het	 boek	 van	 Henri	 Cueco.	
Donderdagavond	23	februari	2012,	
om	 19.30	 uur	 in	 De	 Woudkapel,	
Beethovenlaan	 21	 /	 hoek	 Swee-
lincklaan,	Bilthoven.

Zondagochtendviering

Bijzondere	 viering	 o.l.v.	 mevr.	 ds.	
Tina	 Geels	 met	 gelegenheid	 zelf	
het	labyrint	te	lopen.	Behalve	in	de	
tuin,	 zal	 er	 ook	 in	 de	 Woudkapel	
een	 labyrint	 aanwezig	 zijn	 op	 26	
februari	2012,	om	10.30	uur	in	De	
Woudkapel,	 Beethovenlaan	 21	 /	
hoek	Sweelincklaan,	Bilthoven.	De	
toegang	 is	 vrij	 met	 na	 afloop	 een	
collecte.	

Liedjesexpres in Dijckstate

Vrijdag	24	februari	2012	om	19.45	
uur	 komt	 de	 ‘Medley-Expres’	 met		
‘De	Liedjes-Expres’	naar	Dijckstate	
aan	 het	 Maertensplein	 te	 Maar-
tensdijk.	 Een	 wagon	 vol	 gezel-
lige	 Nederlandstalige	 meezingers	
en	 luisterliedjes.	 Het	 programma	
is	 samengesteld	 uit	 een	 keur	 van	
bekende	 liedjes	uit	de	periode	van	
1930	tot	1960.	Het	is	een	program-
ma	met	een	lach	en	een	traan	maar	
bovenal	om	volop	mee	te	zingen.
De	kosten	bedragen	5	euro	(incl.	1	
x	koffie	of	thee).	Meer	informatie:	
SWO	 De	 Zes	 Kernen,	 Maertens-
plein	96	in	Maartensdijk.	tel.	0346	
214161	of	www.swodebilt.nl

Taizéviering in Immanuëlkerk

Op	zondag	26	februari	a.s.	is	er	een	
Taizéviering	 in	 de	 Immanuëlkerk	
in	 De	 Bilt,	 Soestdijkseweg-Zuid	
nr.	 49.	 De	 meditatieve	 viering	 in	
de	sfeer	van	het	Franse	klooster	in	
Taizé	 begint	 om	 19.30	 uur.	 Na	 de	
viering	kan	er	 in	de	zaal	achter	de	
kerk	koffie	of	thee	worden	gedron-
ken	en	worden	nagepraat.	
	

Soefibijeenkomst
	
Op	zondag	26	februari	verzorgt	het	
Soefi	 Centrum	 Utrecht/Bilthoven	
een	 universele	 eredienst	 in	 Huize	
het	 Oosten,	 ingang	 Jan	 Steenlaan	
25,	Bilthoven.	Aanvang	11.00	uur
Het	thema	is:	De	5	elementen.

Het	 Soefisme	 is	 een	 religieuze	
levensbenadering,	 gebaseerd	 op	
geestelijke	 vrijheid,	 respect	 voor	
alle	 religies	en	het	bewust	ervaren	
van	het	dagelijks	leven	als	bron	van	
spirituele	groei.
(www.soefi.nl)
	

Voordracht

Voor	 de	 Bilthovense	 Kring	 voor	
Wijsbegeerte	 en	 Psychologie	
spreekt	 op	 maandag	 27	 februari	
2012	 prof.	 dr.	 Ir.	 Peter-Paul	 Ver-
beek	 over	 Menswaardig	 leven	 en	
techniek.	 De	 bijeenkomst	 vindt	
plaats	in	het	woon-	en	zorgcentrum	
‘De	Koperwiek’,	Koperwieklaan	3	
in	Bilthoven	vanaf	20.00	uur.	Losse	
kaarten	 zijn	 verkrijgbaar	 aan	 de	
zaal.	Info:	amg@qfast.net

Lezing bij Kunst en Religie

Kunst	 en	 Religie	 organiseert	 op	
maandag	 27	 februari	 een	 lezing	
van	 Paul	 Bröker,	 kunsthistoricus	
en	 directeur	 van	 instituut	 Helikon	
met	 als	 onderwerp	 ‘Fresco’s	 van	
Rafael	 in	 de	 pauselijke	 vertrek-
ken	 te	 Rome’	 in	 de	 Bechsteinzaal	
in	Schutsmantel,	Gregoriuslaan	35,	
Bilthoven.	 De	 aanvang	 is	 20.00	
uur	 en	 de	 zaal	 is	 geopend	 vanaf	
19.30	 uur.	 Kaarten	 à	 7,50	 euro	
(incl.	 koffie/thee)	 zijn	 aan	 de	 zaal	
verkrijgbaar.	
Info	bij	Gerard	Weersink	 (tel.	 030	
2291870),	 Ton	 van	 Bommel	 (tel.	
030	 2286968	 of	 Joh.	 van	 Nieuw-
stadt,	 e-mail	 gnjvannieuwstadt@
hetnet.nl

Lezing IRS

Woensdag	29	februari	a.s.	verzorgt	
ds.	C.	Blenk	uit	Lienden	een	lezing	
met	als	thema	‘Hedendaagse	heili-
gen’.	De	bijeenkomst	is	in	een	zaal	
van	 de	 Ontmoetingskerk,	 Juliana-
laan	26	 te	Maartensdijk.	Aanvang:	
19.45	uur.	Entree:	3	euro.	De	netto-
opbrengst	 van	deze	 avonden	komt	
ten	goede	aan	één	van	de	projecten	
van	de	IRS.	Voor	nadere	informatie	
kunt	 u	 kijken	 op	 www.inderech-
testraat.nl	 of	 bellen	 met	 drs.	 G.A.	
van	Ginkel,	tel.	0346	213445.	

Durft te snoeien 

Woensdagavond	29	februari	zal	na	
afloop	 van	 de	 Algemene	 leden-

‘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

vergadering	 van	 Moestuinvereni-
ging	Tuinmaar	om	20.30	uur		Paul	
Machielsen	 van	 kwekerij	 Abbing		
een	lezing/cursus	verzorgen	met	als	
titel:	 ‘Durf	 te	 snoeien’.	 De	 leden-
vergadering	 en	 de	 lezing	 zijn	 in	
parochiecentrum	 De	 Mantel	 van	
en	naast	de	RK	Sint	Maartenskerk,	
Nachtegaallaan	40	te	Maartensdijk.	
Ook	niet	 leden	zijn	welkom	en	de	
toegang	is	gratis.

Ontmoetingsmiddag 
in Noorderkerk

Ds.	 Benedikte	Bos	 zal	 op	 donder-
dag	8	maart	haar	kennis	en	enthou-
siasme	 met	 betrekking	 tot	 Ikonen	
graag	met	anderen	delen.	Voor	een	
hapje	en	een	drankje	wordt	gezorgd	
.	 U	 bent	 van	 harte	 welkom	 op	 8	
maart	om	14.30	uur	in	de	Noorder-
kerk	Laurillardlaan	6	te	Bilthoven.
Voor	 vervoersvragen:	 mevrouw	
Heslinga	 tel.	 030	 2280662	 of	
mevrouw	Bijlsma	tel.	030	2284983

Geschiedenis van de kerkmuziek 

Donderdag	15	maart	houdt	Jan	Sie-
mons	 (oud-organist	 Opstandings-
kerk)	 in	 de	 Immanuelkerk	 te	 De	
Bilt	 om	20.00	uur	 een	 lezing	over	
de	 geschiedenis	 van	 de	 kerkmu-
ziek.	
Ook	wordt	stil	gestaan	bij	de	bete-
kenis	 van	 verschillende	 pausen	
voor	 de	 kerkmuziek,	 maar	 ook	 de	
invloed	van	Pepijn	de	Korte	en	zijn	
zoon	 Karel	 de	 Grote	 komt	 aan	 de	
orde.
Na	 de	 pauze	 ligt	 de	 nadruk	 op	
de	muziek	van	de	Reformatie,	 om	
te	 eindigen	 met	 de	 geschiedenis	
in	 Nederland.	 Ook	 hiervan	 zul-
len	voorbeelden	worden	‘getoond’,	
naast	 het	 met	 elkaar	 zingen	 van	
een	aantal	liederen	o.l.v.	Joke	Firet,	
met	 orgelbegeleiding	 van	 Sietze	
Kaldeway.	De	 toegang	 is	vrij.	Een	
vrijwillige	 bijdrage	 wordt	 op	 prijs	
gesteld.
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Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag	 25	 februari	 wordt	 door	
muziekvereniging	 Kunst	 &	 Ge-
noegen	oud	papier	 in	Hollandsche	
Rading	ingezameld.	De	wagen	ver-
trekt	om	9.00	uur	vanaf	‘Het	Rond-
je’.	U	wordt	vriendelijk	verzocht	de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Westbroek
Op	donderdag	23	februari	zamelen	
leden	 van	 muziekvereniging	 De	
Vriendenkring	weer	oud	papier	 in.	
Wilt	 u	 zo	 vriendelijk	 zijn	 om	 het	
oude	papier	vóór	18.30	uur	aan	de	
weg	 op	 of	 de	 daarvoor	 bestemde	
plaatsen	te	zetten.	Inwoners	van	de	
nieuwbouw	 worden	 verzocht	 ook	
de	container	op	de	vertrouwde	plek	
neer	te	zetten.

Met	een	rollator	lekker	gaan	dansen
De	Koperwiek	biedt	deze	kansen
van	foxtrot	tot	swing
ieder	doet	zo	zijn	ding
net	als	vroeger,	maar	nu	zonder	sjansen

Guus Geebel Limerick

Wij	willen	allen	heel	hartelijk	bedanken	voor	de	warme	belangstelling	en	
het	meeleven	rondom	de	ziekte	en	na	het	overlijden	van	

Janny Kruithof – van de Geer.

Zoveel	mensen	hebben	gereageerd.	Dat	doet	ons	goed.

Ad,	Pietro	en	Alicia	Kruithof

Vianen,		februari	2012
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GRATIS BEZORGSERVICE

De	gasten	ervaren	de	gerechten	uit	an-
dere	 culturen	 als	 bijzonder	 smakelijk	
en	de	maaltijden	oogsten	veel	waarde-
ring.	Verscheidene	factoren	dragen	er-
toe	bij	dat	het	eetcafé	zo	succesvol	is.	
Bauer	en	Hozee	kunnen	over	een	groot	
aantal	uitmuntende	koks	beschikken	–	
onder	wie	veel	mensen	die	uit	andere	
culturen	 stammen	 en	 de	 keuken	 uit	
hun	land	van	oorsprong	tot	in	de	punt-
jes	 beheersen	 -	 ,	 en	 ze	 kunnen	 altijd	
rekenen	op	achttien	vaste	vrijwilligers	
en	 vijftien	 mensen	 op	 de	 zogeheten	
schaduwlijst.	 ‘Die	 kunnen	 we	 bellen	
als	we	mensen	tekort	komen.’	De	men-
sen	in	dit	vrijwilligersteam	werken	ge-
weldig	goed	samen	en	springen	waar	
nodig	voor	elkaar	in,	bijvoorbeeld	als	
iemand	even	wordt	weggeroepen.	 ‘Ik	
ben	 verwend	 met	 mijn	 team’,	 verze-
kert	 Bauer,	 die	 samen	 met	 Patty	 van	
Ziel	 twaalf	 jaar	 geleden	 met	 het	 in-
tercultureel	 eetcafé	 begon.	 De	 taak-
verdeling	in	het	team	is	voor	iedereen	
duidelijk.	 ‘De	 kok	 bepaalt	 wat	 er	 op	
tafel	komt.	Hij	is	de	baas.	Wij	zijn	de	
“slaafjes”.’	 De	 coördinatoren	 zorgen	
dat	alle	ingrediënten	voor	de	gerechten	

worden	 ingeslagen	 en	 sturen	 de	 vrij-
willigers	aan.	

Biologisch
De	 volgende	 vegetarische	 biologisch	
maaltijd	zal	plaatsvinden	in	augustus.	
‘Ons	streven	is	twee	keer	per	jaar	zo’n	
maaltijd	 aan	 te	 bieden’,	 deelt	 Bauer	
mee.	 ‘In	 augustus	 is	 dat	 gemakke-
lijker	dan	 in	 januari,	omdat	 in	de	zo-
mer	biologische	groente	minder	 duur	
is.	 Vorige	 maand	 werd	 de	 maaltijd	
bereid	 door	 kok	 Pieter	 Holand.	 ‘Hij	
heeft	een	biologisch	lunchrestaurant	in	
Zeist,	Sole	Bio.	Door	de	week	kookt	
hij	daar	vegetarisch,	maar	op	zaterdag	
en	zondag	ook	gerechten	met	vlees	of	
vis.’	Bauer	 heeft	 haar	 eigen	kinderen	
van	jongs	af	aan	al	vertrouwd	gemaakt	
met	 biologische	 producten.	 ‘Vroeger	
verbouwde	 ik	 zelf	 groente	 in	 mijn	
eigen	 tuin.	 Ik	 heb	 heel	wat	 vriendjes	
en	 vriendinnetjes	 van	 mijn	 kinderen	
minder	populaire	groente	als	bietjes	en	
spruitjes	 leren	 eten.’	 De	 vegetarische	
biologische	maaltijd	in	augustus	wordt	
Indiaas.	‘Dan	kookt	Sangita,	onze	In-
diase-Afghaanse-Hindoestaanse	 kok.’	

Biologische	 producten	 bevatten	 geen	
resten	van	bestrijdingsmiddelen,	geen	
kunstmatige	 geur-,	 kleur-,	 en	 smaak-
stoffen	 en	 geen	 conserveermiddelen.	
Sommige	mensen	vinden	biologische	
producten	 duur,	 maar	 verklaarbaar	 is	
die	 hogere	 prijs	 wel.	 Het	 is	 bijvoor-
beeld	 logisch	 dat	 een	 biologisch	 ei	
meer	kost,	als	de	kip	beter	voer	krijgt	
en	een	heel	weiland	tot	haar	beschik-
king	 heeft.	 En	 het	 is	 logisch	 dat	 een	
les	 onbespoten	 fruitsap	 duurder	 is,	
omdat	 het	 fruit	 met	 de	 hand	 geoogst	
wordt.	

Vegetarisch
Ruim	4,5	procent	van	de	Nederlandse	
bevolking	 eet	 volledig	 vegetarisch.	
Daarnaast	 kiest	 een	 groot	 aantal	 Ne-
derlanders	 ervoor	 om	 een	 keer	 of	
enkele	 dagen	 per	 week	 vegetarisch	
te	 eten.	 Toch	 denken	 nog	 veel	 men-
sen	 dat	 vegetarisch	 eten	 niet	 gezond	
is.	Die	gedachte	 is	onjuist.	Het	enige	
waarop	 bij	 een	 gezonde	 vegetarische	
maaltijd	moet	worden	gelet,	 is	de	sa-
menstelling.	Alleen	maar	aardappelen,	
rijst	of	pasta	met	groente	eten	en	het	

vlees	weglaten,	levert	geen	goed	uitge-
balanceerde	 maaltijd	 op.	 Een	 bewust	
samengesteld	 vegetarisch	 eetpatroon	
levert	 ruimschoots	 alle	 noodzakelijke	
voedingsstoffen.	 Er	 zijn	 veel	 vlees-
vervangers	op	de	markt	en	ook	noten	
en	 kaas	 kunnen	 vlees	 vervangen.	 In-
spiratie	 voor	 een	 gezonde	maaltijd	 is	
uit	talloze	vegetarische	kookboeken	te	
halen.	Vegetariërs	die	een	goed	maal-
tijdpatroon	 volgen,	 lijden	 doorgaans	
minder	 aan	 hart-	 en	 vaatziekten	 en	
diabetes	 mellitus	 en	 ze	 hebben	 een	
lager	lichaamsgewicht.	Op	zondag	26	

februari	wordt	in	’t	Hoekie	een	Turkse	
maaltijd	opgediend,	meldt	Bauer.	‘We	
gaan	 kippen-linzensoep	 en	 bulgur	
eten.	Bulgur	is	heel	gezond.	Erbij	heb-
ben	we	kippenpoten	en	een	mooie	sa-
lade	en	als	nagerecht	krijgen	de	gasten	
Turkish	delight	bij	de	kofie.’
Vooraf	 aanmelden	 is	 verplicht	 via	
info@animowerkt.nl	of	030-2201702.	
De	“gewone”	maaltijden	kosten	€	5,50	
(U-pas	houders	€	4.00).	Kinderen	 tot	
11	 jaar	 mogen	 voor	 de	 helft	 van	 dat	
bedrag	mee-eten.	Biologische	vegeta-
rische	maaltijden	kosten	€	7,50.

Inwoners gemeente De Bilt dol op 
intercultureel eetcafé bij ’t Hoekie

door Lilian van Dijk

Het intercultureel eetcafé in Servicecentrum ’t Hoekie in De Bilt is ongeloolijk populair. 
Vrijwilligster Carla Bauer-Ruiter, die samen met Frederique Hozee “opperkoksmuts” - coördinator 

– is, vertelt enthousiast: ‘Eind januari hadden we een vegetarische biologische maaltijd. Daar hebben 
we geen publiciteit voor gemaakt, maar we hadden toch liefst zeventig gasten!’

Carla Bauer-Ruiter eet zelf zoveel mogelijk biologische producten, dus ook 
biologische boter, omdat ze lekkerder smaken en van goede kwaliteit zijn. 

Tussen	Maartensdijk	en	de	N234	die	
van	 De	 Bilt	 langs	 Soest	 naar	 Baarn	
voert,	gaat	door	het	bos	in	oostelijke	
richting	 een	 smalle	 weg	 met	 twee	
namen.	Vanaf	de	Dorpsweg	in	Maar-
tensdijk	 heet	 deze	 eerst	 de	 Maar-
tensdijkseweg	en	na	de	kruising	met	
de	 Vuursesteeg	 heet	 het	 verlengde	
de	 Embranchementsweg.	 Het	 is	 een	
verbinding	 met	 hobbels	 en	 bobbels,	
met	 afbrokkelend	 asfalt	 en	 verzakte	
zijkanten.	
Die	weg	zal	deze	zomer	na	technisch	
onderzoek	 grondig	 worden	 opge-
knapt.	Er	komen	tijdelijk	borden	van	
30	kilometer	en	ietssuggestiestroken	

op	 de	weg	 en	 uitwijkhavens	 en	 ver-
smallingen.	 De	 schatting	 is	 dat	 het	
werk	een	maand	zal	duren	en	de	weg	
dan	dicht	zal	zijn.	Geschat	wordt	ook	
dat	einde	zomer	het	werk	is	afgerond.	
Van	 eenrichting	 verkeer	 waar	 som-
mige	 Vuurschenaren	 op	 hoopten	 zal	
het	niet	komen.	

Vanaf 1300
In	Lage	Vuursche	werd	 dit	 plan	 on-
langs	bekend	gemaakt.	In	de	hoorzit-
ting	 van	 de	 Contactcommissie	 Lage	
Vuursche	van	donderdag	26	januari	in	
het	dorpshuis	de	Furs,	liet	wethouder	
Jan	Baerends	van	Baarn	weten	dat	de	

Embranchementweg	 deze	 zomer	 zal	
worden	aangepakt.	Het	onderzoek	en	
het	werk	zal	worden	uitgevoerd	door	
de	gemeente	Zeist	dat	vervolgens	een	
rekening	voor	het	Baarnse	deel	van	de	
weg	zal	declareren.	Dat	mag	vreemd	
klinken	 maar	 dat	 komt	 doordat	 de	
weg	van	1240	meter	 lang	onder	drie	
gemeenten	valt.	De	weg	die	al	vanaf	
1300	 dezelfde	 naam	 draagt	 ligt	 930	
meter	op	grond	van	Zeist,	220	meter	
op	grond	van	Baarn	 en	90	meter	 op	
grond	van	De	Bilt.	En	de	Franse	naam	
van	 de	 weg	 betekent:	 ‘Uitmonding	
van	een	weg	die	op	een	andere	weg	
uitkomt.’

De Embranchementsweg wordt opgeknapt
door Kees Pijpers

Samengevatte berichten uit De Gooi en Eemlander en van de Contactcommissie 
Lage Vuursche zijn van belang voor een ieder die binnenkort gebruik moet maken van de weg 
tussen Maartensdijk en enerzijds de Biltseweg richting Baarn en anderzijds de Soestdijkerweg 

richting Den Dolder en Bilthoven.

Op de T-splitsing met de Vuurse Steeg begint de Embranchementsweg, welke in oostelijke richting naar de N234 loopt. 

Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt

Het bestuur van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is van 
samenstelling veranderd. In een hernieuwde kennismaking 

met wethouder Herman Mittendorff is besproken hoe in 
de Gemeente de Bilt de hulpverlening aan vluchttelingen 

plaatsvindt en kan verbeteren.

Vluchtelingen	hebben	hun	 land	verlaten	uit	 vrees	 voor	 vervolging.	Vaak	
zijn	zij	hun	familie,	positie,	werk	en	sociale	leven	kwijt.	Ze	zullen	medische	
en/of	psychische	hulp	nodig	hebben	en	zijn	soms	vervolgd,	gemarteld	en	
getraumatiseerd.
De	 vrijwilligers	 van	 Steunpunt	 Vluchtelingen	 helpen	 jaarlijks	 bijna	 30	
vluchtelingen	 en	 hun	 gezinnen	 om	 zich	 in	 Nederland	 te	 kunnen	 redden,	
om	er	 te	wonen,	 te	werken	 en	 zich	 thuis	 te	 voelen.	Voor	 informatie	 kan	
contact	worden	opgenomen	met	coördinator	Hanneke	Eilers,	telefoon	030	
2292825.	 (Bert van der Schalie)

V.l.n.r. Wethouder Herman Mittendorff en de bestuursleden Hanneke Eilers, 
Bert van der Schalie (voorzitter), Pieter Oomen, Naniré Khenkikian en Erik 
van der Wolk.



VOORDEEL HELE WEEK

250
gram 4.98

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 7.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 februari
t/m woensdag 29 februari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Kip cordon bleu
Runder cordon bleu
Varkens cordon bleu

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham

Fricandeau

Rosbief

Kip- tomaat- mozzarella salade 
Warm Gerookte zalmsalade
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50   

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

3x 100
gram 4.49

Hollandse biefstuk

Bourgondische 
varkenshaas 

varkenshaas 
naturel 

Katenhaas

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

GEPANEERDE SCHNITZELS 

6 halen / 
   5 betalen

5 halen / 
   4 betalen

GEBAKKEN BIEFSTUK 
100

gram 2.98

CRUNCHY ROSBIEF 
MET CRANBERRY, MOSTERD 
EN PISTACHENOOTJES

100
gram 2.10

LEKKER OP BROOD!

STOMPETOREN 
BELEGEN

PISTACHENOOTJES 
zónder dop

500
gram 5.25

100
gram 2.50 Kan zó de oven in!

Versgebrande

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

Perssinaasappels
2 kilo

1,49

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Elstar

Handappels
Héél kilo

•  Prei-gehaktschotel
 ________________ 100 gRAM  0,99

•  Kip-roerbak
MET gEBAKKEN KRIELTJES 
 ________________ 100 gRAM  0,99

•  Lasagne
4 SOORTEN ________ 100 gRAM  0,89

Vers gesneden

Soepgroente
250 gram

0,69 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAg

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 gRAM  0,60

MAANDAg 27 FEBRUARI, DINSDAg 28 FEBRUARI 

EN WOENSDAg 29 FEBRUARI

Vers gesneden

Bietjes ______________  500 gRAM  0,99

Vers gesneden

Ananas ____________  VOLLE BAK  0,99

Moussaka ________  100 gRAM  0,99

Nieuw!

Roerbakgroente 
van het huis ______  400 gRAM  1,39

Nu de lekkerste mandarijnen
en sinaasappels, proef ze!!!
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Het	 is	 niet	 alleen	 interessant	 voor	
(aanstaande)	zorgvragers	of	zorgwer-
kers.	Nu	de	zorg	in	Nederland	steeds	
meer	 onder	 vuur	 komt	 te	 liggen,	
vinden	 mensen	 het	 belangrijk	 om	 te	
weten	wat	‘zorg’	nu	echt	inhoudt.	Bij	
Accolade	Zorggroep	laten	ze	belang-
stellenden	graag	zien	wat	zorg	verle-
nen	en	zorg	ontvangen	betekent.
De	 informatie-	 en	 voorjaarsmarkten	
op	de	locaties	zorgen	voor	een	gezel-
lige	 bedrijvigheid.	 Er	 zijn	 marktkra-
men	 met	 onder	 andere	 delicatessen,	
decoratiemateriaal,	 cadeauartikelen	
en	 huisvlijtproducten.	 In	 het	 restau-

rant	kan	men	terecht	voor	kofie	met	
gebak	 of	 een	 lunch.	 Rondleidingen	
zijn	de	hele	dag	mogelijk.	Een	goede	
aanleiding	om	even	een	kijkje	te	ko-
men	nemen.	Dat	kan	tussen	10.00	en	
13.30	uur.	Ook	voor	de	kinderen	is	er	
genoeg	te	doen.	

Zo	heeft	De	Wijngaard/De	Kuip	een	
dierenweide	 met	 speeltoestellen	 om	
het	 terrein.	 D’Amandelboom	 heeft	
vorig	 jaar	 een	 echte	 jeu	 de	 boules	
baan	 gekregen.	 En	 op	 de	 locaties	 is	
ook	een	speel-	en	spellenkist	voor	als	
het	buiten	te	guur	is.	

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	
17	maart	hebt	u	dé	gelegenheid!		
En	wilt	u	zelf	de	handen	uit	de	mou-
wen	 steken?	 Accolade	 Zorggroep	
doet	 op	 17	 maart	 ook	 mee	 aan	 de	
NL.DOET.	 In	 d’Amandelboom	 gaat	
het	 om	 het	 inrichten	 van	 een	 bele-
vingstuin	en	in	De	Wijngaard	worden	
de	 activiteitenruimtes	 geschilderd.		
Aanmelden	 kan	 via	 www.NLDOET.
nl	of	bij	info@accoladezorggroep.nl.		

Open dag Accolade Zorggroep
Zaterdag 17 maart 2012 is de landelijke Open dag van de Zorg. Ook Accolade Zorggroep

doet mee en nodigt mensen uit om een kijkje achter de schermen te komen nemen.
Accolade heeft in deze regio locaties in Bosch en Duin en Bilthoven.

Aukje Huisman heeft 
nog steeds

een hekel aan de pomp
door Kees Pijpers

Ook al in augustus 2009 stuurde Aukje Huisman een bijdrage 
naar De Vierklank voor de rubriek ‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt …’ 

nadat er een verhaal was verschenen over geplaatste kunst 
in voormalig Maartensdijk. De inhoud van die bijdrage was 

duidelijk; even duidelijk als haar reactie van nu
op de plannen voor de ‘pomp’ op het Maertensplein

een echt kunstwerk te plaatsen. 

Ze	woont	al	50	 jaar	 in	Maartensdijk	maar	 ‘weet	 je’,	 zegt	ze,	 ‘ik	heb	het	
lang	moeten	opkroppen.	Van	begin	 af	heb	 ik	 een	hekel	 aan	dat	 sombere	
ding	gehad	en	dan	hoor	je	ook	van	anderen	hoe	lelijk	ze	het	vinden.	Het	is	
nietszeggend,	bijna	aanstootgevend.	Dit	is	toch	geen	kunst?	Er	zijn	mensen	
voor	wie	het	lijkt	op	een	wachttoren	van	een	concentratiekamp,	hebben	ze	
gezegd.	Er	zou	iets	warmers	moeten	komen.	Iets	waar	ook	kinderen	mee	
kunnen	spelen.	Toen	las	ik	in	De	Vierklank	over	de	plannen	onder	de	aardig	
gekozen	titel:	‘Hekel	aan	dat	ding’,	en	toen	dacht	ik	‘zie	je	wel,	ik	ben	niet	
de	enige’.	

Anderen
Mevr.	De	Jong,	wonend	op	het	Maertensplein	is	ook	niet	blij	met	de	akelige	
zuil.	Kijkend	over	het	plein	wijst	ze	naar	de	bankjes	en	vindt	dat	heel	wat	
beter.	‘Het	is	zo’n	leuk	gezicht	als	daar	kinderen	op	spelen’.	We	zijn	met	de	
dames	Aukje	Huisman	en	Ria	van	Aarnhem	nog	eens	naar	de	Dorpspomp	
gaan	kijken.	Hun	opmerkingen	zijn	niet	mals.	Mevrouw	Huisman	(78),	zelf	
beeldend	kunstenaar	die	prachtige	tekeningen	maakt,	zou	op	het	plein	veel	
liever	iets	zien	dat	de	historie	van	Maartensdijk	betreft	en	dan	een	bankje	
erbij.	Mevrouw	van	Aarnhem	(82)	doet	het	denken	aan	een	toren	van	het	
concentratiekamp	Auschwitz.	En	kijkend	naar	de	 zuil	 horen	we	dan	ook	
nog	het	woord	‘grafmonument’.	

Gedicht
Opnieuw	klom	Aukje	Huisman	in	de	pen,	door	met	een	gedicht	ondersteu-
nend	te	reageren	op	de	voorstellen	door	met	vervanging	van	de	pomp	het	
Maertensplein	te	verfraaien;	opnieuw	lyriek	op	en	over	het	Maertensplein:	
O wat een goed idee
van de kunstenaar in spe, 
die de historische plek mee neemt in het idee
van het Maertensplein. 
De schoffel wat minder naar mijn idee
de ontkiemende plant grandioos!
Aan iedereen gedacht ook aan de kinderen.
Als dit ligt in het verschiet 
doet het niemand verdriet.

Aukje Huisman (links) en Ria van Aarnhem hebben ook een hekel aan  
‘dat ding’. 

Kpomé	 is	 een	 klein	 dorpje	 van	 een	
paar	 duizend	 inwoners	 op	 het	 plat-
teland	van	Benin.	Er	is	geen	gemak-
kelijke	 toegang	 tot	 water.	 De	 enige	
mogelijkheid	 is	 een	 vervuild	 meer	
op	 7	 kilometer	 lopen.	 Schoon	 water	
is	 het	 meest	 urgent.	 Het	 idee	 voor	
een	 waterproject	 is	 geboren	 na	 een	
bezoek	 van	Alfred	 Quenem	 naar	 dit	
dorp.	 Alfred	 is	 afkomstig	 uit	 Benin	
en	woont	al	jaren	in	Nederland.	Hij	is	
componist	en	multi-muzikaal.	Alfred	
weet	 traditionele	 muziek	 in	 verras-
sende	nieuwe	jasjes	te	steken	zonder	
verlies	van	originaliteit.	
Samen	met	zijn	vrouw	Mirjam	geeft	
hij	 vorm	 aan	 Jambo	 Afrika.	 Jambo	
(hallo)	 Afrika	 heeft	 als	 doelstelling	
het	 promoten	 en	 genieten	 van	 ver-
schillende	 aspecten	 van	 Afrikaanse	
culturen	 via	muziek	 en	 dans.	Water-
drums	 (kalebaspercussie)	 en	 yoruba	
zangworkshops	 zijn	 twee	 originele	
activiteiten	 van	 Jambo	 Afrika,	 die	
Alfred	verzorgt.	
	
Adoptie
Maria	 van	 den	 Boer	 uit	 Bilthoven	
heeft	samen	met	haar	man	een	aantal	

jaren	in	Afrika	gewoond	en	gewerkt.	
Hij	werkte	voor	de	WHO	en	zij	voor	
UNICEF.	Na	zijn	overlijden	heeft	zij	
in	2004	de	Stichting	Nguia	Ti	Bé	op-
gericht.	Deze	heeft	al	veel	kleinscha-
lige	 projecten	 in	Afrika	 ondersteund	
en	heeft	ook	dit	project	geadopteerd.	

Maria	van	den	Boer:	 ‘Voorzieningen	
voor	 gezondheidszorg	 zijn	 daar	 ver	
weg.	Levensbedreigende	situaties	lo-
pen	daardoor	slecht	af.	Als	een	moe-
der	moet	bevallen	en	er	zijn	complica-
ties	moet	ze	eerst	35	kilometer	reizen	
naar	 de	 hoofdweg,	 die	 Noord	 met	
Zuid	 Benin	 verbindt	 en	 daar	 wach-
ten	tot	ze	vervoer	heeft	naar	de	stad.	
Taxi’s	zijn	er	niet,	de	auto’s	die	voor-
bij	komen	zitten	vaak	tot	de	nok	toe	
vol	 en	kunnen	geen	 extra	passagiers	
meenemen.	 Het	 dorp	 wil	 ook	 graag	
een	klein	kliniekje	bouwen,	maar	het	
meest	urgent	is	schoon	water’.	

Inmiddels	 is	 er	 een	 proefboring	 ge-
daan	 en	 er	 is	water	 gevonden	op	90	
meter	 diepte.	 Uiteraard	 waren	 veel	
enthousiaste	 toeschouwers	 uit	 het	
dorp	daarbij	aanwezig.	

Kerstcollecte
De	Onze	Lieve	Vrouwe-kerk	uit	Bilt-
hoven	heeft	met	de	kerstcollecte	2011	
een	groot	bedrag	opgehaald.	Er	 is	al	
bijna	 de	 helft	 bij	 elkaar.	 Maar	 ook	
Alfred	 Quemen	 heeft	 niet	 stilgeze-
ten.	Om	geld	 in	 te	zamelen	heeft	hij	
het	 Jambo	 Afrikakoor	 in	 Nijmegen	
opgericht	 dat	 inmiddels	 bestaat	 uit	
zo’n	40	enthousiaste	amateurzangers	
die	hun	steentje	willen	bijdragen.	Op	
dit	 moment	 trekt	 het	 Jambo	Afrika-
koor	door	Nederland.	Het	koor	zingt	
liederen	 uit	 Benin,	 opbrengsten	 van	
concerten	 gaan	 rechtstreeks	 naar	 dit	
project.	 Op	 4	 maart	 komt	 het	 koor	
in	 de	 OLV	 kerk	 om	 de	 gulle	 gevers	
aan	de	kerstcollecte	te	bedanken.	De	
zondagviering	van	10.30	uur	 zal	 het	
koor	 met	 een	 aantal	 prachtige	 tradi-
tionele	en	religieuze	liederen	uit	Be-
nin	opluisteren.	Uiteraard	zijn	zoveel	
mogelijk	mensen	 juist	dan	meer	dan	
welkom.	Diegenen,	die	daarnaast	aan	
het	project	bij	willen	dragen	kunnen	
mailen	naar	nguiatibe@planet.nl.	De	
stichting	is	een	ANBI-stichting;	daar-
mee	 is	 een	 eventuele	 gift	 aftrekbaar	
van	de	belasting.

Koor Jambo Afrika naar Bilthoven
door Henk van de Bunt

Om aandacht te vragen voor een waterproject in Benin komt er op 4 maart a.s.
een speciaal koor naar de Onze Lieve Vrouwe-kerk te Bilthoven. 

Het ‘Jambo Afrikakoor’ tijdens een generale repetitie. (foto Pieter van der Kaaij)

Doe mee aan NL DOET!
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staat Nederland in 
het teken van NL DOET, de grootste landelijke vrijwil-
ligersactie. In de gemeente De Bilt zijn meer dan dertig 
klussen aangemeld door diverse maatschappelijke 
organisaties. U helpt toch zeker ook mee om tijdens 
NL DOET een van deze klussen te klaren?

Er is van alles te doen, voor elk wat wils. Bekijk het klussenaanbod op www.nldoet.nl 
en kies een klus die bij u past. U kunt u zich meteen aanmelden. Als u behoefte hebt 
aan meer informatie, neemt u dan contact op met Maykel Kicken van Vrijwillig in Actie 
De Bilt (tel. 06-37295879) of mail naar info@vrijwilliginactiedebilt.nl. 
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José	 Delfosse	 legt	 uit:	 ‘De	 Joffers	
is	 een	 naam	met	 een	 knipoog.	Onze	
groep	bestaat	uit	zes	vrouwen	en	we	
delen	 al	 acht	 jaar	 lang	 iedere	maan-
dag	een	open	atelier	van	het	kunsten-
centrum	Artibus	uit	Utrecht.	We	zijn	
daar	 ooit	 begonnen	 met	 een	 cursus	
modelboetseren.	 Zo	 hebben	 we	 el-
kaar	 leren	 kennen.	 Nu	 zijn	 we	 een	
autonome	groep	binnen	dat	centrum.’	
De	Joffers	hebben	al	eerder	bij	BeeKk	
geëxposeerd.	‘Daarom	staat	er	nu	een	
twee	achter,	omdat	het	de	tweede	keer	
is.’	De	groep	maakt	heel	divers	werk,	
vertelt	 José.	 ‘We	werken	alle	 zes	op	
een	heel	eigen	spoor.	Ik	ben	bijvoor-
beeld	de	enige	die	in	steen	hakt.	Han-
nah	Blom	 en	Mea	 Jambroes	werken	
veel	in	metaal.	Zij	zijn	de	meest	pro-
fessionele	vrouwen	onder	ons	en	ex-
poseren	vaak.	Ze	kunnen	ook	lassen.’	
Immetje	de	Jong	komt	met	foto’s.	‘Ze	
is	 tevens	 lid	 van	 Graisch	Atelier	 in	
Maarssen	 en	 maakt	 ook	 etsen.	 Qua	
ruimtelijk	werk	combineert	ze	textiel	

en	fotograie.’	Over	Willy	van	Otter-
loo	vertelt	José:	‘Zij	gaat	tekeningen	
laten	 zien.’	Als	 laatste	 omschrijft	 ze	
Gertie	 Blaauw:	 ‘Zij	 werkt	 vooral	 in	
papier	en	karton.’	

Thema
De	groep	werkt	elk	 seizoen,	dat	van	
september	tot	juni	loopt,	met	een	the-
ma.	‘Dat	was	in	2009-2010	“hoeden”,	
daar	gaan	we	ook	wat	van	tonen.	Er	is	
een	 hoedenproject	 uit	 ontstaan.	 Niet	
van	draagbare	hoeden,	maar	kunst	op	
het	hoofd.’	Het	thema	van	2010-2011	
was	“totem”.	‘Ik	ga	een	totem	expo-
seren	die	ik	Mijn	Levenslijn	heb	ge-
noemd.	Ik	zou	er	een	heel	verhaal	bij	
kunnen	 vertellen,	 maar	 het	 is	 leuker	
als	 iedereen	er	zelf	 iets	bij	bedenkt.’	
Het	 2011-2012	 thema	 is	 “masker”.	
‘Dat	 trekken	 we	 heel	 breed,	 ook	 in	
de	zin	van	maskeren	en	verstoppen.’	
De	groep	werkt	zelfstandig,	maar	drie	
keer	 per	 jaar	 nodigen	 de	 vrouwen	
beeldhouwster	Hennie	van	der	Meer	

uit,	die	les	geeft	bij	Artibus.	‘Wij	be-
wonderen	 haar	 werk.	 Ze	 kan	 goed	
werkbesprekingen	 houden	 met	 ons.	
We	kijken	 dan	 naar	 elkaars	werk	 en	
worden	uitgedaagd	om	te	verwoorden	
waarom	we	doen	zoals	we	doen.	Zo	
bewaken	 we	 de	 voortgang	 van	 ons	
creatieve	proces.	Dat	is	heel	kenmer-
kend	voor	ons	groepsgebeuren.’

Steen
José	 deed	 na	 de	 middelbare	 school	
een	 docentenopleiding	 Beeldende	
Vorming	 in	 Amersfoort.	 ‘Die	 heet	
nu	 de	 Hogeschool	 voor	 de	 Kunsten	
Utrecht.	Ik	leerde	hout,	metaal	en	leer	
bewerken,	boetseren,	keramiek,	teke-
nen	en	 schilderen.	Daarna	heb	 ik	op	
scholen	 in	Amsterdam	 handvaardig-
heid	gegeven.’	 In	1978	verhuisde	 ze	
naar	 Bilthoven.	 ‘Daar	 heb	 ik	 negen	
jaar	lang	op	zolder	cursussen	boetse-
ren	en	keramiek	gegeven	aan	volwas-
senen	en	kinderen.’	
Tussendoor	gaf	ze	23	 jaar	Humanis-
tisch	 Vormingsonderwijs.	 ‘Ik	 heb	
veel	 interesse	 in	 alles	 wat	 mensen	
betreft.	 Mensen,	 hun	 gedrag,	 hun	
emoties,	zijn	een	grote	inspiratiebron	
in	mijn	werk.’	Sinds	1995	is	José	van	
keramiek	 overgestapt	 op	 steen	 hak-
ken.	‘Een	vriendin	nam	me	mee	naar	
Frankrijk	 naar	 een	 beeldhouwer	 die	
daar	 les	 gaf.	 Ze	 zei:	 “In	 steen	 hou-
wen	 is	 helemaal	 iets	 voor	 jou.”Dat	
klopt!	Ik	kan	er	niet	mee	stoppen.	Het	
is	verslavend.’	Voor	steen	houwen	is	
kracht	 minder	 belangrijk	 dan	 ritme	
en	 goed	 gereedschap,	 doceert	 José.	
Ze	heeft	zelf	een	creatieve	oplossing	
bedacht	 voor	 een	 probleem:	 ‘Omdat	
ik	niet	meer	zwaar	mag	tillen,	heb	ik	
bij	Mijn	Levenslijn	stenen	gestapeld.’	
Door	 die	 materiaalswitch	 naar	 steen	
is	ook	haar	werkwijze	anders	gewor-
den.	 ‘Steen	 vraagt	 om	 grote,	 duide-
lijke	 vormen,	 niet	 om	 details.	 Ik	 ga	
steeds	 abstracter	 en	 geabstraheerder	
werken.	 Dat	 vind	 ik	 een	 uitdaging.	
Ook	omdat	iedere	steen	anders	is.	Het	
is	een	heel	proces	om	een	steen	uit	te	
zoeken	en	te	kopen.’	

José Delfosse en “De Joffers” 2
bij Galerie BeeKk

door Lilian van Dijk

Het komt zelden voor dat zes vrouwen tegelijk in de galerie van Kunstkring BeeKk exposeren.
Van 23 februari tot en met 2 april 2012 is in de Bilthovense Bibliotheek in De Kwinkelier werk te 

bezichtigen van José Delfosse en haar kunstvriendinnen Gertie Blaauw, Hannah Blom,
Mea Jambroes, Immetje de Jong en Willy van Otterloo.

José Delfosse gaat bij BeeKk twee werken exposeren: De Joffers, uitgevoerd 
in brons, en De Levenslijn, een uit steen gehouwen, gestapelde totem. Op dit 
moment is ze bezig met een combinatie van steen, halfedelsteen en koperdraad.

Verhuizing 
Bilthovense Boekhandel 

De Bilthovense Boekhandel verhuist maandag 27 februari 
naar het vlakbij gelegen Dudok-gebouw (voormalig Roobol) 
verhuisd. De dag erna is de winkel weer open en op 2 maart 

vindt de oficiële opening plaats.

Dit	betekent	dat	de	boekhandel	tegenover	het	station	gevestigd	blijft.	Voor	
de	boekhandel	biedt	deze	verhuizing	de	mogelijkheid	om	het	assortiment	
tijdschriften,	 klassieke	muziek	 en	 educatieve	 spellen	uit	 te	 breiden,	 is	 er	
ruimte	 voor	 een	 leestafel,	 komt	 er	 gratis	WIFI	 en	 gelegenheid	 voor	 een	
kopje	kofie.	Midden	in	de	winkel	is	een	keuken	geplaatst;	leuk	voor	kook-
demonstraties	ter	promotie	van	kookboeken	maar	ook	voor	een	verse	cake	
of	koekjes	op	zaterdag.

In	 de	 kelder	 van	 het	 onlangs	 opgeknapte	 gebouw	wordt	MaCLOUDgal-
lery	gevestigd	en	in	een	hoek	van	de	boekhandel	komt	een	informatiepunt	
van	Bilthoven	Bouwt.		Hoogtepunt	op	de	openingsdag	is	tussen	16.00	en	
17.00	de	onthulling	van	een	imposant	kunstwerk	van	Wouter	Stips.	Ook	de	
kunstenaar	zal	hierbij	aanwezig	zijn.	Hiermee	wordt	tevens	zijn	expositie	
geopend.
Zaterdag	3	maart	heeft	Bilthoven	Centraal,	zoals	het	verzamelgebouw	zal	
gaan	heten,	Open	Huis	met	activiteiten	voor	jong	en	oud,	verdeeld	over	2	
verdiepingen:

*	 9.30-11.00	 	Parijs	ontbijtje	aan	de	keukentafel	met	Marina	Goudsblom		
(boekpresentatie	Door	en	Door	Parijs)

*	 11.00-13.00	 	Creatief	met	taart.	(taarten	bakken	zonder	moeilijk	gedoe	
uit	‘het	snelle	taartenboek’)

*	 13.00-15.00	 	Tekeningen	ruilen	met	Cora	de	Vries
*	 15.00-17.00	 	Wouter	Stips	signeert.

Windstilte

Maandag 13 februari was er een spetterend optreden van het Shantykoor 
Windstilte in De Biltse Hof. 3 locaties genoten van dit optreden: De Biltse 
Hof, de Rinnebeek en Weltevreden zorgden voor een hele volle zaal waar 
de sfeer goed in zat. Er werd driftig mee gezongen en gedeind op de 
zeemansliederen. (Monique v Mansum)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Graag	wil	ik	bekendheid	geven	aan	mijn	pogingen	een	fatsoenlijke	over-
steek	naar	het	bos	te	krijgen	over	de	Soestdijkseweg	Zuid	ter	hoogte	van	de	
Immanuelkerk,	Grontmij	en	Laan	1813.	Het	is	nu	een	drama	om	daar	als	
voetganger	of	met	de	iets	over	te	steken;	zeker	als	je	daar	loopt	met	nog	
bijvoorbeeld	kinderen	en/of	honden.	Ben	 je	het	autogedeelte	over,	wordt	
je	plat	gescholden	door	de	ietsers	die	de	regel	dat	er	in	dit	geval	van	het	
ontbreken	van	een	voetpad,	op	het	ietspad	gelopen	dient	 te	worden,	wel	
vergeten	zijn.	Nu	 is	de	gemeente	van	plan,	om	de	Soestdijkseweg	om	te	
toveren	tot	een	doorgaande	route	met	zo	min	mogelijk	knooppunten;	zo	valt	
te	lezen	in	het	nieuwe	Gemeentelijke	Verkeers-	en	Vervoers	Plan	(GVVP),	
waar	binnenkort	in	de	gemeenteraad	over	gestemd	gaat	worden.	Dan	wordt	
het	nog	moeilijker!

Ik	ben	begonnen	met	een	handtekeningenlijst	(gewoon	daar	gaan	staan	en	
de	mensen	gevraagd	om	te	tekenen)	en	wat	viel	op:	Per	uur	steken	daar	40	
mensen	over!	En	al	die	mensen	moesten	rennen.	En	al	die	mensen	tekenden	
subiet.	Graag	wil	ik	dus	bekendheid	geven	aan	deze	dwaze	situatie	en	steun	
vragen	van	het	publiek.

Irma van Dijk, De Bilt

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Hiety Grimm
HOLLANDSCHE RADING

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In 1935 kwam ik op 10 jarige lee� jd van Bata-

via in het toenmalige Nederlands-Indië naar 

Hollandsche Rading. 

Wij gingen naar de lagere school in Hilver-

sum. Ik kwam zelden of nooit in Maartensdijk 

en alleen Westbroek kende ik in mijn jonge 

jaren omdat we, gedurende één seizoen, een 

abonnement hadden voor het zwembad van 

de Maarseveense plassen. Later ging ik naar 

de Kweekschool in Utrecht en aansluitend 

werd ik proefzuster in het Diaconessenhuis 

in Utrecht, gevolgd door vele jaren werk als 

diacones in de kraamzorg. 

Pas na mijn pensioen kwam ik weer terug 

naar Hollandsche Rading. Ik werd scriba van 

de Hervormde Gemeente Advent en lid van 

het kerkkoor. Zo leerde ik voor het eerst ook 

echt Maartensdijkers kennen. 900 jaar De Bilt 

zegt mij niet heel veel. 

Als oudste Mathilde van de gemeente zou 

ik best gegaan zijn, maar helaas kan ik niet 

op 14 maart. Er is iets van de Diaconessen en 

als zuster van ’t huis ga ik daar heen. Ik heb 

de gemeente al een brief geschreven dat ik 

verhinderd ben.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NU MET STAPELKORTING
LANCÔME HUIDVERZORGING

 1 PRODUKT 10% KORTING
2 PRODUKTEN 20 % KORTING
3 PRODUKTEN 30% KORTING 

PER PRODUKT

M.U.V. KADODOZEN

 KIJK OP VANROSSUM.DIODROGIST.NL 
VOOR ANDERE AANBIEDINGEN!!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Rozijnenbroodje

400 gram nu
1,50

6,25
Appelstrudel

nu

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

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

AUTO VAN DE WEEK

VOLKSWAGEN TOURAN  

1.9 TDI HIGHLINE

2007, 134.000, ZWART MET, ABS, 

ASR, AIRBAGS, CLIMATE C, CRUISE 

C, LMV, ER, CV, SB, ESP

€ 12.500 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

CLIMATE C,ESP,ER,CV,SB,AIRBAGS,  € 6.500,00 

CITROEN BERLINGO 1.6 HDIF 2006 110.000 GEEL,RAD/CD,ESP,ER,CV,SB,AIRBAG,PRIJS EX BTW  € 4.350,00 

PEUGEOT 206 1.4 16V 5DRS GENTRY 2004 73.000 GRIJS/BEIGE MET,ABS,AIRCO,RAD/CD,MLV,ESP,  € 5.900,00 

PEUGEOT 206 1.4 5DRS GENTRY 2003 79.000 GRIJS MET,RAD/CD,AIRCO,REGENS,MLV,AIRCO,  € 3.950,00 

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

 ROLAND GARROS RAD/CD,LMV,PARKEERH,MLV,ESP,  € 17.750,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V AUTOMAAT 2003 158.000 ROOD MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,

ABS,AIRBAGS,ER,CV,SB,TREKHAAK,  € 5.950,00 

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

SCHUIFDAK,RAD/CD, 11.950,00 

RENAULT MODUS 1.2 16V 2006 48.000 ZWART MET,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD,ABS,  € 7.450,00 

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

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

RENAULT TWINGO 1.2 2001 142.000 ZWART MET,ER,CV,RAD/CD,NW APK EN DIS RIEM  € 1.750,00 

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

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD,  € 10.350,00 
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BH’S EN SLIPS 
VAN WOW EN TRIUMPH

NU VOOR
RONDE PRIJZEN
 *M.U.V. BASIS ARTIKELEN

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 
voor de nieuwe collectie 

dames- en babymode

€10
€15€5

€20

Fashion for eve ry age

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Spaar je rijk

Primera heeft haar eigen unieke spaar-
systeem. Bij iedere besteding van € 5,- 
ontvang je een Primera spaarzegel*. 

Tegen inlevering van een volle spaar-
kaart ontvang je een GRATIS een
 1/5 Staatslot! De volgende
trekking is 10 maart,
dus wees er
op tijd bij.

*m.u.v. boeken

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 26 a, Maartensdijk  
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Mini Gerbera’s
 10 vOOr € 3,50

 
rOZen

20 sT. vOOr € 5,95
OP=OP



22 februari 2012

Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws met een 

hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. 

Bijeenkomsten KvK

Start eeN eigeN Bedrijf

Seminar over het starten van een 

eigen bedrijf. U krijgt antwoord 

op vragen als: wat betekent het 

om ondernemer te worden? Ben 

ik er wel geschikt voor? Is het no-

dig om een ondernemingsplan 

te maken? Wanneer krijg ik te 

maken met de bank en de Belas-

tingdienst?

27 februari 2012

13.30 - 16.30 uur

Utrecht

toegang niet gratis

KlaNtgericht WerKeN

De vraag is: Hoe gaat u met klan-

ten om en weet u wat er onder 

uw klanten leeft? Tijdens deze 

bijeenkomst komt een aantal be-

langrijke zaken aan de orde die u 

als ondernemer kunnen helpen 

bij het aangaan van een optimale 

klantrelatie. Want hoe meer te-

vredenen de klanten, hoe beter 

het is!

19.00 - 22.00 uur

Utrecht 

toegang niet gratis

haal Meer reNdeMeNt Uit 

UW WeBSite

U verkoopt meer producten of 

diensten als klanten u weten te 

vinden op internet. Maar, hoe 

bereikt u de klant? Web-optima-

lisatie is een manier om dat te 

bereiken. U leert manieren om 

zoekmachines slim te gebruiken, 

krijgt ideeën aangereikt om uw 

site gebruikersvriendelijk te ma-

ken en leert hoe u kunt meten of 

uw inspanning loont.

8 maart 2012

19.00 - 22.00 uur

Utrecht

toegang niet gratis

Diverse kleuren.

Potmaat 10,5 cm.

Per stuk 0,99

5 voor 

3,-
GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Primula

Het college heeft de afgelopen jaren 

gesprekken gevoerd met autobedrijf 

van Hugten over de vestiging op de 

kavel met de bunker op Bedrijven-

park Larenstein. Het autobedrijf heeft 

enkele malen uitstel gekregen om 

een adequate inanciering te kunnen  

regelen.

Met autobedrijf Van Hugten is hier-

voor is er een inale datum van 31 ja-

nuari 2012 afgesproken. Op 1 februari 

2012 ontving het college per brief de 

mededeling van het autobedrijf dat 

er geen mogelijkheden waren ge-

vonden om de inanciering rond te 

krijgen. Autobedrijf Van Hugten zal 

zijn activiteiten op de huidige locatie 

aan de Leijenseweg voortzetten. Nu 

het autobedrijf niet verhuist, gaat de 

geplande woningontwikkeling op de 

locatie aan de Leijenseweg uiteraard 

niet door.

Selectiecriteria

Bedrijvenpark Larenstein is in twee 

clusters opgedeeld, namelijk het au-

tocluster en het bouw- en overige 

cluster. Het kavel waar de bunker op 

staat en waar autobedrijf Van Hugten 

zich zou vestigen ligt op het autoclus-

ter. Deze kavel komt weer beschik-

baar. Niet ieder bedrijf komt echter 

in aanmerking. Bedrijvenpark Laren-

stein is destijds ontwikkeld om een 

plek te bieden aan bedrijven die het 

gemeentebestuur liever uit de woon-

wijken wil halen. In mei 2005 is in de 

Kadernota Achterblijvende Locaties 

Larenstein een aantal criteria vastge-

steld op basis waarvan bedrijven in 

aanmerking komen voor verplaatsing 

naar Larenstein. Dit zijn de criteria die 

nog steeds worden gehanteerd bij 

het wegen van kandidaten die be-

langstelling hebben voor een kavel 

op het bedrijvenpark Larenstein:

1.  Alleen Biltse bedrijven komen in 

aanmerking voor bedrijvenpark 

Larenstein.

2.  Vermindering van de overlast voor 

de omgeving.

3.  Verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit.

4.  Ruimtewinst voor andere stede-

lijke functies.

5.  Behoud van lokale werkgelegen-

heid.

iNVeNtariSatie

In de kadernota is een inventarisa-

tie opgenomen van bedrijven die in 

aanmerking komen voor verplaatsing 

naar het bedrijvenpark, op basis van 

bovengenoemde criteria. Een aan-

tal van deze bedrijven is inmiddels 

verhuisd of heeft getekend voor een 

kavel op bedrijvenpark Larenstein. 

Diverse bedrijven die wel in aan-

merking zouden komen, hebben tot 

dusverre geen keuze gemaakt voor 

verplaatsing naar Larenstein. Voor de 

vrijgekomen kavel zal het college in 

eerste instantie het gesprek aangaan 

met deze bedrijven om te bezien of 

er een bedrijf is dat inmiddels een an-

dere afweging wil maken. 

Omdat het een eigen afweging is 

voor de bedrijven of zij belangstelling 

hebben voor een kavel op Larenstein, 

maakt de gemeente in dit stadium 

geen namen bekend van bedrijven 

waarmee zij in gesprek is.

Woningontwikkeling Leijenseweg gaat niet door

Stand van zaken bunkerkavel 
Bedrijvenpark larenstein

Het bunkerkavel is weer vrij voor een nieuwe gegadigde.

door Olivier de Vries

Op 15 februari jl. werd door Piet van 

Haaster, eigenaar van Corael oplei-

dingen, een interessante bijeenkomst 

gehouden over het Enneagram, een 

model om mensen karaktereigen-

schappen toe te kennen, onder andere 

om het samenwerken te verbeteren. 

Na een welkomstboodschap van Ton 

Kok, de voorzitter van de stichting, 

werd in de uitgebreid verbouwde 

Oude Raadszaal van het gemeente-

huis in een kleine twee uur uiteenge-

zet wat het model inhoudt. 

Volgens Piet van Haaster waren alle 

aanwezigen in een enneagramtype te 

vatten. De uitleg over de types werd 

dan ook steevast gevolgd door de 

vraag wie zich er in herkende. 

eigeNSchaPPeN

De types werden uitgelegd aan de 

hand van goede en slechte eigen-

schappen, het soort werk dat ze 

meestal deden en voorbeelden van 

bekende Nederlanders die een be-

paald type zijn. 

Ieder type heeft naast vaststaande 

eigenschappen, ook valkuilen en een 

persoonlijke ontwikkeling door te ma-

ken, waarin de slechte eigenschappen 

gecompenseerd kunnen worden en 

de goede juiste benadrukt.

SaMeNWerKeN

Sommige van de aanwezigen werden 

gelijk aangesproken door een bepaald 

type, anderen kwamen er na één pre-

sentatie nog niet uit. In een gezellige 

sfeer met veel vragen werd in ieder 

geval een poging gedaan om een 

aantal van de aanwezigen te duiden. 

Daarnaast werd ook aangestipt hoe 

deze verschillende typen met elkaar 

het beste kunnen samenwerken. Van 

Haaster: ‘In ieder geval is het duidelijk 

dat we alle types nodig hebben voor 

een werkende samenleving. Ze heb-

ben allemaal hun positieve en nega-

tieve kanten, en beïnvloeden elkaar’.

SOcial Media

De voorzitter sloot af met een dank-

woord en riep de aanwezigen op om 

zich vooral in te schrijven voor de vol-

gende bijeenkomst over social media 

die, in combinatie met de Kamer van 

Koophandel, georganiseerd wordt op 

18 april a.s. Ook tijdens de op de pre-

sentatie volgende netwerkborrel bleef 

de discussie levendig.

ZZP Bijeenkomst over het enneagram 

Voorzitter van de stichting ZZP De Bilt, 

Ton Kok, opent de bijeenkomst.
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P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

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

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

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

06 - 53 14 67 33

 
 
 
 
  

  
WEGENS SUCCES HERHAALDE BOKSFITNESSTRAINING 

Intensief boksen zonder klappen om je oren. 
Conditie verbeteren - Beter figuur - Meer kracht 

voor jong & oud - dames & heren 
 

Gecertificeerde training van Eric Vredeveldt bij 
Basisschool De Regenboog, Aeolusweg 8, De Bilt op 
maandag + woensdag van 20.45 tot 22.15 uur  - 
Zondag bostraining, 11.00 uur 
 

Start 27 februari, 2 trainingen gratis!      
Contributie:  € 15 per mnd  
meer info 06 53 18 38 40 

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

WAAROM NAGAREN (LATEN RUSTEN 

NA HET BAKKEN) VAN VLEES...

Het vocht in het vlees heeft een klein beetje tijd 

nodig om als het vlees van het vuur af is, terug 

te zakken. De structuur van het weefsel wordt 

iets wijder omdat er geen spanning meer op 

staat – veroorzaakt door het vuur. Daardoor 

wordt het vocht beter vastgehouden en loopt 

het sap er niet uit als u het vlees aansnijdt. De 

tweede reden om na te garen is het bereiken van 

de gewenste kerntemperatuur. Door het bakken 

of grillen verhit u de buitenkant van het vlees en 

die hitte wordt doorgegeven aan de kern.

UIT ONZE TRAITEURHOEK
Met rookworst, puree, spekjes en zuurkool...

ZUURKOOLSCHOTEL

 100 GRAM € 0,85

Met o.a. rundvlees, varkensvlees, kruiden, ei, 

paneermeel en groenten

BOERENKROKUSGEHAKT

 500 GRAM € 4,25

Gemak dient de mens, lekker gevuld 

met o.a. groente en kip; ca 20 min. op 180°C

KIPLOEMPIA 4 STUKS NU € 6,00

Puur rundvlees, lekker gekruid, ca 4 min. bakken

RUNDERKROKUSBURGERS

 NU 4 STUKS € 6,00

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. bieflapjes, 

kaas, salami en roerbakgroenten

KROKUSROLLETJES

 100 GRAM € 1,75

Van ons bekende lamsvlees, om te stoven; voor 

de liefhebbers, ook heerliijk voor een lamscurry

LAMSSTOOFLAPJES

 500 GRAM € 9,98

Met o.a. varkenshaas, champignons, kruidenolie, 

Parmaham, en plakjes brie

SLEETJE DE PARIS

 100 GRAM € 1,95

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 25 februari

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
wasmachine! Grote winkel in de stad,
lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

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

GRATIS

TROUWALBUM
Bestel nu trouwkaarten uit de nieuwe 

HUWELIJKSCOLLECTIE van Belarto (v/h 

Mercard) en krijg een trouwalbum CADEAU*.

Boeken inzien kan dagelijks

van 9.00 - 17.00 uur.

Boeken mee naar huis?

Geen probleem!

* Bij een bestelling vanaf 40 kaarten ontvangt u een voucher  
t.w.v. € 13,95. Deze voucher vertegenwoordigt een zelfgemaakt 
fotoboek of kan als korting gebruikt worden op alle Albelli  
fotoboeken. De actie loopt tot en met 31 juli 2012. Op = op.
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Het	schrijven	van	een	sprookje	is	een	
onderdeel	van	het	project	‘Pimp	mijn	
sprookje’	voor	schoolkinderen	uit	de	
groepen	7	en	8.	Het	project	is	bedacht	
door	 	Irene	Jongbloets.	Zij	was	 	ook	
één	 van	 de	 juryleden	 die	 de	 in	 to-
taal	 900	 binnengekomen	 sprookjes	
hebben	beoordeeld.	 ‘De	 jury	 is	 eruit	
gekomen.	 Sommige	 verhalen	 wa-
ren	heel	 spannend,	andere	weer	heel	
origineel	en	er	waren	er	ook	met	een	
bijzondere	 woordkeus.	 Woorden	 die	
niet	 bestaan,	 maar	 die	 jullie	 hebben	
verzonnen.	 Maar	 het	 meest	 knappe	
vind	 ik	 dat	 je	 echt	 iets	 nieuws	 hebt	
gecreëerd.	Er	kunnen	maar	tien	win-
naars	zijn,	maar	dat	betekent	niet	dat	
de	 overigen	 verliezers	 zijn.’	 Vanuit	
de	 sprookjes	 van	 de	winnaars	wordt	

een	nieuwe	musical	geschreven	die	in	
2013	op	alle	scholen	van	de	gemeente	
wordt	opgevoerd.

Gouden envelop
Theaterdocent	 en	 acteur	Rick	Schel-
linkhout	van	jeugdtheaterschool	Mas-
querade	 presenteert	 de	 middag.	 Ge-
heel	in	stijl,	compleet	met	hoge	hoed,	
begint	hij	met	het	voorstellen	van	de	
juryleden.	 Voorzitter	 is	 locoburge-
meester	Herman	Mittendorff.	Verder	
directeur	 Irene	 Jongbloets	 van	 Mas-
querade,	musicalster	Renée	van	Weg-
berg,	Margreet	Penning	van	de	werk-
groep	KidS	 (Kunst	 in	de	School)	 en	
scenarioschrijver	 Ceciel	 Jacobs.	 De	
spanning	 stijgt	 als	 Herman	 Mitten-
dorff	onder	 aanzwellende	 spannende	

muziek	de	naam	van	de	eerste	prijs-
winnaar	uit	een	gouden	envelop	haalt.	
Het	 is	 Meike	 Janse	 van	 basisschool	
De	 Nijepoort	 uit	 Groenekan.	 Zij	
schreef	het	sprookje	‘Rozenrood’.	De	
jury	noemt	het	een	magisch	sprookje	
om	 nog	 lang	 over	 te	 fantaseren.	 De	
volgende	 naam	 die	 uit	 de	 envelop	
komt	is	Yoniet	Gmelich	Meijling	van	
de	 Werkplaats	 Kindergemeenschap.	
Haar	 creatie	 ‘Het	 verhaal	 van	Thea’	
noemt	 de	 jury	 een	 grappig	 sprookje	
met	 alle	 elementen	 die	 een	 sprookje	
nodig	heeft.		Spanning,	magie	en	een	
slechterik.	

Prijswinnaars
Telkens	 na	 het	 bekendmaken	 van	
twee	winnaars	komen	er	grappige	vi-
deofelicitaties	op	een	scherm.	Onder	
anderen	 van	 ‘de	 koningin’,	 een	 ver	
familielid	 van	 keizerin	 Mathilde	 en	
sprookjesiguur	Rapunzel	vanuit	Am-
sterdam.	Ook	was	er	een	lokale	‘Man	
bijt	 hond’	 vanuit	 winkelcentrum	 De	
Kwinkelier,	 dat	 ook	 een	 pimpbeurt	
nodig	heeft.
Steef	 van	 Marwijk	 Kooy	 van	 de	
Montessorischool	schreef	‘Boekie	het	
woordenboek’.	Vooral	het	begin	van	
het	verhaal	maakte	op	de	jury	veel	in-
druk.	‘Er	was	eens	een	woordenboek	
dat	op	een	dag	hoorde	dat	andere	boe-
ken	hem	raar	vonden	omdat	hij	geen	
verhaal	 had.	 Alleen	 maar	 woorden.	
Er	 ontstaan	 twee	 prachtige	 verhalen	
die	 Irene	 Jongbloets	 helemaal	 voor	
zich	 zag.	 Emma	 Adriaansen	 van	 de	
Bosbergschool	 maakte	 ‘Het	 Verha-
lenduel’,	een	sprookje	met	een	boom	
in	de	hoofdrol.	De	boom	van	de	tien-

duizend	 verhalen.	 Op	 elk	 blaadje	
staat	een	verhaal.	De	Duistere	Den	is	
de	vijand	die	dennenappels	 tegen	de	
verhalenboom	schiet.	Er	ontstaat	een	
oorlog	 die	 door	 uitpraten	 wordt	 op-
gelost.	 ‘Superslijper	 versus	 Bijtende	
boeken’	 heet	 het	 sprookje	 van	 Lou	
Hitters	 van	 de	 Patioschool.	 Hij	 laat	
het	 verhaal	 afspelen	 in	 een	 leeg	 en	
verlaten	klaslokaal.	De	hoofdpersoon	
is	een	automatische	puntenslijper	die	
een	 schone	 jonkvrouw	 redt	 uit	 de	
bekken	van	de	bijtende	boeken.	

Mooiste plek
Nadine	de	Jongh	van	de	Montessori-
school	 schreef	 ‘Blauw	 worden’,	 een	
verhaal	over	een	lamingo	die	anders	
wil	 zijn	 dan	 de	 rest.	 Niet	 roze	 maar	
blauw.	Het	gaat	over	het	zoeken	naar	
de	 eigen	 identiteit.	 De	 jury:	 ‘Heel	
veel	 avonturen	 en	 het	 bereiken	 van	
een	doel	boeit	de	lezer	tot	het	einde.’	
Noor	Unkel		van	De	Werkplaats	cre-
eerde	‘De	mooiste	plek’.	Het	verhaal	
gaat	over	een	droom	om	mooiste	plek	
in	de	wereld	te	vinden.	Na	ruzie	thuis	
gaat	 de	 hoofdpersoon	 op	 reis.	 Zij	
maakt	 een	 ontwikkeling	 door,	 moet	

iets	overwinnen	en	komt	tot	een	heel	
wijs	inzicht:	‘De	mooiste	plek	zit	uit-
eindelijk	in	jezelf.’		
Bas	van	der	Kraats	van	de	Theresia-
school	schreef	‘IJsbeer	op	avontuur’.	
Een	actueel	thema	met	als	boodschap	
wees	 zuinig	 op	 het	 milieu.	 Van	 Ka-
trien	Gersen	van	de	Groen	van	Prin-
stererschool	is	het	verhaal	‘De	tijd	die	
ik	terug	kan	zetten’.	Een	doodnorma-
le	jongen	van	twaalf	zet	de	tijd	terug	
en	beleeft	een	spannend	avontuur.	Net	
als	in	een	echt	sprookje	loopt	het	al-
lemaal	goed	af.
In	 het	 sprookje	 ‘Ah	 Amerika’	 van	
Floyd	 Verbruggen	 van	 De	 Werk-
plaats	 zijn	 de	 hoofdpersonen	 twee	
oude	 versleten	 schoenen.	 Die	 wil-
len	 voor	 ze	 met	 pensioen	 gaan	 hun	
ultieme	 droom	 verwezenlijken.	 Dat	
is	 een	 grondige	 opknapbeurt	 zodat	
ze	er	weer	wat	nieuw	uitzien	op	hun	
oude	dag.	 In	Amerika	maken	ze	van	
alles	mee	maar	het	komt	goed	en	de	
schoenen	 genieten	 van	 een	 welver-
diende	oude	dag.	Om	een	paar	oude	
schoenen	als	hoofdpersoon	te	nemen	
vindt	de	jury	getuigen	van	grote	ver-
beeldingskracht.	

Beker voor tien jeugdige 
sprookjesschrijvers 

door Guus Geebel

‘Wat een talent in deze gemeente’, zegt Irene Jongbloets vol bewondering aan het begin van het 
‘sprookjesgala’ op donderdag 16 februari in de Mathildezaal van het gemeentehuis. In een geweldige 

ambiance vol verrassingen krijgen de negentig genomineerden te horen welke sprookjes de jury 
bekroond heeft. De tien winnaars kregen het juryrapport en een fraaie beker. Voor de overige 

genomineerden was er een eremedaille.

Prijswinnaars, juryleden en presentator. Onderste rij v.l.n.r. Floyd, Meike 
en Yoniet. Midden:Katrien, Bas, Noor, Nadine, Lou, Emma en Steef. Boven: 
Renée, Herman, Margreet, Ceciel, Irene en Rick.

In spanning wachten op de prijsuitreiking.  

De	 sportclinics	 bieden	 een	 mooie	
kans	 om	 kennis	 te	 maken	 met	 ver-
schillende	 sport-	 en	 spelonderdelen.	
Plezier	 is	 daarbij	 het	 belangrijkste	
uitgangspunt.	 De	 kinderen	 leren	 bo-
vendien	een	hoop	sportieve	en	sociale	
vaardigheden.	

Grenzen verleggen 
Jeffrey	van	Delft	en	Sebastiaan	Klok,	
beiden	 combinatiefunctionaris	 Sport	
van	Doe	Mee	De	Bilt,	verzorgen	deze	
lessen	voor	kinderen	van	de	bso-loca-
tie	Bilthoven	Centrum.	De	afgelopen	
weken	zetten	ze	onder	meer	judoles-
sen	 op	 het	 programma.	De	 kinderen	
leerden	allerlei	worpen	bij	elkaar	uit	
te	oefenen.	Tegelijkertijd	moesten	ze	
natuurlijk	 goed	 met	 elkaar	 rekening	
houden,	zodat	alles	veilig	verliep.

Om	het	extra	spannend	te	maken	voor	
de	kinderen,	zetten	Jeffrey	en	Sebas-
tiaan	verschillende	avontuurlijke	on-
derdelen	uit:	‘We	willen	de	kinderen	
zo	 veel	 mogelijk	 uitdagen,	 zodat	 ze	
hun	 grenzen	 verleggen	 en	 zelfver-

trouwen	 krijgen.	 Zo	 proberen	 we	 ze	
het	 plezier	 van	 bewegen	 op	 jonge	
leeftijd	mee	 te	geven	 in	de	hoop	dat	
ze	dat	vasthouden.	Sporten	kan	op	zo	
veel	 verschillende	 manieren	 en	 wij	
willen	ze	alles	laten	ervaren’.	

De	 sportclinics	 staan	 gepland	 tot	 en	
met	donderdag	29	maart.	Iedere	week	
komen	 Jeffrey	 en	 Sebastiaan	 aan	 25	
kinderen	les	geven.	Er	blijft	altijd	ie-
mand	van	’t	Mereltje	in	de	zaal	voor	
extra	begeleiding	of	hulp.

Lekker sporten op de bso van ’t Mereltje
Doe Mee De Bilt en Kinderopvang ‘t Mereltje organiseren sinds januari sportclinics
op de buitenschoolse opvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen al hun energie kwijt

in de gymzaal van de Julianaschool, onder deskundige begeleiding. 

Dinsdag 14 februari jl. was het weer gezellig druk in de prachtige gymzaal 
van de Julianaschool in Bilthoven.

Carnaval 
Peuterspeelzaal Aagje

Met	 de	 carnavalsvakantie	 in	 het	 vooruitzicht	 was	 het	 een	 goed	 moment	
om	met	de	peuters	eens	lekker	feest	te	gaan	vieren.	Niet	alleen	de	kinde-
ren	kwamen	verkleed	op	de	peuterspeelzaal	maar	ook	de	 stagiaire,	 vaste	
vrijwilliger,	oudercommissie	en	leidsters	hadden	hun	best	gedaan.	Na	een	
kopje	kofie	met	de	ouders,	zijn	de	kinderen	gaan	knutselen	aan	maskers,	of	
muziek	instrumentjes.	Een	heuse	optocht	trok	door	de	peuterspeelzaal	met	
dans	en	polonaise;	zelf	kinderen	die	niet	zo	graag	vooraan	lopen	deden	dat	
nu	wel.	Dit	alles	maakt	dorstig,	dus	met	zijn	allen	in	de	kring	om	het	feest	
compleet	te	maken	met	drinken	en	een	heerlijk	stukje	fruit.	Om	af	te	sluiten	
met	de	woorden	van	een	peuter	“wat	is	dit	een	leuke	ochtend”.	
(Ineke	de	Groot)

Polonaise op de peuterspeelzaal.
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25 jaar Joos van Clevelaan

8 februari jl vierden de bewoners van de Joos van Clevelaan het 25 

jarig bestaan van hun laan. Deze laan ‘ontstond’ met de bouw van 

14 energiezuinige en duurzame houtskeletbouw-woningen. Het bij-

zondere aan deze woningen was dat dit project een toonaangevend 

landelijk voorbeeldproject was op het gebied van energiezuinige en 

duurzaam gebouwde woningen. Zelfs nu na 25 jaar gelden deze 

woningen volgens de huidige maatstaven nog steeds als zeer 

energiezuinig met een zogenaamd A-label! 5 jaar na de realisatie 

van deze woningen werden aan de overzijde nog 7 woningen 

gerealiseerd met aangepaste dakhelling in verband met de zon-

necollectoren van de eerder gebouwde woningen! Om het ener-

giezuinige karakter te onderstrepen is het initiatief genomen om 

de mogelijkheden en bereidheid te onderzoeken om gezamenlijk 

elektrische zonnecollectoren te plaatsen. Wie weet haalt de Joos 

van Clevelaan binnenkort de (landelijke) pers met het zonneproject 

in de bestaande gebouwde omgeving!!

Namens de bewoners van de Joos van Clevelaan

Hans Burghouts 

burghouts@kpnplanet.nl

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Uw wijk in beeld

Wij zijn op veel plekken in de gemeente actief om de leefbaarheid 

te vergroten. Zo ook in uw wijk of dorp. Om u een idee te geven 

waar we nu allemaal mee bezig zijn ontvangt u eind februari/ begin 

maart de publicatie ‘Wijk in beeld’. Wijk in beeld is een eenmalige 

uitgave die per wijk of dorp inzicht geeft in verschillende onderwer-

pen die de afgelopen jaren gespeeld hebben en welke onderwerpen 

het komende jaar nog aan bod komen. Zo ziet u in één oogopslag 

waar de gemeente aan het werk is. Daarnaast bevat Wijk in beeld 

een handig overzicht van belangrijke contactgegevens. Handig dus 

om te bewaren!

Heeft u Wijk in beeld in de tweede week van maart nog niet ontvan-

gen dan kunt u dit aangeven bij onderstaand contactpersoon. Bent 

u naast de ontwikkelingen in uw eigen wijk of dorp ook geïnteres-

seerd in de plannen voor andere gebieden? Dan kunt u deze inzien 

op onze website www.debilt.nl. 

Contact: Miranda de Freitas, T. (030) 22 89 494, E. freitasm@

debilt.nl

Maartensdijk

Basiscomputercursus	voor		Windows	XP
Als	u	nog	niet	alles	van	computers	weet,	of	u	bent	er	niet	
(meer)	zo	bedreven	in	of	als	u	gewoon	alles	nog	eens	
wilt	herhalen,	dan	is	dit	iets	voor	u.	Het	is	een	inspan-
nende	cursus,	maar	na	aloop	kunt	u	de	computer	aardig	
bedienen.	Wel	dient	u	een	computer	met	Windows	XP	te	
hebben.	7	lessen.	Kosten	€	87,50	inclusief	cursusboek.
Start:	dinsdagmorgen	6	maart	2012.

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

Voor	informatie	en	
aanmeldingen:

cursusaanbod

Cursus	verbindende	communicatie
Wil	je	graag	meer	verbinding	ervaren	in	je	contact	met	
anderen?	Zeggen	wat	er	in	je	omgaat	zo,	dat	een	ander	
je	echt	kan	horen?	De	ander	laten	merken	dat	je	hem	
begrijpt?	Wil	je	conlicten	kunnen	gebruiken	om	dichter	
bij	elkaar	te	komen?

Kom	dan	kennismaken	met	Verbindende	Communicatie.	
Een	praktisch	en	verhelderend	concept	dat	je	helpt	om	in	
je	dagelijkse	leven	meer	verbondendheid	te	ervaren.	
De	workshop	wordt	gegeven	door	Soie	Bakker.

Maandag	20.00-22.00	uur,	start	27	februari
Kosten	€	60,-	voor	6	lessen.

vvso WVT
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven

030 2284973
www.vvsowvt.nl

Heel veel sneeuwklokjes 
In	 de	 Westbroekse	 moeras-	 en	 stinzenplantentuin	
zijn	op	zaterdag	25	februari	tijdens	de	eerste	open-
stelling	 van	 dit	 jaar	 duizenden	 sneeuwklokjes	 te	
bewonderen.	Op	10	maart	volgt	nog	een	extra	open-
stelling	 stinzenplanten.	Van	 februari	 tot	 september	
is	de	tuin	elke	laatste	zaterdag	van	de	maand	open-
gesteld.	De	toegang	is	vrij	van	10.00	-	17.00	uur.	U	
vindt	de	tuin	aan	de	Kerkdijk	132,	parkeren	tegen-
over	de	tuin	aan	de	weilandzijde.

Spannende 
badmintonwedstrijd 

Vorige	 week	 maandag	 speelde	 team	 1	 van	 REFLEX	 tegen	
team	1	van	badmintonvereniging	De	Bereshuttle.	Zoals	altijd	
was	het	wachten	op	Erwin	voordat	de	herendubbel	kon	begin-
nen.	Helaas	kon	deze	partij	in	3	sets	(21-19,	15–21	en	13–21)	
niet	worden	gewonnen.	De	damesdubbel	van	Dragana	en	Ka-
rin	werd	verrassend	genoeg	in	3	sets	(21-13,	9-21	en	21-11)	
wel	gewonnen	dankzij	de	tips	van	Erwin.	
Na	de	gebruikelijke	winst	van	de	enkelpartijen	van	Erwin	en	
Dragana	konden	Eric	en	Karin	de	winst	niet	pakken	in	hun	
partijen,	hoewel	Karin	erg	goed	partij	gaf	in	3	sets.	De	tus-
senstand	was	zo	3-3	en	de	2	mix	partijen	zouden	de	doorslag	
moeten	geven.	Ook	dit	werden	weer	spannende	partijen	in	3	
sets.	Op	het	wedstrijd	formulier	is	ingevuld:	de	mix	van	Eric	
en	Dragana	(21-17,	10-21	en	21-12)	is	winstgevend	en	de	mix	
van	Erwin	en	Karin	(21-23,	21-10	en	22-24)	is	verloren,	maar	
de	werkelijkheid	was	andersom.	
De	vrouwelijke	teamleider	die	altijd	goed	tegen	haar	verlies	
kan,	zal	per	ongeluk	een	foutje	hebben	gemaakt	met	het	in-
vullen.	Met	5	partijen	die	in	3	sets	zijn	gespeeld,	is	4-4	wel	
een	terechte	eindstand.	

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

Kinderinstuif
Op	 woensdag	 29	 februari	 is	 er	 weer	 een	 kinder-
instuif.	Dit	keer	met	onder	andere	een	kinderbingo.	
Van	 14.00	 uur	 tot	 16.00	 uur	 voor	 kinderen	 van	 6	
t/m	12	jaar.	Voor	€	2,00	inclusief	de	bingo	en	een	
koekje	 met	 limonade.	 Graag	 vooraf	 aanmelden.		
Aanmelden	bij	Servicecentrum	’t	Hoekie,	prof.	Dr.	
T.M.C.	Asserweg	2	te	De	Bilt,	030-2201702	of	via	
info@animowerkt.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ook	gelezen	en	gehoord	dat	De	Bilt	en	Bilthoven	mogelijk	
glasvezel	 krijgen	 als	 tenminste	 30	 %	 van	 de	 huishoudens	
vóór	13	mei	2012	zich	aanmeldt?

En	wij	in	Maartensdijk,	Groenekan,	Hollandsche	Rading	en	
Westbroek?	‘Ja’,	zegt	de	baliemedewerker	van	de	Glasvezel-
winkel,	’dat	zou	kunnen,	wanneer	60	à	70	%	van	de	huishou-
dens	zich	aanmeldt’.	‘Meer	huishoudens?’,	is	onze	vraag.	De	
medewerker	antwoordt:	‘Door	de	uitgestrektheid	van	de	bui-
tengebieden	is	meer	glasvezelkabel	nodig;	dus	wil	het	bedrijf	
Reggeiber	 dat	 voor	 de	 buitengebieden	 meer	 huishoudens	
zich	aanmelden.	Dan	pas	is	er	voldoende	basis	om	de	grote	
investeringen	te	gaan	doen’.	

Wij	hebben	ons	afgelopen	donderdag	16	 februari	 al	 aange-
meld.	Doet	u	het	ook?	De	baliemedewerker	kon	ons	niets	be-
loven.	Maar	toch...	Men	zit	nu	zo	dichtbij!	Alle	informatie	+	
de	Glasvezelkrant	is	te	verkrijgen	in	de	Glasvezelwinkel	in	de	
Kwinkelier	t.o.	de	HEMA	te	Bilthoven.

De heer en mevrouw van Baarsen- van Nederpelt, Maartensdijk

‘Conlictloos’ 
communiceren kun je leren

Conlicten	zijn	voor	ons	allemaal	een	grote	bron	van	
stress.	Door	 ‘geweldloos’	 te	 communiceren,	kun	 je	
een	 gesprek	 veel	 meer	 ontspannen	 laten	 verlopen.	
Geweldloze	Communicatie	helpt	je	om	wat	voor	jou	
belangrijk	is	te	uiten.	Je	doet	dat	op	zo’n	manier	dat	
de	ander	je	kan	horen	in	plaats	van	in	de	tegenaanval	
te	gaan	of	zich	 terug	 te	 trekken.	Ook	 leer	 je	om	 te	
luisteren	naar	wat	voor	de	ander	belangrijk	is.	Als	jij	
je	beter	begrepen	voelt	en	je	de	ander	beter	begrijpt	
leidt	dat	tot	wederzijds	contact	en	creatieve	oplossin-
gen.	Geweldloze	Communicatie	kun	je	leren	in	een	
training	van	6	avonden	of	2	dagen.	Bij	‘Communice-
ren	vanuit	je	hart’	starten	deze	trainingen	in	De	Bilt	
weer	 begin	 maart.	 De	 trainingen	 worden	 gegeven	
door	Monie	Doodeman.	Ze	 is	gecertiiceerd	 trainer	
Geweldloze	Communicatie.	 Je	 kunt	 communiceren	
vanuit	je	hart	toepassen	op	alle	vlakken	van	je	leven.	
Of	het	nu	gaat	over	contact	met	de	buren,	je	(klein)
kinderen,	 je	 partner	 of	 collega.	Voor	 aanmelden	 of	
meer	informatie:	Monie	Doodeman	030-2658470	of	
www.communicerenvanuitjehart.nl	

Metamorfosemassage 
ouder en kind

Stichting	Bodhisattva	geeft	al	vele	jaren	de	cursus	Metamor-
fosemassage	 voor	 volwassenen.	 Dit	 succes	 heeft	 geleid	 tot	
het	 ontwikkelen	 van	 een	 nieuwe	 cursus:	 Metamorfosemas-
sage	voor	Ouder	en	Kind.	Deze	cursus	omvat	3	zaterdagen	en	
zal	starten	op	zaterdag	10	maart	2012	in	Huis	ter	Heide	en	is	
geschikt	voor	ouders	met	kinderen	vanaf	6	jaar.
Annie	Dijkstra,	hoofd	van	de	metamorfosemassagecommis-
sie,	vertelt:	‘Sinds	enkele	maanden	passen	wij	de	metamor-
fosemassage	ook	toe	op	kinderen.	Het	is	opmerkelijk	te	zien	
wat	dit	voor	hen	doet;	ze	worden	rustiger,	slapen	beter,	wor-
den	weer	vrolijk,	kunnen	veranderingen	beter	aan,	zijn	meer	
geconcentreerd	 en	 worden	 weer	 het	 kind	 dat	 openstaat	 om	
nieuwe	ervaringen	op	te	doen,	om	te	leren.’

Relex
Een	 metamorfosemassage	 bestaat	 uit	 een	 zachte	 aanraking	
van	de	relexzone	van	de	wervelkolom	op	de	voeten,	de	han-
den	en	het	hoofd	en	is	ontwikkeld	vanuit	de	voet-relexologie.	
De	voeten	staan	voor	het	willen;	ze	brengen	ons	overal	waar	
we	naar	toe	willen.	We	voelen	met	onze	handen,	die	in	ver-
binding	staan	met	ons	hart	en	het	hoofd,	daar	bedenken	we	
alles	mee.	Dijkstra:	 ‘De	 techniek	 is	 betrekkelijk	 eenvoudig	
te	leren,	ook	voor	kinderen.	Op	speelse	wijze	worden	er	ver-
schillende	oefeningen	gedaan	zoals	 ademhalen,	gronden	en	
leren	 in	 je	eigen	kracht	 te	 staan.	Dit	 is	heerlijk	voor	zowel	
volwassenen	als	voor	kinderen.	De	massage	wordt	met	elkaar	
geleerd	en	geeft	veel	ontspanning’.	

Kosten
Om	deze	cursus	voor	veel	ouders	toegankelijk	te	maken	is	het	
cursusgeld	zo	laag	mogelijk	gehouden.	De	Stichting	Bodhis-
attva	heeft	geen	winstoogmerk.	Al	het	werk	wordt	door	vrij-
willigers	gedaan	 en	de	netto-opbrengsten	komen	 ten	goede	
aan	projecten	voor	kinderen	in	nood	in	boeddhistisch	geori-
enteerde	landen.	Meer	informatie	over	de	cursus	staat	op	de	
website	van	de	Stichting:	www.stichtingbodhisattva.eu
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In	 totaal	 telt	 ons	 land	 130	 voedsel-
banken,	waar	duizenden	vrijwilligers	
werkzaam	zijn.	Voedselbank	De	Bilt	
levert	 voedselpakketten	 aan	 mensen	
die	 woonachtig	 zijn	 in	 de	 gemeente	
de	 Bilt,	 inclusief	 Bilthoven,	 Maar-
tensdijk,	 Westbroek,	 Hollandsche	
Rading	of	Blauwkapel,	die	in	ernstige	
inanciële	 problemen	 zijn	 geraakt.	
Doelgroep	 zijn	 mensen	 of	 gezinnen	
die	 na	 aftrek	 van	de	 vaste	 lasten	 als	
licht,	 gas,	 water,	 huur,	 vervoer,	 be-
lasting	 en	 alossing	 van	 schulden	 te	
weinig	 overhouden	 om	 voedsel	 en	
kleding	 te	 kopen.	 Voedselbank	 De	
Bilt	 is	 aangesloten	 bij	 Voedselban-
ken	 Nederland.	 Om	 de	 operationele	
kosten	 laag	 te	 houden	 werken	 alle	
voedselbanken	uitsluitend	met	onbe-
taalde	vrijwilligers	–	ook	de	bestuurs-

leden	 krijgen	 geen	 vergoeding	 voor	
hun	 werk	 -	 	 en	 ze	 betalen	 niet	 voor	
voedsel,	 maar	 krijgen	 het	 gratis	 van	
een	aantal	 leveranciers.	Het	gaat	om	
etenswaren	 die	 niet	 meer	 verkocht	
kunnen	worden	omdat	ze	uit	een	as-
sortiment	worden	gehaald,	overvloe-
dig	 op	 voorraad	 zijn,	 of	 een	 lichte	
beschadiging	 hebben	 opgelopen.	 De	
kwaliteit	is	echter	goed	en	wordt	ge-
controleerd.	 De	 voedselbanken	 kun-
nen	 veel	 inancieren	 met	 giften	 van	
bedrijven,	 instanties	en	 serviceclubs.	
Ook	 verscheidene	 gemeenten	 geven	
een	 subsidie.	 Deze	 bronnen	 van	 in-
komsten	zijn	echter	bij	 lange	na	niet	
genoeg	 om	 alle	 operationele	 kosten	
te	dekken.	Daarom	is	zijn	de	voedsel-
banken	 afhankelijk	 van	 sponsors	 en	
donateurs	die	voor	 een	 langere	peri-

ode	steun	willen	bieden,	maar	ze	zijn	
ook	blij	met	eenmalige	giften.	

Curves actie
Curves	 De	 Bilt	 hecht	 veel	 belang	
aan	 het	 werk	 van	 de	 voedselbank.	
In	 2011	 kon	 ruim	 tweehonderd	 kilo	
voedsel	 aan	 de	 Voedselbank	 Zeist	
worden	 overhandigd.	 Het	 inesscen-
trum	doet	ook	dit	jaar	een	beroep	op	
alle	Biltse	vrouwen	om	mee	 te	doen	
aan	de	Curves	Voedselactie.	“De	hele	
maand	maart	stimuleren	we	leden	om	
voedsel	 te	 doneren,	 maar	 ook	 niet-
leden	kunnen	etenswaren	bij	de	club	
langsbrengen”,	 zegt	Margreet	Vrieze	
van	Curves	De	Bilt.	“Wie	tussen	1	en	
16	maart	 lid	wordt,	 betaalt	 geen	 be-
geleidingskosten	 als	 zij	 een	 tas	 met	
niet-bederfelijke	 levensmiddelen	 do-

neert.	De	 inhoud	 is	afgestemd	op	de	
wensen	 van	 de	 plaatselijke	 voedsel-
bank.’	Clara	Sies,	 vicevoorzitter	 van	
Voedselbanken	 Nederland,	 vult	 aan:	
‘De	 Voedselbank	 streeft	 ernaar	 de	
pakketten	te	vullen	met	vijfentwintig	
producten,	wat	niet	altijd	lukt.	Boven-
dien	zijn	vraag	en	aanbod	niet	 altijd	
in	balans.	Vooral	door	de	crisis	is	het	
voor	ons	steeds	moeilijker	om	de	pak-
ketten	 te	 vullen.	 Sommige	 artikelen,	

zoals	 kofie,	worden	 zelden	of	 nooit	
aangeboden.	 Een	 actie	 als	 deze	 van	
Curves	 is	 daarom	 ideaal.	 Er	 wordt	
veel	en	divers	voedsel	aangeboden.’	

Voedselpakketten	kunnen	worden	in-
geleverd	bij	Curves,	Hessenweg	9,	De	
Bilt,	 telefoonnummer	 030-2746772.	
Wie	 de	 Voedselbank	 een	 warm	 hart	
toedraagt,	kan	ook	een	donatie	over-
maken.	

Curves De Bilt voert actie voor 
Voedselbank in maart

door Lilian van Dijk

In Nederland leeft bijna één miljoen mensen in armoede, van wie 380.000 kinderen. In deze tijd van 
economische depressie kan het iedereen overkomen dat hij of zij moet aankloppen bij de voedselbank. 

Op dit moment ontvangen circa vijfentwintigduizend mensen voedselpakketten via de Voedselbank 
Nederland. Fitnesscentrum Curves organiseert in maart een actie voor Voedselbank De Bilt.

Voedselbank De Bilt is gevestigd in het Sociaal Warenhuis aan de Molenkamp 
48 in De Bilt, dat op 9 juni 2011 werd geopend.

Bezoekertjes	 kwamen	 op	 zondag-
middag	 19	 februari	 binnen	 door	 de	
‘Dondergrot’,	 normaal	 gesproken	 de	
entree	van	het	H.F.	Witte	Centrum.	

‘Omdat	deze	middag	het	feest	is	van	
de	 Dondersteentjes,	 onze	 jeugdraad	
van	Elf,	die	dit	jaar	wordt	aangevoerd	
door	 Prins	 Barn	 XLI’,	 vertelt	 adju-
dant	Huub,	de	steun	en	toeverlaat	van	
carnavalsprinses	Carpo	I.	‘De	kinde-
ren	kunnen	allerlei	spelletjes	doen	en	
kijken	naar	optredens.’	

Alex	Kraak,	de	voorzitter	van	de	Se-
naat,	ook	wel	de	Kopspijker	geheten,	
neemt	 het	 stokje	 over:	 ‘Op	 dit	 mo-
ment	kijken	ze	naar	een	optreden	van	
tovenaar	Bart	Snotter.	Straks	gaan	de	
Windstootjes	optreden,	de	jeugddans-
garde,	 en	boerenkapel	De	 IJsbrekers	
is	ook	van	de	partij.’

Polonaise
Het	Kindercarnaval	 is	voor	kinderen	
van	alle	leeftijden,	maar	wie	boven	de	
twaalf	is,	betaalt	twee	euro	entree.	

De	zaal	 is	prachtig	versierd	met	bal-
lonnen	 en	 overal	 ligt	 confetti.	 Veel	
ouders	 zijn	 meegekomen	 met	 hun	
kroost,	 sommigen	zelf	ook	 in	carna-
valskledij	 gestoken.	 Ze	 zitten	 te	 ge-
nieten	van	de	stralende	gezichten	van	
de	kinderen,	of	staan	ijverig	foto’s	te	
nemen	of	 te	 ilmen.	Ook	 zijn	 er	 ou-
ders	 die	 als	 echte	 gangmakers	 mee-
doen	met	de	kleintjes.	De	meeste	kin-
deren	zijn	prachtig	verkleed:	als	elfje,	
prinses,	jonkvrouw,	boef,	Pippi	Lang-
kous,	jaren	70-rockster,	cowboy,	Wibi	
Soerdjadi,	 lamencodanseres,	 draak,	
panter,	 junglemeisje,	 ridder,	 brand-
weerman,	Spiderman	of	smurf.	Als	de	
tovenaar	 klaar	 is	 met	 zijn	 optreden,	

gaan	 veel	 kinderen	 spelletjes	 doen.	
Ze	kunnen	op	de	kop	van	Jut	slaan	–	
Jut	is	een	clown	-,	grabbelen,	touwtje	
trekken,	ringen	gooien,	bibberspiraal	
doen,	blikjes	omgooien	en	na	aloop	
een	welverdiend	bekertje	popcorn	ha-
len.	De	dj	draait	speciale	dansmuziek	
voor	kinderen,	van	kabouter	Plop	tot	
de	Smurfendans.	Dan	gaan	de	IJsbre-
kers	 spelen	 en	 komt	 er	 een	 vrolijke	
polonaise	op	gang,	onder	aanvoering	
van	adjudant	Huub,	Prinses	Carpo	en	
Pins	 Barn.	 Ze	 proberen	 zoveel	 mo-
gelijk	kinderen	mee	te	krijgen	en	dat	
lukt	aardig.	 ‘We	vinden	het	erg	 leuk	
dat	er	zoveel	kinderen	zijn	gekomen’,	
aldus	een	tevreden	Prinses	Carpo.	‘Er	
zijn	 natuurlijk	 wat	 kinderen	 van	 de	
leden	 van	 onze	 carnavalsvereniging,	
maar	 ook	 een	 heleboel	 andere	 kin-
deren,	de	meeste	uit	de	gemeente	De	
Bilt.’	[LvD]	

Dansen, springen en spelletjes doen op 
Kindercarnaval van Weergodden

Een stuk of tachtig kinderen beleefden een geweldige middag tijdens het Kindercarnaval, dat werd 
georganiseerd door De Weergodden, de carnavalsvereniging van de gemeente De Bilt. 

De prachtige verklede kinderen en hun ouders hadden het geweldig naar hun 
zin op het Kindercarnaval bij de Weergodden in De Bilt.

Om	 de	 actie	 te	 sponsoren	 werd	 een	
badmintontoernooi	 gehouden.	 Daar-
bij	werd	een	bedrag	van	300	euro	op-
gehaald.	Er	werd	sportief	en	enthou-
siast	gespeeld	om	de	prijzen,	die	door	
‘Mastwijk	 tweewielers’	 beschikbaar	
waren	 gesteld.	 Het	 doel	 van	 Astrid	
is	om	met	haar	ietsen	4000	euro	op	
te	 halen	 voor	 de	 kankerbestrijding.	
Sponsoren	 voor	 een	 eenmalige	 bij-
drage	of	een	bedrag	per	beklimming	
zijn	 nog	 steeds	 zeer	 welkom.	 Meer	
informatie	op	de	website:	

http://	 deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/acties/astrid-de-vries

Fietsen voor de kankerbestrijding
De donderdagochtend-badmintonners van Irene hielden 16 februari een sponsortoernooi voor 

de kankerbestrijding. Astrid de Vries, een van de speelsters wil, samen met anderen, een steentje 
bijdragen om de actie Alpe d’Huzes te steunen. Hierbij wordt naar de top geietst om geld in te 

zamelen voor het onderzoek naar kanker. Astrid wil op 7 juni proberen 4 keer naar de top te ietsen.

Op de foto zit Astrid te midden van de prijswinnaars.

IJspret in 
Tuindorp Brandenburg

	
In	de	afgelopen	tijd	hebben	bewoners	van	Tuindorp	Brandenburg	in	grote	
getale	kunnen	schaatsen	op	de	vijver	aan	de	Talinglaan.	Dankzij	de	 inzet	
van	buurtbewoners	 en	de	WVT	 lag	 er	 een	 sneeuwvrije	 en	gladde	onder-
grond.	Jong	en	oud	(onder	meer	grootouders	die	zelf	op	deze	plek	hebben	
leren	schaatsen,	kleinkinderen	die	nu	de	eerste	pasjes	leerden)	deelden	in	
het	plezier.	De	WVT	zorgde	voor	koek	en	zopie,	verlichting	’s	avonds	en	
muziek.	

Bewoners van Tuindorp Brandenburg hopen de natuur aan de Talinglaan te 
behouden, en nog vele jaren van de eigen sport- en schaatsvijver te kunnen 
genieten.



Te koop aangeboden
Jaargang bloemen en planten 
2009 + 2010 € 3,00 per jaar-
gang. Tel. 0346 212492

2 nw. witte met glas lantaarns 
incl. kaars voor binnen of bui-
ten € 15,00. Tel. 0346-214065

Glazen hoekplateau met 2 
wandklemmen wit. Doorsnee 
24 cm € 5,00. glucosemeter 
met toebehoren € 5,00. Tel. 
0346-214065

Wintersport Jack rood 1 week 
gedragen. maat M € 30,00. Tel. 
06-54665050

Mooie wipstoel van Prenatal 
met stippen bekl. en een 
speelboog van Disney. alle in 
nieuwstaat samen € 25,00. Tel. 
06-54665050

Viking damesnoren mt 39 
€ 35,00. Opklapbed met matras 
€ 10,00. Tel. 0346-212037

Gratis af te halen, nog goede 
radiator (75x75) voor keuken, 
gang of badkamer Tel: 030-
2290245

Atag kookplaat gas 5 pit-
ten met slang. € 49,00. Tel. 
06-50453740

Philips-ktv met ingebouwde 
videorecorder, prijs 50,00 
euro. Tel. 0619691119, svp na 
18.00 uur.

Moderne ruime 3-zits bank met 
losse kussens, in prima staat! 
prijs 50,00. Tel. 0619691119, 
svp na 18.00 uur

2 Logeer-onderschuif bedden, 
90 x 2.00 met matrassen € 50. 
Tel 030-2286775

Sterke naaimachine € 50,-. Tel. 
030-2716810

Houten werkbank met bank-
schroef 95 x 35 x 85 cm. 
€ 20,00. Tel. 06-57978657

SKELTER, merk Berg, 2 
verstelbare stoeltjes en rem. 
Verkeert in zeer goede staat. 
€ 125,00 te bevragen 0346-
214070 of 0654381975

2 bankjes; 1 tweezitsbank en 1 
twee en half zits bank. Kleur 
beige en de andere bruin, rib-
stof bekleding. In zeer goede 
en nette staat. € 50.00. Tel. 
0346-281181

Nieuwe dames bootschoe-
nen, bruin leer, maat 38. Van 
€ 89,- voor € 49,-. Philips ste-
reo meubel grijs 76x42x36 fm 

 De Vierklank 14 22 februari 2012

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

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

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

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

Personeel aangeboden
Betrouwbare HUISH. HULP 
uit M’dijk zkt adres voor 4 uur 
p.w. (middag) € 10,00 p/u. Tel. 
0653549421

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

Diversen
Het aanzien van 1970 € 10,00. 
Olympische zomerspelen, 
de spelregels met meer dan 
350 illustraties € 10,00. Tel. 
06-44420668

GARAGEBOX, Pr. Willem 
A l e x a n d e r p l a n t s o e n , 
Maartensdijk;Te koop of te 
huur. Tel.: 035-5239411

Te HUUR ruime kamer op een 
boerderij in Westbroek inte-
resse? Bel tel. 06-16522651

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

GEVONDEN op 11 februari 
jl.: 2 sleutels met sleutelhan-
ger op Kievitlaan (tegenover 
Toutenburg) te Maartensdijk. 
Tel: 214226.

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

Te huur aangeboden opslag-
ruimte verwarmd. 54 m2 te 
Westbroek. Tel.06-50615046.

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

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Raaijen  
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267 WINTERTIJD Opening 
Ma. Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur |
Onderdelen uit voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 
90% in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE -en 
gebruikte fietsen

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

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

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

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

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

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

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

Begin de dag met een gezonde, eiwitrijke formu-
le 1 shake van Herbalife, die de honger weghoudt tot de 
lunch. Keuze uit 6 smaken. Voor sporters vraagt u naar 
Herbalife24. Voor advies en begeleiding belt u 0346-571377,  
www.vinkvoorverantwoordevoeding.nl

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

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

Notenspel voor Beginners 
 

Samen muziek maken... het mooiste wat er is! De 
cursus “Notenspel voor Beginners” (NvB) gaat 

ook dit voorjaar weer van start. Jongeren tussen 
8 en 11 jaar kunnen dit najaar weer kennis 
komen maken met de Brandweerharmonie. 
De start is vrijdag 2 maart in basisschool De 

Regenboog te De Bilt.

Voor deze kennismaking met muziek is er door An-
nacarien Visser een programma van 12 lessen sa-
mengesteld. In deze lessen van drie kwartier maak je 
kennis met zingen, ritmes en alle instrumenten die in 
een harmonieorkest voorkomen. Deze instrumenten 
zullen gedemonstreerd worden en natuurlijk mag ie-
dereen proberen erop te spelen. De cursus wordt spet-
terend afgesloten met een avond waarop de groep laat 
zien wat ze geleerd heeft. Op die avond geeft ook het 
leerlingenorkest van de Brandweerharmonie ‘acte de 
presence’. 

De lestijden zijn vrijdags van 18.45 tot 19.30 uur met 
een wekelijkse frequentie in basisschool De Regen-
boog, Aeolusweg 8 in De Bilt. De kosten bedragen 
45 euro voor lessen. Informatie: Helen van der Vliet 
(tel. 030 2213513), bij Rina Kruis (tel. 030 2290817) 
of op vrijdagavond vanaf 19.00 uur in de Regenboog.

Op ’t bankje
‘Hebt u wel eens gevlogen’, vraagt de vrouw die bij me 
komt zitten. Ik vertel haar dat ik de wereld al heel wat keer-
tjes rondgevlogen ben. ‘Bent u nooit bang geweest dan’, 
gaat ze verder. Ik glimlach een beetje, want ik denk dat de vrouw ergens mee zit. 
Misschien wil ze wel een vliegreis maken en ziet ze er toch wat tegenop. ‘Ik heb 
wel eens meegemaakt dat we in een luchtzak terechtkwamen en dat veel mensen 
begonnen te gillen. Dat klonk best angstig. Ik denk dan altijd maar de piloot wil 
ook niet dood.’ Het stelt haar zo te zien niet gerust. ‘Mijn zoon en schoondochter 
gaan deze zomer met de kinderen naar Spanje met het vliegtuig en ze hebben mij 
gevraagd om mee te gaan. Ik schrok er een beetje van want ik heb nog nooit ge-
vlogen en ben er eerlijk gezegd een beetje bang voor. Ik zei dus maar dat het beter 
was dat ik thuisbleef, want dan kon ik ook hun post en de tuin bijhouden. Maar 
dat hadden ze al geregeld. De buren gaan later met vakantie dus dat kunnen ze 
dan mooi voor elkaar doen.’ Ze zwijgt en kijkt wat treurig. Ik zoek naar woorden 
om haar gerust te stellen. Eigenlijk heb ik alweer spijt dat ik het verhaal van die 
luchtzak heb verteld. ‘Ach mevrouw’, zeg ik, ‘het is net of je in een bus zit en voor 
je er erg in hebt ben je er.’ Ik merk dat ik haar daar nog steeds niet mee geruststel. 
‘Dat zei mijn zoon ook al, maar de bus stopt onderweg en je kunt er gemakkelijk 
uit. Ik ga liever met de bus of de trein naar Spanje.’ Ik moet er om lachen. ‘Weet 
wel wat u zegt, zo’n reis duurt heel lang en met het vliegtuig ben je er in een 
paar uur. Ik weet zeker dat u na aloop zegt, is dat alles. Vliegen is veiliger dan u 
denkt. Ik zou maar gewoon lekker meegaan.’ Er verschijnt zowaar een glimlach 
op haar gezicht. ‘Ik zal ook wel moeten, want alles is al geboekt.’ Ik vertel haar 
dat mijn tante ook altijd zei dat ze nooit met het vliegtuig zou gaan. Maar toen de 
kinderen haar een keer meenamen naar Kreta vond ze het prachtig. Ze is daarna 
nog verschillende keren meegegaan op vakantie. Vliegen vond ze toen heerlijk.’ 
De vrouw merkt dat ze in mij geen medestander vindt en lijkt te berusten. ‘Ze 
denken me er een plezier mee te doen. Mijn man is vorig jaar na een lang ziekbed 
overleden en ze gunnen me het ook echt. Dat vind ik wel weer lief. Ik moet ook 
niet zeuren. Als ik er bij ben kunnen ze ’s avonds ook gaan stappen, want dan kan 
ik de jongens in de gaten houden. Die zijn 7 en 9 jaar en zijn helemaal niet lastig. 
Trouwens als die kinderen een hele dag op het strand of in het zwembad geweest 
zijn zullen ze best moe zijn en lekker slapen. Het lekkere weer spreekt me ook 
wel aan. Ik hou van de zon en het is daar altijd lekker warm. Met mijn man ging 
ik altijd met de auto op vakantie. Meestal naar Duitsland. Ik ben ook eigenlijk wel 
benieuwd hoe het in Spanje is.’ Zo langzamerhand merk ik toch wel een beetje 
enthousiasme. Ik moedig haar aan de bezwaren overboord te gooien en gewoon 
lekker te gaan genieten van de vakantie. Het lijkt gelukt te zijn, want ze zegt: ‘Ik 
heb er eigenlijk ook wel zin in.’ Of ik daaraan heb bijgedragen weet ik niet, maar 
ik wens haar heel veel plezier in Spanje.

Maerten    
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Met	veel	meegereisde	Eibernest/Vro-
lijk	supporters	en	het	trouwe	thuispu-
bliek	was	De	Vierstee	weer	afgeladen	
vol.	Hoewel	Tweemaal	Zes	als	eerste	
scoorde	was	het	Eibernest/Vrolijk	dat	
geleidelijk	 uitliep.	 Eibernest/Vrolijk	
probeerde	 TZ	 uit	 zijn	 spel	 te	 halen	
door	de	nodige	fysieke	overtredingen	
rond	 de	 korf.	 De	 scheidrechter	 gaf	
hiervoor	 terecht	 de	 een	 aantal	 vrije	
ballen	of	strafworpen	voor	Tweemaal	
Zes.	

Bij	 een	 achterstand	 van	 7-8	 werden	
kort	 na	 elkaar	 enkele	 onattente	 mo-
menten	 in	 de	 TZ	 verdediging	 onder	
de	korf	afgestraft.	TZ	kwam	hierdoor	
onnodig	 met	 7-10	 achter.	 Eibernest/
Vrolijk	speelde	in	deze	fase	onbevan-

gen	en	wist	met	name	door	de	dames	
de	voorsprong	uit	te	breiden.	Met	de	
rust	stond	TZ	op	een	wellicht	onover-
brugbare	achterstand	van	9-15.	

Terug
Na	 de	 rust	 kwam	 een	 fel	 vechtend	
Tweemaal	Zes	terug.	Vier	doelpunten	
op	rij	voor	TZ	bracht	de	achterstand	
terug	tot	13-15.	Eibernest/Vrolijk	pro-
beerde	in	deze	fase	de	aanspeelmoge-
lijkheden	bij	TZ	te	belemmeren	door	
sterk	 voorverdedigen.	 De	 daardoor	
ontstane	 kansen	 achter	 de	 korf	 wist	
TZ	 te	weinig	 te	 benutten.	Tweemaal	
Zes	diende	het	vooral	 te	hebben	van	
dode	spelmomenten	en	scoorde	onder	
meer	 via	 Wouter	 van	 Brenk	 vooral	
uit	vrije	ballen	of	 strafworpen.	Door	

TZ	 werden	 Maik	 van	 Kouterik	 en		
Lianne	Meijers	ingezet	en	dat	gaf	meer	
aanspeelmogelijkheden	 in	de	aanval.		
Eibernest/Vrolijk	 beschikte	 ech-
ter	 over	 meerdere	 goede	 schutters	
en	 liep	 uit	 naar	 een	 voorsprong	 van	
17-24	 met	 nog	 5	 minuten	 te	 spe-
len.	Opnieuw	zette	TZ	aan	voor	een	
slotoffensief	 en	 kwam	 terug	 tot	 een	
achterstand	van	21-24.	Een	gemakke-
lijk	gegeven	 strafworp	vergrootte	de	
voorsprong	 van	 Eibernest/Vrolijk	 en	
daarmee	 was	 de	 wedstrijd	 gespeeld.	
Opnieuw	geen	punten	voor	TZ.	Eind-
uitslag	22-25.	
Door	 deze	 nederlaag	moet	TZ	 in	 de	
laatste	 twee	 wedstrijden	 punten	 ver-
zamelen	om	handhaving	mogelijk	 te	
maken.	

Het	octet	van	coach	Serge	Valk	kwam	
onvoldoende	 geconcentreerd	 aan	 de	
start	 van	de	wedstrijd.	Het	 tempo	 in	
aanvallend	 opzicht	 was	 te	 laag.	 Eén	
van	 de	 sterke	 punten	 van	 de	 West-
broekers	is	om	veel	druk	te	geven	in	
de	verdediging	op	de	schutters	van	de	
tegenstander.	
In	 de	 wedstrijd	 tegen	 Koveni	 deed	
de	ploeg	dit	onvoldoende	en	gaf	men	
teveel	ruimte	weg.	Ook	was	men	on-
oplettend	 op	 wegtrekkende	 spelers	
vanuit	 de	 korfzone.	 De	 kansen	 die	

Koveni	kreeg,	benutten	zij	overigens	
zeer	 doeltreffend.	 Aanvallend	 bleef	
DOS	 rustig	 spelen	 en	 in	 de	 eerste	
helft	was	het	met	name	Tim	Nap	die	
ze	met	een	aantal	fraaie	afstandsdoel-
punten	in	de	race	hield.

Na	 een	 8-8	 ruststand	 lukte	 het	DOS	
ook	 in	 de	 tweede	 helft	 niet	 om	 het	
verschil	 op	 de	 ranglijst	 in	 de	 wed-
strijd	 tot	 uiting	 te	 laten	komen.	Ver-
dedigend	 werden	 er	 wel	 iets	 minder	
kansen	weggegeven,	maar	aanvallend	

haalde	 DOS	 niet	 het	 niveau	 van	 de	
laatste	wedstrijden.	Het	werd	dan	ook	
een	meer	spannende	dan	goede	wed-
strijd.	De	ploegen	bleven	 aan	 elkaar	
gewaagd.	 Het	 gelijkspel	 gaf	 de	 ver-
houdingen	deze	wedstrijd	goed	weer.

DOS	 is	 nu	 twee	 zaterdagen	 vrij	 en	
speelt	 op	 10	 maart	 om	 17.40	 uur	 in	
Mijdrecht	 de	 laatste	 wedstrijd	 tegen	
Atlantis.	 DOS	 moet	 winnen	 om	 de	
tweede	 plek	 op	 de	 ranglijst	 vast	 te	
houden.

Puntendeling voor slordig spelend DOS
Na enkele topduels moest DOS zaterdag aantreden voor de laatste thuiswedstrijd 

tegen het lager geklasseerde Koveni uit Nieuwegein. In een gezellig drukke Vierstee
was DOS onvoldoende bij de les. DOS kon dan ook geen aanspraak maken

op de overwinning en moest genoegen nemen met een puntendeling.

Nova verliest duel 
Nova moest afgelopen zaterdag aantreden tegen Juventa uit 
Hardenberg. In de thuiswedstrijd stond Nova zeven punten 

voor en heeft het uiteindelijk toch de wedstrijd verloren. 
Ze hadden dus iets recht te zetten. Met Steven Bakker in 

de basis, die verdienstelijk inviel voorde zieke Vincent Baas 
begon de wedstrijd. 

Juventa	begon	scherp	aan	de	wedstrijd,	maakte	de	kansen	af	die	het	kreeg.	
Nova	had	pech	in	de	afronding,	de	schoten	waren	niet	scherp	genoeg.	Ju-
venta	kon	uitlopen	naar	een	5-2	voorsprong.	Maar	Nova	liet	zich	niet	uit	
het	 veld	 slaan	 en	 kwam	 met	 mooie	 goals	 terug	 in	 de	 wedstrijd.	 Juventa	
reageerde	hierop	door	erg	fysiek	 te	spelen.	Er	werden	veel	overtredingen	
gemaakt	die	door	de	scheidsrechter	niet	werden	gezien.

Hierdoor	werd	de	situatie	grimmiger.	Juventa	ging	duels	aan	die	niets	met	
korfbal	te	maken	hadden	met	als	hoogtepunt	een	coach	van	Juventa	die	een	
dame	van	Nova	uitschold.	Nova	probeerde	een	korfballende	oplossing	 te	
verzinnen	en	kwam	uiteindelijk	terug	tot	een	8-8	ruststand.	Coach	Maikel	
Bouthoorn	waarschuwde	in	de	rust	dat	de	tweede	helft	nog	heftiger	zou	zijn	
dan	de	eerste	en	niets	was	minder	waar.	Juventa	ging	door	met	het	onbegrij-
pelijk	fysieke	spel.	Nova	verzuimde	in	de	tweede	helft	helaas	om	te	scoren.	
Er	 werden	 goede	 kansen	 gecreëerd,	 maar	 de	 goal	 bleef	 uit.	 Juventa	 kon	
hierdoor	uiteindelijk	uitlopen	naar	een	14-10	voorsprong.	

In	de	laatste	fase	van	de	wedstrijd	mocht	Job	Paauw	nog	invallen	voor	wat	
extra	aanvalskracht,	maar	dit	mocht	helaas	niet	meer	baten.	Juventa	speelde	
de	wedstrijd	uit	en	won	uiteindelijk	met	16-12.	Soms	had	het	spel	werkelijk	
niets	met	korfbal	te	maken	Over	twee	weken	staat	alweer	de	laatste	wed-
strijd	van	dit	zaalseizoen	op	het	programma.	Nova	speelt	dan	tegen	Exak-
wa;	een	ploeg	die	nog	volop	in	de	strijd	is	voor	promotie.	

Ereleden bij MBV

Tom en Donia Hazekamp hebben 15 jaar de redactie voor het clubblad van 
de BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) verzorgd. In 1997 zijn ze begonnen 
met de redactie van het clubblad. In het begin was het allemaal met de 
hand; knip- en plakwerk en thuis de boekjes allemaal samenstellen. Toen 
de club meer leden kreeg, waren het soms wel 125 boekjes. In 2011 gaven 
Tom en Donia aan er na 15 jaar mee te willen stoppen. Dit kon de BMV niet 
aan zich voorbij laten gaan; tijdens de jaarlijkse ledenvergadering onlangs 
in de Qwibus, werden Tom en Donia Hazekamp gehuldigd en benoemt tot 
erelid van de BMV. [foto Reyn Schuurman]

Sponsor voor Relex
Aan	de	rand	van	het	bos	in	De	Lage	Vuursche	ligt	restaurant	de	Bosrand,	specialiteitenrestaurant	met	een	ruime	
keuze	uit	diverse	pannenkoeken.	Eigenaar	Nico	Egelander	is	sponsor	geworden	van	het	competitiespelende	team	
van	Badmintonclub	Relex	uit	Maartensdijk.	BC	Relex	nodigt	belangstellenden	uit	’s	maandagsavond	vanaf	20.00	
uur	een	kijkje	te	komen	nemen	in	de	kleine	zaal	van	De	Vierstee.	Voor	meer	info:	www.badmintonmaartensdijk.nl	
of	06	12121019	(t.n.v.	Lida	van	de	Bunt)

Bestuursleden Jordy de Kleyn en Lida van de Bunt met Nico Egelander jr. (v.l.n.r.) tonen de nieuwe outit.

TZ verliest van titelkandidaat 
Eibernest/Vrolijk

Voor Tweemaal Zes is iedere wedstrijd belangrijk om te strijden voor het behoud van een plaats in de 
hoofdklasse. Zaterdag speelde Tweemaal Zes tegen Eibernest/Vrolijk thuis. Eibernest/Vrolijk staat op 

de tweede plaats en heeft kans op een plaats in de korfballeague.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

De	eigenheid	die	het	dorp	heeft	is	heel	
belangrijk	 voor	 de	 inwoners.	 Maar	
er	 zijn	 ook	bedreigingen.	Het	 steeds	
drukker	 wordende	 verkeer	 door	 en	
langs	deze	kern	is	een	bron	van	zorg.	
Gelukkig	is	er	een	dorpsraad	die	alle	
ontwikkelingen	 scherp	 in	 de	 gaten	
houdt.	 De	 vrijwilligers	 die	 hiervan	
deel	uitmaken	hebben	als	voornaam-
ste	doel	het	verkeer	zoveel	mogelijk	
buiten	 de	 deur	 houden.	 Bovendien	
willen	 ze	 de	 leefomgeving	 optimaal	
in	stand	houden	en	verbeteren.

Zeven
Zeven	 leden	 telt	de	dorpsraad	die	 in	
2006	 van	 start	 is	 gegaan.	 Ze	 is	 ont-
staan	 uit	 een	 eerder	 spontaan	 opge-
richt	 bewonersoverleg.	 De	 start	 van	
het	wijk-	en	dorpsgericht	werken	bin-
nen	de	gemeente	De	Bilt	leidde	er	toe	
dat	 Groenekan	 haar	 eigen	 dorpsraad	
kreeg.	 Het	 is	 geen	 oficieel	 orgaan	
met	 een	 mandaat.	 De	 dorpsraden	
worden	door	de	gemeente	wel	gezien	
als	 vertegenwoordiger	 van	 de	 kern	
die	ze	representeren.	In	beginsel	kan	
iedere	 inwoner	 van	 Groenekan	 lid	
worden	 van	 de	 raad.	 Met	 voorzitter	
Marius	van	den	Bosch	en	dorpsraad-
leden	Tonny	Groen	en	Trudie	Siege-
rink	bekijken	we	hoe	de	Groenekanse	
raad	 tot	 dusver	 heeft	 gefunctioneerd	
maar	 ook	 wat	 er	 nog	 gedaan	 moet	
worden.	 Tonny	 Groen	 heeft	 in	 haar	
portefeuille	 verkeer,	 vervoer	 en	 ge-
luidshinder.	 Trudie	 Siegerink	 houdt	
zich	o.m.	bezig	met	natuur	en	samen-

leving.	Groen:	‘We	hebben	geen	wet-
telijke	rechten.	De	raad	is	vooral	een	
klankbord	maar	 tegelijkertijd	ook	de	
oren	 en	 spreekbuis	 van	 onze	 kern.’	
Siegerink:	 ’Twee	 jaar	 geleden	 heb-
ben	 we	 een	 enquête	 gehouden.	 We	
wilden	 weten	 wat	 de	 bewoners	 van	
Groenekan	 belangrijk	 vonden.	 Aan	
de	hand	hiervan	hebben	we	als	dorps-
raad	ons	standpunt	bepaald.	We	wis-
ten	toen	wat	onze	taak	was	en	hebben	
een	werkplan	gemaakt.	Door	middel	
van	 de	 zogenaamde	 thema-avonden	
die	zo’n	tien	keer	per	jaar	worden	ge-
houden	houden	we	contact	met	onze	
achterban.’	Van	den	Bosch:	‘We	heb-
ben	gezien	dat	dit	werkt.	Binnen	onze	
raad	wordt	er	ook	goed	met	elkaar	sa-
mengewerkt.’

Visie
Van	 den	 Bosch:	 ‘Met	 de	 gemeente	
samen	 is	 een	 visie	 opgesteld	 over	
Groenekan.	Daarin	 is	duidelijk	neer-
gelegd	 waar	 we	 met	 ons	 dorp	 naar	
toe	 willen.	 Wat	 willen	 we	 daarbij	
wel	en	wat	willen	we	niet.	Waar	zit-
ten	 de	 knelpunten?	 Minimaal	 één	
keer	per	maand	 is	 er	 contact	met	de	
wijkcontactambtenaar	 Miranda	 de	
Freitas.	 Zij	 is	 de	 schakel	 tussen	 ons	
en	de	gemeente	De	Bilt.	Alle	vragen	
die	 we	 hebben	 gaan	 via	 haar	 naar	
het	gemeentehuis	en	zij	zorgt	er	ook	
voor	dat	er	antwoorden	komen.’	Dat	
overleg	 functioneert	 goed	 vinden	 de	
dorpsraadleden.	Groen:	‘We	zijn	wel	
steeds	 op	 zoek	 naar	 de	 grenzen	 van	

wat	we	als	dorpsraad	kunnen.	Je	leert	
zo	de	structuur	van	het	gemeentelijke	
apparaat	 goed	 kennen.’	 Siegerink:	
‘Het	blijkt	wel	dat	het	geheugen	van	
het	gemeentebestuur	vaak	beperkt	 is	
tot	de	volgende	verkiezingen.	De	be-
woners	kennen	de	historie	van	Groe-
nekan	en	wij	houden	onze	visie	veel	
langer	vast.’	Groen:	‘Toch	trekken	we	
ook	vaak	samen	op	met	de	gemeente.	
Bijvoorbeeld	richting	Rijkswaterstaat	
en	de	gemeente	Utrecht.	Daarbij	gaat	
het	 vooral	 over	 de	 verkeerssituatie.	
We	zien	ook	dat	er	dan	tegengestelde	
belangen	 kunnen	 ontstaan	 tussen	 de	
gemeente	De	Bilt	en	de	kern	Groene-
kan.	We	zijn	als	dorpsraad	door	onze	
ervaringen	 wel	 steeds	 deskundiger	
geworden.	 Het	 is	 een	 ingewikkeld	
spel.’	

Verkeer
Het	steeds	intenser	wordende	verkeer	
blijft	 de	grootste	 zorg	van	de	dorps-
raad.	De	Groenekanseweg	en	de	Kon.	
Wilhelminaweg	hebben	zich	ontwik-
keld	tot	een	steeds	drukker	wordende	
sluiproute.	De	dorpsraad	ziet	dit	als	is	
een	aantasting	van	het	recht	om	te	wo-
nen	langs	die	wegen.	Siegerink:	‘Wij	
komen	 op	 voor	 de	 belangen	 van	 de	
inwoners	 van	 Groenekan.	 Natuurlijk	
willen	we	de	problemen	die	het	 toe-
nemende	verkeer	met	zich	meebrengt	
niet	 bij	 anderen	 over	 de	 schutting	
gooien.	 We	 proberen	 samen	 met	 de	
andere	partijen	 zoals	 gemeente,	 pro-
vincie	en	Rijkswaterstaat	 tot	een	op-

lossing	te	komen.	Je	moet	daarbij	ook	
realistisch	zijn’.	De	verbreding	van	de	
A27	is	op	verkeersgebied	een	andere	
zorg.	Die	zorgt	weer	voor	geluidshin-
der	en	luchtvervuiling.	Geluidswallen	
of	 andere	 voorzieningen	 moeten	 er	
voor	zorgen	om	deze	problemen	op	te	
lossen	of	te	beperken.

Communicatie
De	vergaderingen	van	de	dorpsraad	in	
de	Groene	Daan	zijn	altijd	openbaar.	
De	agenda	staat	altijd	in	de	Vierklank.	
Vaak	wordt	er	dan	ook	een	thema	aan	
de	orde	gesteld	dat	voor	de	inwoners	
van	Groenekan	van	belang	is.	Via	de	
website	 www.dorpspleingroenekan.
nl	kan	er	contact	worden	opgenomen	
met	de	dorpsraad.	Goede	communica-
tie	is	en	blijft	van	groot	belang	vinden	
de	 leden:	 ‘	We	 willen	 graag	 de	 ver-
tegenwoordigers	 zijn	 van	 de	 bewo-
ners.	We	hebben	als	dorpsraad	korte	
lijnen	met	allerlei	instellingen	en	met	
de	gemeente	De	kreet	die	soms	wordt	
geslaakt	 is:	 ‘de	 gemeente	 doet	 maar	
wat!’	 Dat	 klopt	 niet.	 Soms	 gaan	 er	
bewoners	met	ons	mee	naar	het	over-
leg	met	de	gemeente	om	dat	zelf	ook	

te	 ervaren.	 Als	 vertegenwoordigers	
voelen	we	ons	echt	gedragen	door	de	
inwoners.	 Leeft	 er	 nog	 een	 speciale	
wens	 binnen	 de	 raad?	 De	 dorpsraad	
mist	 nog	 een	 gezellige	 kroeg	 in	 het	
centrum	van	het	dorp.	Waar	 je	over-
dag	 en	 ’s	 avonds	 binnenloopt	 om	
andere	 dorpsgenoten	 te	 ontmoeten	
en	om	wat	 te	drinken.	Dorpshuis	De	
Groene	Daan	vervult	deze	functie	op	
dit	moment	nog	niet.

Motivatie
Tenslotte	de	vraag	aan	de	drie	dorps-
raadleden:	 waarom	 doen	 jullie	 dit?	
Groen:	 ‘Ik	 doe	 het	 vooral	 omdat	 ik	
het	 leuk	 vind	 om	 samen	 met	 ande-
ren	iets	te	doen	voor	de	mensen.	Dat	
sluit	ook	aan	bij	mijn	dagelijkse	werk	
als	beleidsmedewerker	bij	 het	FNV.’	
Siegerink:	 ‘Ik	 ben	 zelf	werkzaam	 in	
de	 zorgsector.	 Dit	 is	 voor	 mij	 heel	
iets	 anders.	 Ik	 vind	 het	 van	 belang	
dat	burgers	participeren	 in	het	 reilen	
en	zeilen	van	de	gemeente.’	Van	den	
Bosch,	die	leiding	gaf	aan	de	‘bouw-
poot’	van	de	Grontmij	heeft	 als	mo-
tivatie	 gewoon	 bezig	 te	 willen	 zijn	
voor	de	gemeenschap.	

Dorpsraad op de bres voor leefbaar Groenekan
door Martijn Nekkers

Groenekan is één van de aantrekkelijkste kernen binnen de gemeente De Bilt. Het is welvarend,  
ruim van opzet, er is veel groen en is toch vlak bij een grote stad als Utrecht. Bovendien is er op  

het gebied van ontspanning, kunst en cultuur veel te beleven. Bij de Groenekanners zit er  
op dat gebied veel talent om van alles te organiseren. 

Drie vrijwilligers die zich samen met hun andere collega dorpsraadleden 
inzetten voor Groenekan.

Je	 kunt	 er	 alleen	 op	 ietsen	 als	 het	
mooi	 weer	 is.	 Nu	 is	 er	 bij	 de	 Kees	
Boekeschool	ook	een	nieuw	ietspad	
aangelegd	 en	 die	 is	 mooi	 geasfal-
teerd;	 zo	 hoort	 het	 te	 zijn.	 Heb	 ver-
schillende	keren	contact	gezocht	met	
de	gemeenten	maar	helaas	geen	suc-
ces.	Wat	gebeurt	er	nu,	wanneer	men-
sen	toch	op	de	weg	gaan	ietsen?	Dat	
is	niet	de	bedoeling	van	een	ietspad	
toch?’
De	redactie	zocht	vervolgens	contact	
met	 de	 gemeente	 De	 Bilt.	 Patricia	
Kok,	 hoofd	 communicatie,	 laat	 we-
ten:	 ‘Dit	 ietspad	 is	 van	 een	 speci-
iek	 materiaal	 gemaakt	 en	 tot	 stand	
gekomen	na	een	aantal	verschillende	

afwegingen.	 Puur	 verkeerskundig	
gezien	heeft	het	de	voorkeur	om	aan	
beide	zijden	van	de	weg	een	vrij	lig-
gend	 ietspad	 van	 asfalt	 te	 hebben.	
Deze	 mogelijkheid	 is	 gestoten	 op	
een	afwijzing	van	Stichting	Utrechts	
Landschap	 vanwege	 de	 barrièrewer-
king	voor	de	fauna.	Dieren	ervaren	de	
extra	stroken	asfalt	als	een	barrière.	
Vervolgens	 is	 gekeken	 naar	 de	 mo-
gelijkheid	om	aan	de	westelijke	zijde	
van	de	Gezichtslaan	een	tweerichtin-
genietspad	 van	 asfalt	 te	 realiseren.	
Echter,	 uit	 een	 boomeffect-analyse	
bleek	 dat	 de	 bestaande	 bomen	 hier	
dusdanig	 hinder	 van	 zouden	 onder-
vinden,	 dat	 de	 levensverwachting	

van	de	aanwezige	bomen	aanzienlijk	
zou	verslechteren.	Ook	was	het	geen	
optie	om	de	afstand	tussen	de	bomen	
en	het	ietspad	te	vergroten,	want	dan	
zou	het	ietspad	geheel	op	grond	van	
het	Utrechts	landschap	komen	te	lig-
gen.	Bovendien	zouden	er	aan	de	an-
dere	kant	van	het	ietspad	bomen	ge-
kapt	moeten	worden.	Dat	alles	stuitte	
ook	op	bezwaren.	Stichting	Utrechts	
Landschap	wilde	aan	deze	oplossing	
geen	medewerking	verlenen’.

Oplossingsoverweging
‘Met	al	deze	overwegingen	is	gezocht	
naar	een	oplossing	die	alle	belangen	
zoveel	mogelijk	recht	doet.	Er	is	een	

alternatief	 ontwikkeld	 waarbij	 het	
ietspad	 met	 Stabilizer	 wordt	 uitge-
voerd.	Stabilizer	 is	 een	waterdoorla-
tende	 half-verharding,	 die	 gemaakt	
wordt	 van	 een	 mengsel	 van	 natuur-
steen	en	een	100%	plantaardig	bind-
middel.	Het	voordeel	van	dit	product	
is	 dat	 het	 niet	 ten	 koste	 gaat	 van	de	
bomen.	 De	 dieren	 ervaren	 een	 half-
verharding	ook	niet	als	barrière.	Met	
dit	 product	 kon	 dus	 aan	 weerzijden	

van	de	weg	een	ietspad	worden	aan-
gelegd	 op	 grond	 van	 gemeente	 De	
Bilt.

Gladheid
Gladheid	 is	 met	 linke	 vorst	 en	
sneeuwval	 op	 alle	 ietspaden	 aan	 de	
orde,	 ondanks	 het	 veelvuldig	 strooi-
en.	Wij	 hebben	 geen	 aanwijzing	 dat	
een	 ietspad	 van	 Stabilizer	 gladder	
wordt	dan	andere	paden’.[HvdB]

Fietspad langs de Gezichtslaan
De redactie ontving van Cornelia en Martie Jansen uit Bilthoven een brief over het ietspad langs 
de Gezichtslaan in Bilthoven met de volgende inhoud: ‘Er is ongeveer twee jaar geleden een nieuw 
ietspad aangelegd op de Gezichtslaan. Nu is dat een heel ijn ietspad, want als het regent kun je er 

niet op ietsen want dan wordt je helemaal wit en ook je iets of snoriets is helemaal wit.  
Als het glad is kun je er niet op ietsen want dan is die spekglad 

Het westelijke ietspad, gezien in noordelijke richting.

Woe.
22-2 Spareribs, frietjes en sla

of
Zalmilet

met ratatouille en pasta

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-2
Vrij.
24-2
Woe.
29-2

Gebakken kogelbiefstuk 
met champignons

of
"Paella" 

met mosselen en gamba`s

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-3

Vrij.
2-3

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

P.S. Vrijdagavond 2 maart  
borrelavond vanaf 21.30 uur


