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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Auto’s te koop gevraagd

Directe betaling en vrijwaring.  

Contact: Stephan de Vries  

06 - 25046414

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Inspirerend debat over vrijheid
door Guus Geebel

Zondag 27 januari hield de plaatselijke SP in het WVT-gebouw in Bilthoven een debatmiddag. Onder de 

titel ‘Liberalisme en socialisme: vrijheid in het geding?’ debatteerden SP-er Tiers Bakker en VVD-er Eric 

Balemans onder leiding van de Utrechtse ilosoof Harm van der Gaag over dit onderwerp. Het werd een 
levendige discussie. De komende maanden gaat de SP meer van dergelijke debatten organiseren.

Na het welkomstwoord van afde-

lingsvoorzitter Anne-Marie Mineur 

houdt Ineke ter Heege een inlei-

dend verhaal waarin zij vertelt over 

het ontstaan van het liberalisme. De 

Franse Revolutie leidde tot een nieu-

we wereld van vrijheid, gelijkheid en 

broederschap. Dan komt de industri-

ele revolutie. Er is kinderarbeid, men-

sen worden uitgebuit en vrijheid is 

er voor enkelingen. Thorbecke geeft 

het liberalisme weer inhoud, het so-

cialisme komt op en er komen soci-

ale wetten. Ineke ter Heege gaat in op 

ontwikkelingen die in naam van het 

socialisme en liberalisme tot excessen 

hebben geleid. ‘Als liberaal in hart en 

nieren vind ik dat we moeten terugke-

ren naar de echte liberale idealen. De 

idealen van de Franse Revolutie en de 

Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens. Vrijheid, gelijkheid en 

broederschap, want de vrijheid wordt 

nu verkwanseld aan de beurzen en de 

banken.’ 

Klassenstrijd

Harm van der Gaag had vooraf-

gaand aan de bijeenkomst zijn vijf-

jarig zoontje gevraagd wat hij vindt 

dat vrijheid is. ‘Dat je lekker alleen 

bent, had hij geantwoord. Dat gaat 

natuurlijk niet, want we zijn niet al-

leen.’ Van der Gaag noemt socialisme 

en liberalisme revolutionaire bewe-

gingen voor bepaalde delen van de 

samenleving. Hij durft de stelling aan 

dat zowel de SP als de VVD klassen-

strijdclubs zijn die opkomen voor de 

belangen van een bepaald sociaaleco-

nomisch deel van de samenleving. De 

vraag waarmee hij de discussie start 

luidt: ‘Welke vrijheid eis je op voor 

mensen die nadrukkelijk niet tot je ei-

gen klasse behoren.’ 

Hangmat of trampoline
Tiers Bakker stelt dat het liberalisme 

in tegenstelling tot het socialisme uit-

gaat van het feit dat de mens slecht is. 

Eric Balemans: ‘Voor het liberalisme 

is het individu het uitgangspunt, met 

de samenleving als gebondenheid.’ 

Hij stelt dat de socialisten uitgaan van 

de eenheid van de samenleving waar 

het individu een rol in speelt. Bale-

mans vindt dat iemand recht heeft 

op een bijstandsuitkering, maar dan 

ook wat terug moet doen voor de sa-

menleving. ‘Bied je een hangmat of 

een trampoline, waar je tijdelijk op 

springt om verder te komen.’ Hij kop-

pelt eigen verantwoordelijk om op te 

komen voor je eigen belang aan vrij-

heid. Tiers Bakker vindt dat niet ie-

dereen die mogelijkheid heeft. ‘Vrij-

heid maar voor wie.’ 

Andere aanvliegroute

In het debat komen tal van onder-

werpen naar voren. Voedselbanken, 

vrijwilligerswerk, Europa en Grie-

kenland. Tiers Bakker ziet dat waar 

VVD en SP in colleges samenwerken De debatmiddag wordt ingeleid door Ineke ter Heege.

Kastanjebrug afgesloten

Vorige week is de Groenekanse Kastanjeburg uit voorzorg afgesloten. 

Door de vorst was het wegdek link beschadigd en de brug bijna niet meer 
begaanbaar. Vanaf afgelopen maandag vinden de herstelwerkzaamheden 

plaats. Naar verwachting kan de brug eind van de week weer open. 

Sporttalent Luc Reij in de prijzen

De jeugdige hordenloper Luc Reij was dit jaar voor de 3e maal genomineerd 
als sporttalent. Hoewel die titel wederom aan zijn neus voorbij ging, wist hij 

in de sportquiz van gemeenteraadslid en sportveteraan Rens Kersten in de 
inale te winnen. Meer over de sportprijzen op pagina 15.

het goed gaat. Afspraak is afspraak 

ligt daaraan ten grondslag. Het pro-

bleem ligt volgens hem in het maat-

schappelijk middenveld. Hij ziet daar 

een regentenmentaliteit die er voor 

zorgt dat er geen hervormingen kun-

nen plaatsvinden. ‘Natuurlijk zijn we 

het economisch volledig oneens met 

elkaar.’ Eric Balemans vindt het be-

langrijker te kijken naar wat je bindt 

dan naar wat je verwijdert van elkaar. 

‘De SP zegt we gaan het samen op-

lossen, de VVD wil eerst kijken of je 

het zelf kunt oplossen. Er is een an-

dere aanvliegroute, maar het doel is 

hetzelfde.’ 

Conclusie

Harm van der Gaag stelt vast dat Eric 

Balemans zich distantieert van het 

neoliberale gedachtegoed. Tiers Bak-

ker vindt dat de VVD een goede inten-

tie heeft maar voor een slechte zaak. 

‘De SP wil een samenleving creëren 

waar niemand uitgesloten wordt. Dat 

gebeurt nu wel en kan alleen worden 

opgelost als we met elkaar moed, en-

thousiasme en vertrouwen hebben.’ 

Eric Balemans gelooft in de kracht 

van het individu, verbonden met an-

deren. ‘De SP ziet het volk als een 

blok en wij het zien als allemaal klei-

ne stukjes individuen die met elkaar 

wel het volk zijn, maar de erkenning 

hebben van het individuele. De men-

sen hebben een eigen kracht en waar 

ze die niet kunnen gebruiken komt de 

overheid, zo beperkt mogelijk, om te 

zorgen dat niet het volk, maar die in-

dividuen niet buiten de boot vallen.’
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‘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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

3/2 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

3/2 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
3/2 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

3/2 • 10.30u - Ir. Roos van Doorn

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

3/2 • 10.00u - Peter Kerkhove

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

3/2 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
3/2 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/2 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
3/2 • 19.00u - Ds. D. Heikoop 

Pr. Gem. Immanuelkerk

3/2 • 10.00u – Mevr. Ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

3/2 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

3/2 • 10.30u - Woord- en Communieviering

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/2 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

3/2 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel
3/2 • 18.30u - Kand. G.M. van Meijeren

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

3/2 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

3/2 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
3/2 • 18.30u - Kandidaat G.A. van Ginkel

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

3/2 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

2/2 • 19.00u - Eucharistieviering
3/2 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

3/2 • 10.00u en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

3/2 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
3/2 • 18.30u - Prof. Dr. G. v.d. Brink
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Om de stationswoning te kunnen herbouwen

moeten de handen link uit de mouwen
een actie daarvoor 

kreeg heel veel gehoor

toen men plannen hiervoor ging ontvouwen

Guus Geebel
Limerick

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier 
Bilthoven Noord

Op zaterdag 2 februari haalt de 

Maartensdijkse volleybalvereni-

ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven 

Noord, in het gebied links en rechts 

van de Gezichtslaan en begrensd 

door de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. U wordt verzocht de pa-

pierkliko vóór 8.00 uur aan de weg 
te zetten.

Intens verdrietig moeten wij geheel onverwacht afscheid nemen  
van onze lieve Wouter.

Wouter Rutger Floor

✽ Tienhoven, 30 maart 1974 † Hilversum, 24 januari 2013

Wij, zijn moeder, broers, zussen, zwagers, schoon zussen, neven en nichten 
zullen Wouter heel erg missen. In onze herinnering zal hij altijd bij ons zijn.

Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op www.snijdersuitvaart.nl
U logt in met de achternaam van de overledene en met toegangscode: CDF3RP
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

Correspondentieadres:
Westbroekse Binnenweg 96
3612 AK  Tienhoven

Informatieavond start  

bouw Herenplein 

De buurtbewoners in de directe 

omgeving van het nieuwbouwpro-

ject Herenplein in De Bilt waren 

op woensdag 23 januari jl. voor 

een informatiebijeenkomst in café 
Qwibus uitgenodigd over de start 

van de bouw van het project Heren-

plein te De Bilt. De projectont-

wikkelaars hadden deze informa-

tieavond georganiseerd. Daarnaast 

was de aannemer Ten Brinke Bouw 

aanwezig en was er gelegenheid 

voor het stellen van vragen. In een 
korte presentatie zijn alle aanwezi-

gen geïnformeerd over de sloop- en 

bouwwerkzaamheden en de daarbij 

behorende planning. 

Nieuwbouwproject Herenplein aan 

de Looydijk en Herenweg bestaat 
uit een Albert Heijn supermarkt, 
een Gall&Gall, een HEMA en 37 
appartementen. Inmiddels zijn 16 
appartementen verkocht aan Woon-

stichting SSW en 8 aan particulie-

ren. 

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 1 februari a.s. wordt er 

in de recreatieruimte van Dijckstate 

een ontmoetingsdienst gehouden 

waar in ds. R. Alkema de voor-
ganger zal zijn en er een muzikale 

bijdrage op piano is.  Na afloop is 

er nog gelegenheid om met elkaar 

koffie te drinken. De dienst begint 

om 19.30 uur. Voor inlichtingen en 
vervoersvragen: Jan Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

Dansen van Universele Vrede 

Deze eenvoudige, meditatieve, 

vreugdevolle kringdansen samen 

met teksten en bewegingen zijn 

gemakkelijk te leren in De Woud-

kapel te Bilthoven op zondag 3 

februari vanaf (inloop) 13.30 uur 

tot 17.00 uur incl. pauze evt. af te 
sluiten met een eenvoudige maal-

tijd van 17.30 tot 18.30 uur. Info: 
www.dansenvanuniverselevrede.nl. 

Houdringewandeling

Utrechts Landschap organiseert op 
zondag 3 februari 2013 een wan-

delexcursie over Landgoed Houd-

ringe. Houdringe bestaat voorna-

melijk uit bos en open grasland. 

Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 

een meter. Deze bomen zijn ruim 

225 jaar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom het 
huis is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd. De wandeling 

start vanuit Paviljoen Beerscho-

ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 

te De Bilt. De Holle Bilt ligt aan 

de achterkant van Hotel De Bilt-

sche Hoek. Vertrektijd 14.00 uur. 
Duur van de wandeling ca. 1,5 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

Westbroek ontmoet

Dinsdagmiddag 5 februari neemt 
Ine Buurmans u, aan de hand van 
dia’s, mee op een reis door het 

andere Griekenland. Een fietstocht 
langs de noordgrens over onge-

baande paden, door oorspronke-

lijke dorpen, omringd door natuur-

schoon.

Westbroek Ontmoet u graag weer 

van 14.30 - 16.30 uur in de Christi-
nazaal van het Dorpshuis van West-

broek. De kosten zijn 3 euro, inclu-

sief een kop koffie of thee. Wan-

neer u wél wilt komen, maar niet 
weet hoe, kunt u vervoer regelen 

via de familie Wijnen, tel: 0346-
281481. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van harte 

welkom.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-

gadert woensdag 6 februari, om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven). De Oude-

renraad behartigt de belangen van 

oudere bewoners in de gemeente 

en adviseert daarover het College 
en de Gemeenteraad. Een week 
voor de vergadering wordt de defi-

nitieve agenda gepubliceerd op de 

website van de Ouderenraad: www.

ouderenraad-debilt.nl. De vergade-

ringen zijn openbaar.

Vaatwerk gezocht

Geen zin in vuile vaat? Geef je oude 

vaatwerk cadeau aan ‘De Groene 

Kan vertelt’. Op 20 en 21 april 
2013 wordt herberg De Groene 

Kan in de brandweergarage aan de 
Koningin Wilhelminaweg in Groe-

nekan tot leven gebracht. Daar-

voor worden nog borden gezocht. 

Alle maten, kleuren, stijlen, kapotte 
randjes zijn welkom. Info of aan-

melden: Yvonne, Groenekanse-

weg 44; tel. 06 13194088, yvon-

ne.harbers@hetnet.nl of Nelly: 

Grothelaan 22; tel.06 26494941,  

nvdgeest@xs4ll.nl

Cursussen bij WVT
Voor zowel absolute beginners als (licht-) gevorderden biedt WVT een 

breed scala aan computercursussen aan. Binnenkort start een nieuwe serie. 

Heeft u belangstelling voor het praktisch organiseren en opgeruimd houden 

van uw eigen huis? Schrijf dan in voor de cursus ‘Een opgeruimd huis’ die 
binnenkort start. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met 

030 2284973 of www.vvsowvt.nl

Opbrengst beneietconcert
In een goed bezette Noorderkerk musiceerden vrijdag 18 januari jl. het 
Praagse Bennewitz-strijkkwartet samen met de klarinettist Harry-Imre Dijk-

stra. Het rijke concert was een initiatief van een Bilthovense stichting voor 

ontwikkelingswerk (website: tumanitenda.nl) waarvan een bestuurslid, de 

Bilthovense ir. Henriëtte Brümmer, al jaren gevestigd is in het streekdorp 

Tumani Tenda in Gambia (West-Afrika). Oogmerk van het beneietconcert 
was de laatste fase van de inanciering van de drinkwatervoorziening ter 
plaatse.

Na de toegift - waarvan de keus tot stand kwam in rondvraag aan het publiek 

- bleven veel bezoekers nog enige tijd opgetogen bijeen. Zowel in muzikaal 
opzicht als wat betreft de opbrengst van bijna 3.000 euro een mooi resultaat.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605
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Informatieronde over  
Bilts Hoogkruis afgerond

door Henk van de Bunt

Op 14 september 2013 wordt in het Van Boetzelaerpark het Bilts Hoogkruis feestelijk onthuld. Het vier 

meter hoge natuurstenen monument herinnert aan de Ierse wortels van de 900-jarige gemeente De Bilt. 

Om alle inwoners van de gemeente niet alleen bij te praten over de stand van zaken rond het project, maar 

ook over de bijbehorende reis naar Ierland, hield de Stichting Bilts Hoogkruis zes informatieavonden. 

Woensdag 23 januari in de Zuiderka-

pel aan de Boslaan in Bilthoven was 

één van de best bezochte avonden met 

26 bezoekers. Eerdere avonden waren 

in De Bilt in het Rode Kruisgebouw 

aan de St. Laurensweg, in Groenekan 

in Dorpshuis De Groene Daan, in het 

Dorpshuis van Westbroek, in het tijde-

lijk Dorpshuis in Hollandsche Rading 

en in parochiecentrum De Mantel aan 

de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 

Na deze avonden zal de reisgroep er 

waarschijnlijk wel komen, de belang-

stelling was hoog. De reisfolder is op 

te vragen via gertlandman@planet.nl 

en inschrijven kan t/m februari nog, 

via j.j.bulk@hetnet.nl, daarna wordt 

deinitief besloten.

Ierland

Van 27 mei t/m 3 juni is deze histo-

rische reis naar Ierland, in de voet-

sporen van de ridder, die rond 1113 

een Ierse pelgrimsreis maakte en bij 

terugkeer het klooster Oostbroek 

stichtte, dat aan de wieg heeft gestaan 

van onze woonkernen. De reis gaat 

naar het pelgrimsoord dat hij bezocht, 

de hoogkruisen die hij onderweg zag 

op allerlei kloosterterreinen, en naar 

de regio waar Willibrord studeerde 

voor hij naar de Lage Landen kwam. 

Ontdek zelf de wortels van De Bilt in 

Ierland. Dat hoogkruisverhaal gedu-

rende de presentatie-avonden langs 

de kernen was voor Gert Landman 

aanleiding zich apart te verdiepen in 

de geschiedenis van elke woonkern, 

zoals de muurschilderingen van de 

kerk in Westbroek. Landman: ‘De 

Ierse inspiratie van Oostbroek strekte 

zich uit tot Westbroek, zelf vier eeu-

wen later nog, toen de muurschilde-

ringen werden aangebracht, met maar 

liefst drie van de zes heiligen Iers: 

twee metgezellen van Willibrord en 

St. Brigida (na St. Patrick de belang-

rijkste heilige van Ierland).

De vierde heilige is St. Laurentius, 

een duidelijke link met de Laurensab-

dij. Dus alle eeuwen dat het klooster 

bestond, bleef de Ierse oorsprong in 

beeld, in heel het gebied dat onder in-

vloed van deze abdij stond. De basis 

onder het besluit om hier een Ierse-

stijl-hoogkruis op te richten is in de 

loop der maanden alleen maar sterker 

geworden. Op vragen als “Wat moet 

de gemeente De Bilt met zo’n Iers 

ding” is inmiddels een duidelijk ant-

woord te geven’.

Oostbroek

Eén van de belangstellende bezoekers 

was Ien van Eck uit De Bilt: ‘Ik zag 

en hoorde mooie dingen. Een kennis 

van mij en ik zijn bij leven en wel-

zijn van plan om aan deze reis deel te 

nemen. Mijn overleden man Kees is 

op de boerderij bij Oostbroek gebo-

ren. Ongeveer 60 jaar geleden kregen 

wij verkering. Wij hadden elkaar le-

ren kennen in het Ooglijders Gasthuis 

waar ik werkzaam was. Hij woonde 

in De Bilt op de boerderij ‘De Hoek’ 

aan de Bisschopweg, grenzend aan 

het Landgoed Oostbroek. Al wande-

lend leerde ik daar de omgeving ken-

nen. Het loofbos, drassige, soms on-

begaanbare paden, de boerderij waar 

de familie van Engelen woonde. Ook 

de graslanden met koeien, verdwenen 

doordat de autoweg aangelegd werd. 

Het landhuis werd toen door de fam. 

van Reek bewoond. Door de tijd heen 

kwamen de veranderingen. Oost-

broek werd van het Utrechts Land-

schap, de I.V.V. heeft hier onderdak 

gevonden. Het werd voor het publiek 

opengesteld. Er waren open dagen, 

voor iedereen wat wils, muziek en 

andere evenementen. heel gezellig. 

In de Orangerie kwam het winkel-

tje, o.a. fruit en potjes jam zijn daar 

te koop en nog veel meer. Nog steeds 

is het, in deze hectische tijd, een oase 

van rust. En dan te denken dat hier 

ongeveer 900 jaar geleden, mannen 

en vrouwen in hun kloosters geleefd 

hebben.  

 

Biltse historie in steen

Sint Maarten wordt de centrale af-

beelding op het Biltse Hoogkruis. 

Waarom dat zo is legt Gert Landman 

- voorzitter van de Raad van Kerken 

en tevens voorzitter van de Stichting 

Bilts Hoogkruis - uit. Hij volgde aan 

de hand van historisch beeldmateri-

aal de pelgrimstocht van een Werk-

hovense ridder naar Ierland. Die reis 

was de inspiratie voor de bouw van 

het klooster op Oostbroek, waarmee 

de ontginning van het grondgebied 

van de Biltse dorpen in de twaalfde 

eeuw begon. Op het Bilts Hoogkruis 

wordt de ontstaansgeschiedenis van 

de gemeente in steen vormgegeven, 

via afbeeldingen van belangrijke per-

sonen in de Biltse historie zoals de 

genoemde ridder, abt Ludolf en abdis 

Henrica van Erp, bisschop Godebald 

en keizerin Mathilde; met daarboven 

wie hen inspireerden: Sint Willibrord, 

Sint Patrick en Sint Maarten (de 

vroegste, hij komt in de cirkel). Het 

Bilts Hoogkruis wordt gerealiseerd 

met inanciële steun van particulie-

ren, bedrijven en instellingen. Elke 

afbeelding kan geadopteerd worden, 

de sponsor mag dan een plaatje uit-

zoeken op de website en het geko-

zen reliëf aan de secretaris melden. 
Het monument wordt een geschenk 

aan alle inwoners van de gemeente  

De Bilt. Voor meer info: www.bilts-

hoogkruis.nl 

De laatste voorlichtingsavond over het Bilts Hoogkruis en de daaraan 

gerelateerde Ierland-reis was het best bezocht.

Jan Brokken presenteert 
‘De vergelding’

Dinsdag 5 februari a.s. presenteert Jan Brokken zijn nieuwste 

boek ‘De vergelding’ in de Bilthovense Boekhandel. Brokken 

(1949) groeide op in Rhoon, een Zuid-Hollands dorp dat sinds 

de oorlog een geheim met zich meedraagt. De dood van een 

Duitse soldaat in 1944 heeft verstrekkende gevolgen op de 

inwoners van Rhoon. Was het een aanslag of een dom ongeluk 

met fatale gevolgen?

Jan Brokken is een rasverteller die op literaire wijze ictie met non-ictie 
kan verenigen. Veel van zijn romans zijn vertaald en verilmd. Veel succes 
oogstte hij met ‘Baltische zielen’ (2010) waarin hij meeslepend en sfeervol 

de levensverhalen van bekende en minder bekende families uit de Baltische 

staten en hun roerige geschiedenis in de 20e eeuw heeft beschreven.  Ook 

‘In het huis van de dichter’ (2011), waarin hij zijn vriendschap met de naar 

Amsterdam gevluchte Russische pianist Youri Egorov beschrijft, maakte 

een diepe indruk op de lezers.

Podium

Deze schrijversontmoeting wordt georganiseerd door het Schrijverspodium 

De Bilt, een samenwerkingsverband tussen Bouwman Boeken, Bilthovense 

Boekhandel, SkC en de bibliotheek. De avond vindt plaats in de Biltho-

vense Boekhandel, Julianalaan 1 en begint om 20.00 uur. In de pauze en na 

aloop is er gelegenheid tot het kopen en laten signeren van boeken. Reser-
veren: activiteiten@ideacultuur.nl, 030 2299003. Kaarten zijn te koop bij 

de bibliotheek, De Bilthovense Boekhandel, 030 6923250 en bij Bouwman 

Boeken De Bilt, 030 2200112. 

Fakkel-inbreng bij 900 jaar De Bilt
door Henk van de Bunt

Amnesty De Bilt is onderdeel van de spectaculaire opening van het jubileumjaar van de gemeente op 

14 maart. Daarvoor is men nog op zoek naar ongeveer veertig vrijwilligers (vanaf plm. 18 jaar); het 

liefst uit alle kernen van de gemeente De Bilt.

Ook voor Amnesty International is 

2013 een bijzonder jaar: het is 65 jaar 

geleden dat de Universele Verklaring 

voor de Rechten van de Mens door de 

Verenigde Naties is aangenomen. De 

werkgroep Amnesty De Bilt is zowel 

bij de start (14 maart) als bij het sluit-

stuk (10 december) van het Biltse jubi-

leumjaar aanwezig. Ria Porton is al 19 

jaar actief lid van Amnesty De Bilt en 

heeft al vele collectes en fakkelwakes 

georganiseerd. Esther van Veelen is 

sinds kort actief lid en wil met jeugdig 

enthousiasme mensen mobiliseren om 

zich in te zetten voor mensenrechten 

wereldwijd. 

 

900 fakkels

Op 10 december 2013 - de dag van 

de Rechten van de Mens - organiseert 

Amnesty De Bilt een fakkelwake.  

Het streven is om dan met 900 fakkels 

de jaarlijkse fakkeltocht van de dan 

65-jarige jubilaris te koppelen aan het 

jubileumjaar van De Bilt. 

Ria Porton: ‘Samen zullen we stil 

staan bij de Dag voor de Rechten 

van de Mens. Wij prijzen ons geluk-

kig dat wij onderdeel zijn van 900 

Jaar De Bilt en feest kunnen vieren. 

Jammer genoeg geldt dat nog steeds 

niet voor iedereen op de wereld.  

Daar staan Stichting 900 Jaar De Bilt 

en Amnesty op 10 december samen  

bij stil’. 

Marathon

Een andere fakkeltocht is op 5 mei 

in het kader van Bevrijdingsdag. Op 

5 mei gaat 900 jaar De Bilt – geco-

ordineerd door bestuurslid Jan Pieter 

Stam in Wageningen het bevrijdings-

vuur met een groep ‘lopers’ op ha-

len en wordt de vlam als ‘een lopend 

vuur’ die dag naar Maartensdijk naar 

de Oecumenische dienst bij de Mar-

tin Luther Kingschool gebracht. Hier 

is gekozen voor het marathonachtige 

aspect van fakkellopers. Amnesty In-

ternational is vooral betrokken bij het 

spetterende en spectaculaire einde van 

het programma. Esther van Veelen: 

‘Wij zijn nog op zoek naar 30 tot 40 

vrijwilligers die bij de start ook een 

fakkel willen dragen, samen met ons. 

Bent u op 14 maart beschikbaar tus-

sen 17.00 en 18.00 uur? Meldt u zich 

dan s.v.p. aan door een e-mail te sturen 

naar Ria Porton en Esther van Veelen 

via amnestydebilt@gmail.com. 

Esther van Veelen (l) en Ria Porton zijn namens Amnesty International nog op 

zoek naar vrijwillige fakkeldragers.



Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 januari
t/m woensdag 6 februari

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

Gebakken boterhamworst

Procureurrollade

Gepaneerde 
karbonade

Gerookte casselerib
lekker door de stamppot

Speklappen

Lamsboutschijven
om lekker te bakken of 
te stoven

Heerlijke malse entrecôte 
van eigen koe
naturel of gemarineerd

100
gram 1.49

100
gram 0.89

100
gram 0.80

100
gram 1.65

100
gram 1.98

VOORDEEL HELE WEEK

VLEESWAREN-DUO

2x 100
gram 2.49

VLEESWAREN-DUO

Runderrookvlees 
Rosbief

Vleeswaren topduo uit eigen keuken:

2x 100
gram 2.98

Kip-tomaat-mozzarella salade

Filet Americain

Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERSE ROOMBRIE

ZOTTE BRABANDER

100
gram 0.99 500

gram 5.98

500
gram 5.50

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

boerenkaas met een 
klein zoetje

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Hamburgers

Katenvlinders

Bourgondische verse worst

6 halen / 
   5 betalen

Alléén DONDERDAG

Roerbakgroente
Van het huis
400 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Meloenmix

•  Italiaanse gehaktschotel
 __________________ 100 GRAM 0,99

•  Varkenshaas
IN CHAMPIGON ROOMSAUS + GEBAKKEN 

AARDAPPELEN _______ 100 GRAM 0,99

•  Stamppotje van little gem
MET KABELJAUW __________ P. P. 7,95

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Mooie

Kiwi’s
500 gram

0,99 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden
Spitskool _________ 400 GRAM  0,79

Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99
Pasta met kip
Paddestoelen
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 4 FEBRUARI, DINSDAG 5 FEBRUARI 

EN WOENSDAG 6 FEBRUARI

1,25

Witlof
SUPERKNALLER _______ HÉÉL KILO  0,99
Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Nu de lekkerste ...

Blad mandarijnen
Pers- en navelsinaasappels

Volle bak
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www.arttraverse.nl

Fie de Ferrante 
 (monoprints)

Hans Fransen 
 (gemengde technieken)

Ingrid Verheul 
 (keramiek) 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

Duurzaam omspringen met de aarde
door Frank Klok

Margo Boxem en Gert Masmeijer aan de Waterweg in De Bilt hebben zich laten inspireren  

door de boodschap van Transition Towns De Bilt (TT-De Bilt). Ze zijn ervan overtuigd 

geraakt dat we duurzamer moeten omspringen met de aarde en hebben  

daarvoor afgelopen jaar concrete maatregelen genomen.

Voor zover het bij duurzaamheid om 

energieverbruik gaat kun je dat ver-

beteren zowel door te bezuinigen op 

het verbruik als door de opwekking 

van alternatieve energie. Langs beide 

kanten hebben Margo en Gert dit jaar 

hun ‘milieuvoetafdruk’ aangepakt. 

Op basis van het advies van een onaf-

hankelijke energieconsulent werden 

de spouwmuren en de vloer van de 

begane grond geïsoleerd. De positie-

ve effecten van die isolatiemaatrege-

len waren direct merkbaar. De ruime 

woning uit de dertiger jaren warmt 

na het aanbrengen van de isolatie ‘s 

morgens veel sneller op en koelt ’s 

avonds ook weer beduidend langza-

mer af. Een duidelijk teken dat er veel 

minder energie naar buiten ontsnapt. 

Alles in één hand

Aan de opwekkingskant werden, ini-

tieel eveneens op advies van de ener-

gieconsulent, offertes aangevraagd 

bij diverse zonnepaneelleveranciers. 

Al snel bleek die markt voor Margo 

en Gert ondoorzichtig. Levering en 

installatie waren vaak in verschillen-

de handen en Margo en Gert, zelf niet 

technisch en geen doe-het-zelvers, 

vreesden bij problemen tussen wal 

en schip te vallen. Bij de selectie van 

een wel bij hen passende betrouwbare 

zonnepaneelleverancier hebben Mar-

go en Gert uiteindelijk veel nut gehad 

van de praktische adviezen van Roel 

Simons van TT-De Bilt. Hij heeft zelf 

al jaren zonnepanelen en heeft als 

doe-het-zelver veel geëxperimenteerd 

met alternatieve energie en met ener-

giebezuiniging. 

Daarom kon hij Margo en Gert met 

praktische adviezen terzijde staan en 

een schouw ter plekke van een ener-

gieleverancier vóór de offerte wekte 

vertrouwen. 

Energiedashboard 

Over de praktijkopbrengst van de 

zonnepanelen is op dit moment, een 

maand na plaatsing, nog weinig met 

zekerheid te zeggen. Wel volgt het 

gezin dankzij een slimme meter en 

meegeleverde app (het energiedash-

board) haar elektriciteitsverbruik en 

de opbrengst van de panelen op de 

voet. 

En dat bewust bezig zijn met energie 

heeft op zich al een gunstige invloed 

op het gezinsverbruik. Volgens de 

metingen en berekeningen van de 

leverancier van de panelen zullen 

Margo en Gert in een normaal zon-

nig jaar 35% van het totale eigen 

elektriciteitsverbruik kunnen terug-

winnen. 

Daarmee zouden zij de investering in 

de panelen in ongeveer 12 jaar terug-

verdienen. 

Een duurzamer leefstijl is niet meer alleen weggelegd voor handige ‘milieu-

enthousiastelingen’ , maar is nu ook binnen bereik gekomen van ‘gewone’ burgers.

Discussieavond over De Kwinkelier
‘Gemeente moet voor ons garant staan’

door Henk van de Bunt

De herontwikkeling van De Kwinkelier is een heet hangijzer. De Biltse Ondernemers Federatie (BOF) 

heeft onlangs een plan gelanceerd dat steun verdient, ook naar de mening van gemeenteraadslid Ebbe 

Rost van Tonningen. Met het mogelijk doel vanuit de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in te dienen 

organiseerde het in Hollandsche Rading wonende gemeenteraadslid maandag 28 januari in Café van 

Miltenburg te Bilthoven een discussieavond.

In de uitnodigingsbrief omschreef 

van Tonningen de redenen om tot 

een dergelijke avond te komen : ‘Al 

jaren volg ik als gemeenteraadslid de 

stagnerende besluitvorming over de 

herontwikkeling van De Kwinkelier. 

De huidige impasse lijkt dieper dan 

ooit tevoren. Ik nodig u om te over-

leggen hoe het gemeentebestuur de 

huidige patstelling kan doorbreken. 

Ik doe dat met het doel om vanuit 

de gemeenteraad een initiatiefvoor-

stel in te dienen bij het College van 

B&W op donderdagavond 31 januari 

om een brug te slaan tussen gemeen-

te en winkeliers’. 

Inventarisatie

De bijeenkomst begon met een in-

ventarisatie van mogelijkheden en 

ideeën met betrekking tot de her-

ontwikkeling van De Kwinkelier 

en/of winkelfunctie in het centrum 

van Bilthoven. Al snel werd duide-

lijk dat de realisatie van welk plan 

dan ook in meerdere of mindere 

mate afhankelijk is van de medewer-

king van Kerckebosch (eigenaar De 

Kwinkelier) en dat formeel de ge-

meente De Bilt hier niet bij betrok-

ken is. Ook het plan van de Biltse 

Ondernemersfederatie (BOF) werd 

uitvoerig besproken, verdedigd en 

toegelicht door de BOF-bestuurders 

Theo van der Lugt en Evert ten Kate. 

Het zgn. plan B zou ingezet moeten 

gaan worden wanneer Kerckebosch 

de beoogde herontwikkeling niet 

op korte termijn kan of wil realise-

ren en houdt in: Herontwikkeling 

van de gronden van de gemeente, 

waar voorheen de Muziekschool en 

Sporthal hebben gestaan, herontwik-

keling van ‘driehoek’ station, Soest-

dijkseweg en Spoorlaan (waar nu 

o.a. het Chinese restaurant staat) en 

het versterken van andere bestaande 

winkelgebieden in het stationsge-

bied van Bilthoven. Plannen om een 

nieuwe ontwikkelaar die De Kwin-

kelier van Kerckebosch wil overne-

men te zoeken of het onteigenen van 

De Kwinkelier of aanschrijven om 

achterstallig onderhoud te verrich-

ten werden als niet wenselijk of niet 

uitvoerbaar omschreven. Er blijken 

voorzichtige contacten tussen eige-

naar en winkelier(s) te zijn, waarbij 

een periode van enkele maanden 

werd genoemd om die toenadering 

een kans te geven. 

Garantie

Uitvoerig werd stilgestaan bij de 

vraag, waarom de huidige eigenaar 

zich overal van distantieert en welke 

rol de gemeente De Bilt bij de oplos-

sing van de teloorgang van het win-

kelcentrum kan bieden. Daarnaast 

Maandag 28 januari jl. werd in Café van Miltenburg een discussieavond over 

de toekomstmogelijkheden voor De Kwinkelier gehouden.

Herbenoeming 

burgemeester Gerritsen

Dinsdag 22 januari werd burgemeester Arjen Gerritsen opnieuw beëdigd. 

Daarmee werd zijn herbenoeming tot burgemeester van De Bilt per 1 fe-

bruari 2013 bekrachtigd. In het Utrechtse provinciehuis legde hij in bijzijn 

van zijn echtgenote de ambtseed af bij commissaris van de Koningin Roel 

Robbertsen. De gemeenteraad besloot op 27 september 2012 burgemeester 

Gerritsen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

voor te dragen voor herbenoeming. Hij is sinds februari 2007 burgemeester 

van de gemeente. [GG]

Burgemeester Gerritsen legt de eed af.

werd aangegeven, dat uit koopstro-

menonderzoek is gebleken, dat de 

koopkrachtbinding van de gemeente 

De Bilt op het gebied van dagelijkse 

artikelen meer dan 80% bedraagt, 

maar dat voor niet dagelijkse arti-

kelen een percentage van plm. 40% 

geldt. De aanzuigende werking van 

aanpalende gemeenten zal een be-

langrijke rol blijven spelen, maar op 

dit vlak werden wel kansen gezien 

om de positie te verbeteren. Bij de 

evaluatie werden pleidooien gehou-

den voor de diverse plannen en werd 

er een dringend appel gedaan op 

een actievere betrokkenheid van de 

gemeente: ‘De gemeente moet voor 

ons garant staan’. 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

advertentie
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Cees Diepeveen

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Plezier is van alle tijden 

Bestuurders en leden van volleybalvereni-

ging Salvo’67  uit Maartensdijk scheppen 

voorwaarden die het mogelijk maken dat 

mensen gezamenlijk hun sport kunnen be-

drijven; niet alleen belangrijk voor de ge-

zondheid maar ook voor de sociale cohesie. 

Bovendien is sport ook karaktervormend. 

Bij teamsport ondervind je met anderen re-

kening te houden, gezamenlijk voor een re-

sultaat te gaan, gebruik te maken van elkaars 

sterke eigenschappen maar ook hoe je naar 

succes kunt toegroeien en daarvan genieten. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de sport: 

het lidmaatschap van een muziekkorps, een 

leeskring of een gezamenlijke ko�  eochtend 

heeft maatschappelijk gezien evenveel bete-

kenis. Het gaat om het gezamenlijk iets tot 

stand brengen waarbij mensen elkaar ont-

moeten en daar met elkaar plezier uithalen. 

In die zin zal dat in De Bilt in de 900 jarige 

historie ook zo gegaan zijn.  

Cees Diepeveen, voorzitter Salvo’67  

Scootmobiel Informatiedag 
 

Donderdag 7 februari organiseert een Scootmobielbedrijf samen met Wijkres-

taurant Bij de Tijd van 10.00 tot 12.00 uur de Scootmobiel Informatiedag bij 

Wooncentrum Weltevreden. Het bedrijf slaat een brug tussen de groeiende 

groep senioren die langer zelfstandig willen blijven en de alsmaar inkrimpen-

de zorgpakketten die steeds minder goede kwalitatieve scootmobielen bieden. 

Mensen krijgen onafhankelijk advies over het rijden van een scootmobiel en 

de aanschaf er van. Daarnaast kan men onder begeleiding van een mobiliteits-

adviseur een proefrit maken op de verschillende modellen.

Nieuwe activiteit Project Zingeving:  
Het voeren van persoonlijke gesprekken

door Marijke Drieenhuizen

Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met een nieuwe activiteit binnen het al lopende project 

Zingeving: het gaat om het voeren van persoonlijke gesprekken met thuiswonende ouderen die wel 

wat contact kunnen gebruiken.

Het project Zingeving is opgezet 

door Wouke van den Heuvel en valt 

onder de paraplu van de nieuwe 

Stichting MENS De Bilt. Met deze 

nieuwe activiteit probeert een ge-

schoolde vrijwilliger er onvoorwaar-

delijk en trouw voor de ander te zijn.  

Aan de daadwerkelijke start van deze 

activiteit is een periode voorafge-

gaan waarin gezocht is naar de juiste 

vrijwilligers om die vervolgens een 

doelgerichte scholing aan te bieden.  

De insteek daarbij is de Presen-

tietheorie en -benadering ontwik-

keld door Prof. dr. A.J. Baart, waar-

bij menslievendheid centraal staat.  

De vrijwilligers gaan niet de pro-

blemen oplossen maar zij probe-

ren met hun goede manier van  

aanwezig zijn, een luisterend oor te 

bieden en waar mogelijk richting te 

geven. 

Open agenda 

Wouke van den Heuvel is enthousiast 

over het project Zingeving. Het maken 

van levensboeken is een groot succes: 

er zijn er al 80 gemaakt. Kandidaten 

worden aangedragen door huisartsen 

en anderen die betrokken zijn bij ou-

deren. En niet alleen de ouderen zelf 

zijn blij, ook de vrijwilligers gaan vaak 

na één keer door met het maken van 

een nieuw boek bij een andere oudere. 

Het biedt beiden veel. De nieuwe ac-

tiviteit loopt net maar Wouke van den 

Heuvel verwacht dat ook dit aansluit 

bij de behoefte aan welzijn die men-

sen hebben. ‘Ouderen wonen steeds 

langer zelfstandig en mensen om hen 

heen hebben steeds vaker minder tijd 

beschikbaar. Toch is er die behoefte 

aan persoonlijk contact, een luisterend 

oor en oprechte belangstelling. Met dit 

project bieden we de mogelijkheid om 

vertrouwelijke gesprekken te voeren 

met een open agenda. De ander mag 

bepalen hoe het ingevuld wordt. Het 

kan om luchtige onderwerpen gaan 

maar de vrijwilligers kunnen ook om-

gaan met de diepere vragen van het 

leven. Die vrijwilligers zijn absoluut 

geen oplossers maar wel (tijdelijke) 

metgezellen. Met hun aandacht en 

liefdevolle trouw zijn ze er voor die 

ander’. 

Samen zelf doen

Isis Dijkstra is één van de elf vrijwil-

ligers die zich hebben aangemeld 

voor dit project. Zij heeft gewerkt in 

het onderwijs en o.a. een opleiding tot 

life-coach gevolgd. Daardoor heeft ze 

meer inzicht gekregen hoe eigen wen-

sen in levens ingevuld kunnen worden. 

Toen de tweede activiteit van het pro-

ject bekend werd heeft ze zich aange-

meld. ‘De cursus heeft mij verder ge-

leerd hoe je er echt kunt zijn voor de 

ander. Ik vind het mooi om een deel 

van mijn tijd daarvoor in te zetten. In 

dit geval gaat het veelal om oudere 

mensen. Het is jammer dat we nu ac-

tiviteiten moeten organiseren voor wat 

vroeger vanzelfsprekend was. Toen 

hadden buren en mensen die bij je in 

de buurt woonden nog echt oog voor 

elkaar. Nu lijkt het of iedereen alleen 

maar druk is met het eigen leven en het 

werk. Dat vind ik jammer. 

Dit project, deze gesprekken, ik ervaar 

dat als heel positief en ik word aange-

sproken op mijn mens-zijn. Dat voelt 

goed. Mooi vond ik toen een oudere 

zei - Ik moet het wel zelf doen maar ik 

ben niet meer alleen -‘.

Meer informatie

Wouke van den Heuvel is graag bereid 

om meer te vertellen over dit project 

aan ouderen die mee willen doen. Zij 

is bereikbaar op dinsdag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur op tele-

foonnummer 030-220 34 90 of via de  

mail: w.vandenheuvel@swodebilt.nl

Isis Dijkstra (links) en Wouke van den Heuvel zijn enthousiast over het nieuwe 

project Zingeving.

Informatiebijeenkomst over PGB

Op woensdagmiddag 13 februari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De 

Bilt van 14.00-16.00 uur een informatiebijeenkomst over het Persoonsgebon-

den Budget (PGB) in Dijckstate aan het maertensplein.

Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen hun eigen zorg, hulp en be-

geleiding kunnen inkopen. Daarbij kan men zelf kiezen wie men in dienst 

neemt, welke werkzaamheden er gedaan moeten worden en wanneer de hulp 

geleverd wordt. Het PGB is beschikbaar voor iedereen die recht heeft op zorg, 

hulp of begeleiding. Het gaat bij een PGB om vormen van zorg die onder de 

AWBZ vallen, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf 

buitenshuis of huishoudelijk hulp die onder de WMO valt.

Een medewerker van het Zorgloket van de gemeente De Bilt  en van het Agis-

zorgkantoor zullen een toelichting geven op deze materie en ook ingaan op 

uw persoonlijke vragen. Neem voor vragen of opgave contact op met mantel-

zorgconsulenten Willemien Hak of Lauk Spelberg tel. 030-2203490. 

Biltse goede doelen maken zich op voor NLdoet!

Aanvragen 450 euro kan nog tot vrijdag 1 februari

Biltse organisaties weten de weg steeds beter te vinden naar de website van NLdoet!  

Eén voor één melden zorginstellingen, sportclubs en goede doelen hun klussen aan voor  

deze grote vrijwilligersactie die dit jaar op 15 en 16 maart plaatsvindt.

Emmaus De Bilt zoekt een club vrij-

willigers die wil helpen de voorgevel 

van het winkelpand aan de Looydijk 

te schilderen, Zorgboederij Nieuw 

Bureveld heeft hulp nodig bij het aan-

leggen van een nieuwe groentetuin en 

woonzorgcentrum D’Amandelboom 

wil de huiskamer graag opknappen. 

Stuk voor stuk klussen die met een 

korte krachtinspanning van een groep 

vrijwilligers helemaal geklaard kun-

nen worden. Vaak zijn het klussen, 

welke door tijdgebrek blijven liggen, 

NLdoet! biedt organisaties dé kans 

om zulk achterstallig onderhoud in te 

halen en nieuwe vrijwilligers te wer-

ven. Steeds meer maatschappelijke 

organisaties uit de Gemeente De Bilt 

zien deze kansen die NLdoet! hen 

biedt en melden zich aan met een klus 

via de lokale website van NLdoet: 

www.nldoet.nl/debilt

Dagje uit

Voor vrijwilligers biedt NLdoet! een 

unieke gelegenheid om met een re-

latief korte tijdsinspanning toch iets 

wezenlijks bij te kunnen dragen. Lang 

niet iedereen kan wekelijks tijd vrij 

maken voor vrijwilligerswerk, maar 

velen lukt het wel om eenmalig één of 

twee dagen vrij te maken. En omdat 

NLdoet! één keer per jaar op die twee 

dagen plaats vindt, heeft het weekend 

van NLdoet! een feestelijk karakter, 

echt een dagje uit.

Meedoen?

NLdoet! wordt landelijk georgani-

seerd door het OranjeFonds, daar kun-

nen organisaties dan ook de inanciële 
bijdrage van 450 euro aanvragen, de 

deadline hiervoor is 2 februari 2013. 

Lokaal coördineert Vrijwillig in Ac-

tie De Bilt NLdoet! ViA de Bilt helpt 

maatschappelijke organisaties bij het 

verzinnen van aansprekende klussen, 

bij de aanvraag van 450 euro van het 

Oranje Fonds en bij de voorbereidin-

gen voor 15 en 16 maart. Vrijwillig 

in Actie De Bilt werkt hierin samen 

met Samen voor De Bilt, de lokale 

expert in maatschappelijk onderne-

men. Bedrijven die mee willen doen 

aan NLdoet! en op zoek zijn naar een 

leuke klus om uit te voeren met col-

lega’s, kunnen terecht bij Samen voor 

De Bilt via 06-11564957 en info@

samenvoordebilt.nl Voor meer infor-

matie kijkt u op www.nldoet.nl/debilt

Plan voor nieuwbouw  

De Vierstee in Maartensdijk vordert

Eerder informeerde het College van Burgemeester en Wethouders via het 

mededelingenblad de gemeenteraad over een nieuw particulier initiatief 

betreffende de nieuwbouw en exploitatie van De Vierstee. Daarbij werd 

gesteld dat de initiatiefnemer tot 31 december 2012 gelegenheid had tot het 

indienen van een plan inzake het voor eigen rekening en risico ontwikkelen, 

realiseren en beheren van een nieuwe Vierstee. Het plan moet draagvlak 

hebben bij de gebruikers en omwonenden en passen binnen de inanciële 
kaders van de gemeente. 

De initiatiefnemer heeft het College in december 2012 de eerste resultaten 

van een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe Vierstee gepresen-

teerd. Hij heeft daarbij gevraagd om de termijn voor het indienen van het 

plan te verlengen tot 31 januari 2013, zodat hij zijn plan kan afronden en 

overleg kan voeren met gebruikers en omwonenden. Het College heeft het 

gevraagde uitstel verleend. Zodra het College over het plan beschikt zal het 

worden beoordeeld en zal de gemeenteraad nader worden geïnformeerd. 

[HvdB]



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Op:

•  Tassen
•  Poncho’s
•  Exclusieve 
 kinderbeenmode
•  Shawls

Uitgezonderd basiscollectie 

Koninginnerol 
met sinaasappel 
bavaroise

 nu

Wildgebakken bol

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

8,95

2,25

Weekendaanbiedingen, 
geldig t/m za. 2 februari en zolang de voorraad strekt.

 

* TULPEN, twee bossen € 3,50

* POTLOODNARCIS, 3 bosjes € 1,95

*  HYACINT, 3 IN POT, per stuk € 1,75, 

3 stuks € 4,50

Maertensplein 37 
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUWE GEUR VAN BEYONCÉ: 
Pulse eau de parfum

Adidas shower gel + shampoo

nu met  50% KORTING
van € 3,29 voor € 1,64

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

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

Mirjam Wieringa

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging
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CDA houdt loep boven winkelbeleid
Onder het motto: ‘Winkelbeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid!?’ hield de CDA-afdeling 

De Bilt-Maartensdijk woensdag 23 januari een discussiebijeenkomst in het H.F. Wittecentrum in De 

Bilt. Vanuit verschillende invalshoeken gaf een aantal sprekers hun visie op ontwikkelingen bij het 

winkelbeleid. De avond werd geleid door Werner de Groot. 

De bijeenkomst werd bijgewoond 

door zo’n vijftig mensen, waaronder 

veel winkeliers en raadsleden. Ook  

wethouder Arie-Jan Ditewig van Eco-

nomische Zaken was aanwezig.

Sprekers waren: Evert ten Kate, vice-

voorzitter van de Biltse Ondernemers 

Federatie (BOF), Jan-Willem Groot, 

wethouder Economische Zaken in 

Amstelveen, Marc Majolée, van Re-

tailVastgoedAdvies en Friso Hen-

nings Backer, economisch adviseur 

bij de regionale Kamer van Koophan-

del. 

Beleving

Evert ten Kate gaat in zijn bijdrage 

in op de relatie van de BOF met de 

gemeente. Hij is blij met het onder-

nemersfonds waarvoor de gemeente 

de komende drie jaar telkens 50.000 

euro beschikbaar stelt. Ten Kate ziet 

de winkelbeleving steeds belangrij-

ker worden. ‘In het non-food segment 

liggen de bestedingen nu vijf tot ze-

ven procent lager. Inwoners van De 

Bilt besteden vijftien tot twintig mil-

joen euro buiten de gemeente.’ Hij 

kondigt een  koopstromenonderzoek 

aan, dat voor de zomer wordt uitge-

voerd. Jan-Willem Groot vertelt dat 

Amstelveen een bloeiend stadshart 

heeft en daarnaast goedlopende wijk-

winkelcentra. Het uitgangspunt daar-

bij is dat er twee complementaire 

supermarkten met randwinkels zijn 

en dat je overdekt kunt winkelen. De 

gemeente moet zorgen voor een vei-

lige omgeving en voldoende parkeer-

ruimte. Goed overleg is daarbij van 

belang. Groot constateert dat mensen 

tijdens hun verblijf in de winkelcen-

tra steeds meer beleving zoeken. Hij 

is als CDA-wethouder voor zondag-

openstelling. ‘Dat is goed voor de lo-

kale werkgelegenheid.’

Aandacht

Marc Majolée gaat in op het nieuwe 

winkelen. ‘Met je iPad surf je op de 

bank eenvoudig de winkels door. Dit 

is een nieuwe winkelstraat.  Ook op 

locatie is snel internet belangrijk. 

Mensen winkelen met de smartphone 

in de hand.’ Hij ziet ook ontwikke-

lingen in de stadscentra. ‘Je hebt in 

het centrum de ouderwetse verkoop, 

maar in aanloopstraten zal zich nu 

ook meer productie vestigen. De on-

dernemer moet van visser een jager 

worden.’  Majolée stelt dat authenti-

citeit en persoonlijke aandacht steeds 

belangrijker worden. 

Friso Hennings Backer zegt dat De 

Bilt niet bang hoeft te zijn dat de be-

volking vergrijsd. ‘Het is al een ver-

grijsde gemeente. In leeftijdsopbouw 

zal er een linke toename van de groep 
15-35-jarigen zijn. De 35-55jarigen 

vormen de voornaamste groep die 

geld uitgeeft. Deze groep blijft on-

geveer gelijk.’ Hennings Backer ziet 

in Nederland nog steeds weinig strijd 

in een winkelstraat. ‘Als je in Azië 

komt zie je twintig fruitstalletjes op 

rij vechten voor jouw klandizie. Deze 

attitude kennen wij niet.’ Hij vindt lo-

kale samenwerking erg belangrijk.

Na de inleidingen volgt een levendige 

discussie waarbij de inleiders vragen 

beantwoorden en hun inbreng ver-

duidelijken. Bart Davidse, voorzitter 

van de CDA-afdeling  De Bilt–Maar-

tensdijk sluit de avond af. Hij conclu-

deert dat de ondernemers als groep 

erg belangrijk zijn voor de samenle-

ving. ‘Goed voor de werkgelegenheid 

en spil voor productie en innovatie.’ 

[GG]

Nieuwe collectie bij 
Raaijen Interieurs

door Henk van de Bunt

Sinds 1967 is Raaijen Interieurs gevestigd in het Oude 

Dorp van De Bilt. Het bedrijf bestaat sinds 1931 en is van 

oorsprong een meubelmakerij en stoffeerderij en is nu geheel 

gespecialiseerd in zitcomfort op maat. Peter Raaijen laat graag 

zijn winkel en showroom zien met veel fauteuils en banken.

De nieuwe collectie C-Zone Relaxfauteuils 2013 is binnen; deze fauteuils 

zijn van Nederlands fabricaat en zitten zoals een echte relaxfauteuil moet 

zitten, ook na vele jaren van gebruik. De ergonomische eigenschappen van 

deze fauteuils zijn verpakt in een schitterend design. Er zijn verschillende 

modellen en uitvoeringen, zoals vaste voet of draaivoet met geborsteld 

chroom, hout of leder bekleed. Ze zijn leverbaar in de maten Small, Me-

dium en Large. 

Steun

Voor nog meer comfort kunnen de relaxfauteuils met een opblaasbare len-

densteun of nekverstelling worden uitgevoerd. Ze zijn handmatig of elek-

trisch te bedienen. Bij elektrische bediening kan de rug en de voetensteun 

gescheiden van elkaar versteld worden. Al deze fauteuils zijn te bekleden 

met echt leer of mooie sterke stoffen. Zo is er altijd wel een fauteuil die past 

bij de wensen van de klant. Ook heeft de C-Zone modellen met opsta-hulp 

en op verzoek wordt samen met de fysio- of ergotherapeut de juiste stoel 

uitgezocht. 

Service

Voor service, garantie en de beste kwaliteit is men bij Raaijen Interieurs aan 

het juiste adres. In het opruimingshoekje van de winkel staan mooie relax-

fauteuils tegen aantrekkelijke prijzen. Raaijen Interieurs is dealer van het 

Nederlandse merk EasySit relaxfauteuils op maat, The Fabulous Five- stel 

zelf uw relaxfauteuil samen, de Sit-Up collectie, relaxfauteuils met opsta-

hulp, de Deense Farstup fauteuils met houten frame op maat en Skalma, 

Deense relaxfauteuils en banken op maat. 

Raaijen is gespecialiseerd in zitcomfort en beschikt over een eigen werkplaats 

waar reparaties aan meubels en stoffeerwerk worden uitgevoerd. 

Bloemenspeciaalzaak op oude koers 
Kwaliteit is het credo van Las Flores 

Sinds 1 december vorig jaar kent de bloemenspeciaalzaak aan het Maertensplein een nieuwe 

eigenaar. Voor Vincent Hettema is het de vierde zaak hier in de regio, de dagelijkse gang van zaken 

laat hij graag over aan Cathie Schouten; al bijna 27 jaar een vertrouwd gezicht in de Maartensdijkse 

bloemenwereld, samen met Rosa die 4 dagen in de week in de zaak te vinden is. 

Het team staat te trappelen om duide-

lijk te maken dat het assortiment en 

de kwaliteit weer op het oude ver-

trouwde niveau terug zijn. Cathie is 

er duidelijk over. Het liefst staat ze de 

hele dag bloemwerk te maken en boe-

ketten te binden. ‘Daar heb ik dan wel 

de goede ingrediënten voor nodig’, 

stelt ze duidelijk. ‘Gelukkig kan ik bij 

Vincent onbeperkt aangeven wat we 

hier nodig hebben en kan ik me weer 

uitleven. Hierdoor kunnen er weer 

mooie sfeervolle boeketten en arran-

gementen gemaakt worden. Als we 

een mooi en kwalitatief goed product 

aleveren zijn we gelukkig.’

Vers

Met de dagelijkse verse aanvoer is 

de kwaliteit van de bloemen weer ge-

waarborgd. Maar ook het klimaat in 

de winkel is daar een belangrijk on-

derdeel van, zo speelt ook de lucht-

vochtigheid een belangrijke rol. Met 

9 graden vorst buiten blijft er weinig 

keus over dan de snijbloemen in de 

winkel uit te stallen, de vrolijke boe-

ketten, sfeerartikelen en onbeslagen 

ramen doen de rest. De uitstalling 

buiten is beperkt tot de vorstbesten-

dige buitenplanten, bakjes met nar-

cissen, blauwe druifjes en hyacinten. 

Het bord op de hoek vermeldt de bud-

gettopper en nieuws. 

Aanbiedingen 

Las Flores wil zich graag weer duide-

lijk op de kaart zetten in Maartensdijk 

en omgeving. Vincent: ‘Ik weet dat 

we van het afgelopen jaar best wat 

oud zeer moeten wegpoetsen, maar 

de neuzen staan bij ons de goede kant 

op en we gaan er vol voor. Onze kwa-

liteit moeten we bewijzen en als iets 

onverhoopt tegenvalt dan willen we 

dat liever horen zodat we een oplos-

sing kunnen bieden dan dat mensen 

wegrennen. 

We gaan graag in gesprek over wen-

sen en ideeën en laten ons zeker op 

regelmatige basis in De Vierklank 

zien met een speciale aanbieding en 

specialiteiten. Al zitten we dan ‘net 

om de hoek’ op het plein, dat loopje 

moet weer méér dan een gewoonte 

worden!’

Vaak heeft Cathie aan een half woord genoeg om iets fraais binnen het gewenste budget te creëren.

Bij de CDA-discussiebijeenkomst gaven inleiders hun visie op het winkelbeleid.



Supperknaller!!Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!

VERSE VARKENSHAAS ........................... 1 KILO € 9,98

Ouderwets lekker. Met een randje, om te stoven; 

ca. 2½ tot 3 uur stoven.

RUNDERBORST LAPJES ..................500 GRAM € 4,25

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd; (h)eerlijk mals!

FRANSE STEAKS ...................................... 4 STUKS € 7,00

In ganzenvet gekonfijt. Ca. 20 minuten in de oven op 170 graden.

GECONFIJTE EENDENBOUT ...... PER STUK € 4,50

Lekker gevuld met ham en kaas. Zonder been en met stokje!

GORDON SUISSE ...................................100 GRAM € 1,45

Uit onze traiteurhoek: met o.a. gekruide aardappelen, groenten, 

kaas en shoarmavlees. Met gratis knoflooksaus.

POTATO KAPSALON ......................PER PORTIE € 4,98

Met o.a. biefstuk, champignons, paprika en taugé.  

Kort en fel bakken.

BOEUFF STROGANOFF....................100 GRAM € 1,75

Lekker gekruid en gezouten. Lekker voor bij de bloemkool.

VERSE WORST .............................................. 1 KILO € 6,98

Met o.a. gemalen biefstuk, zeezout, peper, ei en Parmezaanse kaas.

CARPACCIO TAARTJES....................100 GRAM € 1,85

Van ons bekende lamsvlees: met o.a. rode ui, aubergine 

en grove gyrosmix. Voor de kenners even kort roerbakken…

LAMSGYROS VLEES ............................100 GRAM € 2,45

Om te stoven of voor de soep. Met veel vlees.

KRABBETJES .................................................. 1 KILO € 5,50

Met een beentje. Lekker gemarineerd en gekruid.

LAMSBOUTSCHIJVEN ......................100 GRAM € 1,98

Lekker beleg uit de oude doos; puur rundvlees!

CORNED BEEF ........................................100 GRAM € 1,35 

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 3 februari. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
 C-ZONE  RELAXFAUTEUILS 2013

De nieuwe collectie is binnen!
Nederlands Design, keuze uit
diverse modellen, stoffen en 
leder. Leverbaar in de maten 
Smal, Medium en Large. 
Prijzen vanaf € 895,00.

Bezoek onze winkel en showroom.
Ook voor het vakkundig opnieuw stofferen 

van uw design en kwaliteitsmeubelen.

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

06 - 53 14 67 33

Verkeersschool Rijbewijszone 
Nieuwjaarsactie!: 

20 uur rijles + Theoriecursus + Theorie 
examen + Praktijk examen 

€999,- 
                030 – 785 39 42 
      WWW.RIJBEWIJSZONE.NL 

  Gratis  
Proefles! 

BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Antonie v Leeuwenhoeklaan 9, het 
intern verbouwen en plaatsen aggregaat en koel-

machine (09-01-2013)
•  Bilthoven, Parklaan 88, het intern verbouwen 

van de woning (10-01-2013)
•  Bilthoven, Schubertlaan 13, het kappen van 2 ei-

ken (10-01-2013)
•  Bilthoven, Vinkenlaan 27, renoveren van de 

voorgevel erker (10-01-2013)
•  De Bilt, kruising Utrechtseweg/Bilthovenseweg, 

het reconstrueren van de kruising Utrechtseweg/
Bilthovenseweg (07-01-2013)

•  Groenekan, Beukenburgerlaan 2, vervangen ra-
men (10-01-2013)

•  uur en nieuw oprichten voor woonruimte 
(13-01-2013)

•  Westbroek, Prinses Christinastraat 5, het oprich-
ten van twee dakkapellen (14-01-2013)

Verlengen beslistermijn

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, uitbrei-
ding van het schoolgebouw met 7 lokalen

•  Maartensdijk, Achterweteringseweg 30, oprich-
ten open wagenloods/veeschuur (16-01-2013)

•  Westbroek, Kerkdijk 26, plaatsen van een tweede 
brug en het aanleggen van een vijver

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Händellaan 9, uitbreiden woning (uit-
bouw) en gedeeltelijk vervangen beganegrond-
vloer in de woonkamer (15-01-2013)

•  Bilthoven, Hobbemalaan 56, kappen van 2 fi jn-
sparren, 1 blauwe ceder en 2 taxus (10-01-2013)

•  Bilthoven, Julianalaan 31, aanbrengen van licht-
reclame (16-01-2013)

•  Bilthoven, Lassuslaan 55, kappen van 2 grove 
dennen en 1 douglas (16-01-2013)

•  Bilthoven, Obrechtlaan 40, kappen van 1 blauwe 
ceder (10-01-2013)

•  Bilthoven, Putterlaan 6, oprichten van een dak-
kapel (16-01-2013)

Bron www.debilt.nl 23.01.13

In ’t Hoekie
Breien en haken

Op woensdag 13 en 27 februari kunt u in Service-
centrum ’t Hoekie komen haken en breien van 10.00 
uur tot 12.00 uur. De opbrengst wordt gebruikt om 
voor eenzame ouderen activiteiten te organiseren. 

U dient zelf uw materiaal mee te nemen. Patronen 
zijn aanwezig, wol is welkom.

High Tea 

Op zondag 17 februari van 14.30 tot 16.30 uur is er 
weer een heerlijk high tea. Samen genieten van di-
verse soorten hartige en zoete hapjes, onbeperkt di-
verse soorten thee en veel gezelligheid. Meld u aan 
met uw buren en vrienden. Voor € 4,00 p.p. kunt u 
van dit alles meegenieten. Kinderen tot 6 jaar halve 
prijs. 

Servicecentrum ’t Hoekie. Prof. Asserweg 2 in De 
Bilt, aanmelden via info@animowerkt.nl of via 
030-2201702.
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tevens grote collectie geboortekaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

‘Schoonouders’ bij 

C.P.J. Westbroek
Dit jaar wordt het komische toneelstuk  “Schoonou-
ders”, geschreven door Ineke de Grijs, opgevoerd 
door 8 personen.

Het zal je maar gebeuren, net één maand getrouwd 
en dan zowel je ouders als je schoonouders te lo-
geren krijgen in een, voor zoveel personen, veel te 

kleine fl at. Als je dan tot overmaat van ramp met z’n 
allen opgesloten komt te zitten, is de ellende niet te 

overzien.

Gelukkig komt de redding uit de lucht vallen. 
Hoe dit afl oopt kunt u zien op 2, 8 en 9 febru-
ari aanstaande in het Dorphuis van Westbroek, 
Pr.Christinastraat 2, te Westbroek.  De zaal is om 
19:15 uur open,  aanvang 20.00 uur. 

De entree is 5,00.  Tijdens de pauze is er een ver-

loting met vele leuke prijzen. Een deel van de op-

brengst van deze verloting wordt aan een goed doel 

geschonken.

MEEbus in De Bilt
De Meebus staat, vrijdag 1 februari a.s. van 10.00 
tot 12.00 uur bij het Winkelcentrum Planetenbaan 
in De Bilt. 

Iedereen met een beperking, handicap of chroni-
sche ziekte kan in de bus terecht voor informatie en 
advies over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbeste-

ding, wonen of dagbesteding. 
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TV Tautenburg  

Open Jeugdtoernooi

Van 6 t/m 17 maart wordt voor de 8e keer het Tautenburg Open Jeugd Toer-

nooi georganiseerd door tennisvereniging TV Tautenburg in Maartensdijk. 

Voor je het weet begint het tennisseizoen weer, dus is het een goed idee 

om op deze manier wat wedstrijdritme op te doen. Als je de gehele winter 

je tennisracket nauwelijks hebt aangeraakt of alleen in een tennishal hebt 

getraind, kun je alvast wat wennen aan spelen in de buitenlucht. Vooral voor 

jeugdspelers die mee gaan spelen in de voorjaarscompetitie is het een goed 

idee om je in te schrijven. 

Jeugdleden van tennisverenigingen die aangesloten zijn bij de KNLTB kun-

nen zich in de leeftijdscategorieën t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 18 inschrij-

ven voor jongens enkel- en dubbelspel en meisjes enkel- en dubbelspel. Het 

Tautenburg Open Jeugd Toernooi wordt gespeeld op de kunstgrasbanen van 

TV Tautenburg aan de Dierenriem 6a in Maartensdijk. Inschrijven kan tot 

22 februari en is alleen mogelijk via internet: www.toernooi.nl

Naast informatie op de site van de tennisclub www.tautenburg.nl is ook via 

Facebook te volgen hoe het loopt met het toernooi. 

Irene J5 Kampioen
Zondag 27 januari werd de badmintoncompetitie afgesloten. Alle jeugd-

teams van sv Irene hebben dit jaar goed gepresteerd met onder andere een 

tweede, derde en vierde plek. Team J5 met spelers onder 13 jaar (Chris, 

Arjen, Silas, Theo en Keri) wist door een 6-2 zege op het team uit Leus-

den zelfs het kampioenschap binnen te slepen. Keri kon wegens griep deze 

laatste wedstrijd niet meespelen maar kon ‘m wel vanaf de bank volgen. 

Na de wedstrijd werden de jeugdige kampioenen in de kantine gehuldigd 

en was er taart voor de spelers en supporters. Chris, Arjen, Silas, Theo en 

Keri blijven de komende weken nog link trainen want op 2 maart mogen zij 
in Amersfoort hun krachten meten met de andere kampioenen uit Midden 

Nederland. Wil je ook een keertje met deze kanjers spelen dan kan dat op 

vrijdag 8 februari vanaf 18.30 uur tijdens het vrienden- en vriendinnentoer-

nooi in de Kees Boekehal. 

Irene J5 met v.l.n.r.: Arjen Withagen, Chris v/d Sluis, Keri Schmidt, Theo de 

Rooij en Silas de Maat.

Opnieuw geboren
door Henk van de Bunt

Gerna Siksma - Floor uit Hollandsche Rading heeft een nieuwe gedichtenbundel gelanceerd.  

Opnieuw autobiograisch werk van de bovenste plank. In 2007 en in 2008 verschenen haar eerste 
bundels. Een directe aanleiding voor het creëren van ‘Opnieuw geboren’ was een bepalend  

moment in het leven van Parkinsonpatiënt Gerna Siksma

Zo’n 15 jaar geleden werd bij haar de 

ziekte van Parkinson vastgesteld, een 

neurologische aandoening, die vooral 

gekenmerkt wordt door zowel bewe-

gingsbeperking als onwillekeurige 

bewegingen van armen en benen. Bij 

Gerna zit het probleem vooral in haar 

benen, die regelmatig dienst weige-

ren, wat veel frustraties oplevert bij 

de sportieve Gerna, die op goede 

dagen nog graag een balletje op de 

tennisbaan slaat, maar op slechte mo-

menten gebruik moet maken van de 

rolstoel.

In de loop der jaren weet ze de ziekte 

een plek te geven. De frustraties blij-

ven weliswaar, maar na de aanvanke-

lijke ontkenning van haar ziekte, be-

gint ze te accepteren dat het bij haar 

hoort. Ze schrijft haar eerste bundel 

‘Het was toch weer een mooie dag’. 

Ze krijgt veel enthousiaste reacties, 

die haar totaal overrompelen. De bun-

del gedichten, geïllustreerd met eigen 

aquarellen, was zo snel uitverkocht, 

dat er binnen een paar weken al een 

herdruk verscheen. 

Tweede

‘In eerste instantie was ik helemaal 

niet van plan een tweede gedichten-

bundel te schrijven’ vertelde Gerna 

in eerdere interviews aan Annemieke 

van Zanten, ‘maar ik kan het schrij-

ven niet meer laten. Ik voel me gedre-

ven om mijn emoties en waarnemin-

gen op papier te zetten. Ik moet het 

gewoon van me afschrijven. Ieder ge-

dicht is echt een kind van me’. Gerna 

ervoer dat haar eerste boekje heel veel 

mensen een hart onder de riem heeft 

gestoken. Dat is voor haar ook steeds 

de insteek geweest. Gerna: ‘Als je 

ziek, oud of gehandicapt wordt, ben 

je niet zielig. Je bent nog steeds die-

zelfde persoon. Probeer te genieten 

ondanks je handicaps. Blijf vooral in 

wonderen geloven. En kijk wat het al-

lemaal toevoegt aan je leven. Als ik 

geen Parkinson had gekregen, was 

ik waarschijnlijk nooit gaan dichten. 

Zonder mijn ziekte had ik misschien 

nooit zoveel liefde, warmte en begrip 

van andere mensen gekregen.’ Haar 

tweede bundel heet ‘In wonderen blij-

ven geloven’. 

Opnieuw

Toen in 2010 de ziekte niet meer met 

medicijnen te behandelen was, be-

sloot Gerna een hersenoperatie (DBS) 

te ondergaan, waarbij elektroden diep 

in de hersenen worden geplaatst, die 

door een in de borst geïmplanteerde 

stimulator worden aangestuurd. Hier-

door nemen de ziekteverschijnselen 

sterk af. Na de operatie heeft het 

geruime tijd geduurd voor een juiste 

afstemming van de medicatie en de 

stimulatie werd gevonden. Sindsdien 

kan ze weer redelijk normaal lopen en 

tennist zij zelfs weer. Gerna: ‘Ik heb 

weer een gedichtenbundel gemaakt, 

waarin ik in enkele gedichten over 

mijn beleving schrijf’. Ze heeft haar 

gevoel voor humor in ieder geval niet 

verloren en schetst in enkele gedich-

ten haar visie op haar leefomgeving 

in soms humoristische en relativeren-

de bewoordingen: 

Hulp

Ik kan niemand vragen,

mijn pijn te willen dragen.

’s Morgens rol ik uit mijn bed,

krom gebogen naar het toilet.

Al het blije lijkt verdwenen,

ik loop met gekromde benen.

Nadat ik medicijnen heb gehad,

denk ik: ‘Zo, dat was dat.’

Blij zijn is nu anders geworden.

Toch voelt het goed, 

als ik in de spiegel kijken moet.

Zo zien anderen mij nu dus,

ik kan weer lopen, wat een plus!

Opnieuw Geboren door Gerna Siks-

ma is in Hollandsche Rading is ver-

krijgbaar bij Primera in Maartensdijk, 

J&B Art-Gallery aan de Oosterspoor-

laan 7 (vr. zat. en zondag geopend van 

12.00 uur tot 17.00 uur) en Restaurant 

De Rading (Utrechtseweg 140).

De derde bundel van Gerna Siksma is 

getiteld: ‘Opnieuw Geboren’

Afscheid van Gerard

Op het Sportgala De Bilt 2013 werd 25 januari jl. afscheid genomen van 

werkgroep-secretaris Gerard van de Klomp (75), die door BSF-voorzitter Jan 

van ’t Land bedankt werd voor zijn jarenlange bijdragen en inspanning. [HvdB]

Agressie Ontmaskerd
Nieuw boek van Michiel Hiemstra

Biltenaar Michiel Hiemstra schreef onlangs het boekje ‘Agressie Ontmaskerd’. Naar eigen zeggen 
deed hij dat, omdat hij veel misverstanden en onbegrip ziet, wanneer het gaat om agressieve energie. 
In dit boek worden denkbeelden onder de loep genomen die weleens de belangrijkste oorzaak zouden 

kunnen zijn van alle problemen rondom agressie. 

Een frisse heldere kijk die nieuwe 

inzichten geeft en nieuwe moge-

lijkheden voor het omgaan met alle 

problemen rondom agressie, geweld, 

depressieve gevoelens, angst, luste-

loosheid, weerbaarheid, gebrek aan 

daadkracht en meer. Voor een we-

reld met liefdevolle, stevige mensen. 

Hiemstra zegt: ‘Zelf heb ik agressieve 

energie op allerlei manier mogen er-

varen, soms vrijwillig en soms niet. 

Als slachtoffer van zinloos geweld op 

straat, leraar mixed martial arts en ka-

rate, jeugdhulpverlener en begeleider 

in de psychiatrie, tijdens intensieve 

meditatieseminars, trainingen voor 

agressiehantering die ik ontving én 

gaf, stress die tot een burnout leidde, 

en jarenlange (zelf-)studie’.

Trainer

Na 10 jaar gewerkt te hebben als 

groepsleider begon Michiel Hiemstra 

in 2009 als trainer. De uitdaging ligt 

er voor hem in om mensen te leren  

belichamen wat ze al weten. In trai-

ningen op het gebied van persoon-

lijke effectiviteit, authenticiteit,  

leiderschap, veranderingsmanage-

ment vertelt hij veel over wat hij ziet 

in oosterse vechtkunsten en meditatie 

en laat hij mensen beleven waar hun 

kracht zit en hoe ze om kunnen gaan 

met angst en stress. Hoe ze die kun-

nen omzetten in daadkracht en vita-

liteit. 

Het boek is te bestellen via www.in-

outbooks.nl. [HvdB]Michiel Hiemstra schreef ‘Agressie Ontmaskerd’. 
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OPENINGSKNALLER

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 

over na dat hij er op een dag de brui aan 

kan geven. Dan zit u met de handen in het 

haar! De webshop failliet en een reparateur

ver te zoeken.

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

 
repareert

uw apparatuur
deskundig?

Wie

Introductiecursus iPad 
U leert de iPad te bedienen, te zoeken op het internet, 
email ontvangen en versturen + werken met Skype
Breng uw eigen iPad mee met een werkend Apple ac-
count, email account en Skype account. Indien uw iPad 
als zodanig is ingesteld, kunt u zonder verdere voorken-
nis aan de cursus deelnemen. De iPad instellingen wel 
meebrengen naar de cursus.
Start: maandagmiddag 4 februari 2013. 4 lessen voor 
€56,00 

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

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

De vier Tandheelkunstpraktijken zijn sinds december 2012 HKZ-gecertifi ceerd. Het 
HKZ-certifi caat geeft aan dat de praktijken in Woerden, Vleuten en Maartensdijk 
voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Slechts 14 
andere tandartsenpraktijken in Nederland hebben dit certifi caat ook.
Natuurlijk is het hele team erg trots op dit mooie resultaat. Het is de eerste keer 
dat vier praktijken tegelijkertijd dit certifi caat behalen. Het HKZ-keurmerk betekent 
een basisgarantie voor kwaliteit en maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagement-
systeem voldoet aan eisen die vanuit de sector, patiënten, fi nanciers en overheid 
gesteld worden. HKZ onderscheidt zich van ISO-9001 door de specifi eke gerichtheid 
op zorg en welzijn.
Het behalen van het HKZ-certifi caat bewijst dat de vier Tandheelkunstpraktijken 
goed georganiseerd zijn, hun patiënten principieel centraal stellen, betrouwbare re-
sultaten presenteren en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en 
dienstverlening.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de praktijken heeft de directeur van TÜV Neder-
land, de instantie die de onafhankelijke beoordeling heeft uitgevoerd, de certifi caten 
overhandigd. De medewerkers van de praktijken beogen de best mogelijke tand-
heelkundige zorg te bieden en bij elke behandeling de belevingswereld van de pati-
ent centraal te stellen. De toekenning van dit certifi caat is een bevestiging dat zij op 
dit gebied tot de beste praktijken van Nederland behoren.

HKZ-certifi cering voor 
Tandheelkundig Centrum Maartensdijk
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Parel Promotie
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www.parelpromotie.nl

Bent u al eens op onze nieuwe site geweest?
Kijk voor het portfolio op

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

Mathilde aan tafel 2013
Op zaterdag 23 maart vindt de tweede editie plaats van 

Mathilde aan tafel. Onder het motto ‘Samen eten. El-

kaar ontmoeten bij Mathilde aan tafel’ nodigen inwo-

ners van de gemeente De Bilt 'onbekende bekenden' 

uit als gast aan tafel. Door samen te eten, leer je elkaar kennen. Dat is het idee 

achter Mathilde aan tafel. Op 23 maart ontmoeten mensen elkaar in verschillende 

plaatsen in het land op eenzelfde manier. Mathilde aan tafel vindt plaats als één 

van de jubileumactiviteiten in het kader van 900 jaar De Bilt. Het thema van de 

maand maart is 'Verbinden door gastvrijheid'. Als een slinger trekt Mathilde aan 

tafel door de Bilt. De naam Mathilde is gekozen vanwege Keizerin Mathilde, die 

Voorproeven 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als gastheer of -vrouw via www.mathil-

deaantafel.nl. Tijdens de zogenaamde ‘Voorproef’ op zaterdag 9 februari krijgen 

deelnemers nadere uitleg over Mathilde aan tafel en uitnodigingskaarten om aan 

de uit te nodigen gasten te geven. De deelnemers kunnen met elkaar kennismaken 

en recepten uitwisselen.
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Voorlezen bij Bilthovense Boekhandel

Mariette Ciggaar van Circus Patz komt op 2 februari a.s. om 14.30 uur 

voorlezen uit Villa Willemina, een knotsgek avontuur vol maffe opa’s en 

oma’s. Het belooft een actieve voorleesbeleving te worden want er zijn ook 

tekenplaten, kleurpotloden, limonade en wat er verder bij voorlezen hoort. 

Villa Willemina is voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar.

Kinder Natuur Activiteit
Woensdagmiddag 6 februari kan je kan je wat leren over hoe de konijnen 

in Beerschoten leven. Er wordt informatie gegeven, geknutseld en, als het 

weer het toelaat, ongeveer een uur het bos in. Van 14.00 tot 16.00 uur voor 

kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Paviljoen Beerschoten, De Holle 

Bilt 6, De Bilt, tel. 030 - 220 53 40. Aanmelden en informatie uitsluitend per 

e-mail: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com  vóór 5 februari. Zie ook de 

agenda van Utrechts Landschap: www.utrechtslandschap.nl

Twee scholen uit Bilthoven in inale 
kunst- en techniekwedstrijd 

De Werkplaats Kindergemeenschap en het Nieuwe Lyceum in Bilthoven hebben samen met tien andere 

Nederlandse scholen de inale van de landelijke techniek- en kunstwedstrijd ‘Artcadia’ bereikt. 

In een ictieve toekomststad doen zich 
vraagstukken voor op het gebied van 

mobiliteit, water, milieu, ruimte en ge-

bouwen. De wedstrijd is georganiseerd 

door advies- en ingenieursorganisatie 

Arcadis, de ideële organisatie Konink-

lijke Nederlandsche Heidemaatschap-

pij (KNHM), leverancier van digitale 

printsystemen Canon Nederland, de 

kunstenaar Jean-Paul Marsman en 

Holland Art Gallery om jongeren van 

middelbare scholen te laten zien en er-

varen hoe boeiend de wereld van tech-

niek is. Artcadia is een landelijk tech-

niek- en kunstproject voor leerlingen 

van havo/vwo 2. De leerlingen beden-

ken samen creatieve oplossingen voor 

de ictieve toekomststad Artcadia. De 
winnende school reist met tien leer-

lingen en twee docenten enkele dagen 

naar Berlijn, waar ze ook een aantal 

projecten van Arcadis bezoeken.

April

Het is de vijfde keer dat Arcadis deze 

wedstrijd houdt. Dit jaar wordt ook 

weer door KNHM een prijs gegeven 

voor het meest uitvoerbare idee. De 

prijs bestaat uit een adviestraject om 

het idee ook daadwerkelijk uit te voe-

ren.

Elke school leverde maximaal vier 

werkstukken in. Er zijn ongeveer 

tweehonderd maquettes, schilderijen, 

multimedia en andere creatieve uitin-

gen binnengekomen. Die zijn door een 

deskundige jury beoordeeld en daaruit 

zijn de twaalf inalisten gekozen. Deze 
groepen werken hun projecten ver-

volgens verder uit en geven tijdens de 

feestelijke inale een presentatie. Dat 
gebeurt op vrijdag 12 april bij de TU 

in Eindhoven onder leiding van pre-

sentator Valerio. 

De HNL-leerlingen (v.l.n.r.) Pascal, René, Arthur, (boven) Tim, (onder) Jos en docent Harm Jan Klamer (rechts) zijn 

er helemaal klaar voor. [HvdB]

V.l.n.r. Kiona van Herwijnen (docent Handvaardigheid), Maxime de Vos, 

Noémie Dickman, Filo Malmberg, Ilja Hiemstra en Rik de Wit (docent 

Techniek) zijn de WP-inalisten. [HvdB] 

Bakker leest voor bij 
kinderdagverblijf de Torenuiltjes

Voorlezen aan (jonge) kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling en daarom wilde het team van 

kinderdagverblijf de Torenuiltjes hier graag extra aandacht aan besteden tijdens de nationale 

voorleesweken. Het plan voor een voorleesochtend met een speciale gast was al snel bedacht. Maar 
wie moest de gast dan worden? Even in de huid van de kinderen op het kinderdagverblijf kruipende 

leverde al snel het antwoord op…de ‘bakker’!

Bezorger Wim van bakkerij Krijger in 

Bilthoven is heel populair bij de kinde-

ren.  In eerste instantie was het wel een 

beetje gek dat een ‘bakker’ ook kan 

voorlezen, want bakkers kunnen toch 

alleen maar broodjes en taart bakken? 

Maar het voorlezen bleek helemaal 

geen probleem te zijn. Wim wist op 22 

januari de aandacht van de kinderen 

goed vast te houden met verhalen over 

beren, wollen mutsen en natuurlijk 

over taart. Om hem te bedanken had-

den de kinderen een prachtig schilderij 

gemaakt en Wim had ook nog een ver-

rassing voor de kinderen. Uit een grote 

doos kwamen mooi versierde cup-

cakes tevoorschijn van bakkerij Krij-

ger waar heerlijk van gesmuld werd

Kinderdagverblijf de Torenuiltjes is 

één van de vestigingen van Kinderop-

vang-debilt. Aandachtig luisteren de kinderen naar bakker Wim.

DOS wint van Devinco
Na de gewonnen topper van vorige week uit tegen plaatsgenoot Nova, speelde het Westbroekse DOS 

zaterdag tegen rode lantaarndrager Devinco. Een totaal andere wedstrijd, die uitmondde in een 
reguliere overwinning voor de Westbroekers. 

Al snel bleek dat Devinco niet hele-

maal uit Deventer was gekomen om 

door DOS te worden afgeschoten. De 

gasten speelden met volle inzet en 

streden voor elke meter met de hoop 

dat zij voor een stunt konden zorgen. 

Bij een dergelijke speelwijze, waar-

bij de scheidsrechter bepaalt waar de 

grenzen liggen, ligt ook het risico op 

de loer dat je af en toe over de scheef 

gaat. De scheidsrechter liet best veel 

toe, maar de wedstrijd ontspoorde ze-

ker niet.

DOS liet zich in de eerste helft in de 

verdediging toch iets verrassen door 

deze speelwijze van de tegenstander. 

De concentratie was onvoldoende en 

Devinco forceerde een aantal kansen 

en kon zo in het spoor van de West-

broekers blijven. DOS zelf creëerde 

ook genoeg, maar was nogal slordig 

in de afronding. Toch scoorde DOS 

nog twaalfmaal in het eerste half uur. 

Na een 12-8 ruststand had de thuis-

ploeg in de tweede helft verdedigend 

de zaakjes beter voor elkaar. Aanval-

lend had het eerste aanvalsvak moeite 

om de korf te vinden. Uiteindelijk 

werd een verwachte overwinning ge-

boekt van 19-12. Aanstaande zaterdag 

speelt DOS om 18.55 uur een uitwed-

strijd in IJsselstein tegen Fortissimo.

Groep 8-ers aan de bal

Van 22 tot en met 25 januari werd in het Biltse H.F. Witte-centrum het 

lijn- en basketbaltoernooi georganiseerd voor de leerlingen van groep 8 

van (bijna alle) basisscholen in De Bilt. Hier een beeld van donderdag 24 

januari uit een basketbalwedstrijd tussen de Maartensdijkse Martin Luther 

King-school (blauw) en De Rietakker (rood) uit De Bilt. [HvdB]
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 
meer + € 3,50).

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  .............................

Let op! 
prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

O n d e r g o e d T o p p e r . n l 

diverse bekende mer-

ken ONDERGOED!! Kijk 

voor alle aanbiedingen op 

OndergoedTopper.nl

Grote ronde bordeauxrode 

lampenkamp met zwart kant 

eromheen 1 jaar oud. € 20,-. 

Plafondlampen set nieuw in 

doos met ophang bekabeling. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Nette, leren lage schoenen 

voor dames. Instappers: kleur 

mat zwart, model bootschoe-

nen. Zelden gedragen. Mt 39. 

€10,-. Tel. 06-16276013 

Schaatsen: Zwarte lage noren 

maat 39, merkloos. € 17,50. 

Tel. 06-16276013

Winterjas meisje: Roze met 

grijs (met capuchon). € 15,-. 

Maat M-L. Tel.  06- 16276013

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) 

kleur zwart, z.g.a.n. met doos. 

Stimuleert  de bloedsomloop 

in de benen. Mt 39. € 35,-. Tel. 

06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

€ 20,-. Tel. 06-16276013

Glazen vitrinekast. € 50,-. 

Oude kast van 100 jaar. € 50,-. 

Nieuwe 1-persoons matras. 

€ 50,-. 1-persoonsbed. € 50,-. 

Tel. 030-8795424

Satellietontvanger Nokia 9500 

voor de vrije kanalen. € 25,-. 

Tel. 06-19963053

Dell 20 inch flat screen moni-

tor zwart/zilver. Voor PC of 

laptop. € 49,-. Tel. 0346-

211678 of 06-30654159

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

I.z.g.s. wit wandmeu-

bel bestaand uit 7 delen 

270x125x185cm. € 49,-. Tel. 

030-2202996

3-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2-zitsbank met l. beige gemê-

leerde stof. € 49,-. Tel. 030-

2202996

2 Cadeaubonnen Centerpark/

Sunparks, samen waarde 

€ 300,- nu € 50,-. Geldig t/m 

september. Tel. 030-2204680

2 Spaanplaten 2,5 x 1,25m 

8mm dik, platen zijn nieuw. 

€ 15,-. Tel. 06-55830208

Grote en kleine vogelkooi. 

€ 5,-. Tel. 030-2288029

Elektr. kookplaat. € 25,-. Tel. 

035-5771232

2 Zware dubbelw. Glasplaten 

160x113x2cm. € 5,-. Tel. 

06-20666524

Logeerbedje met draagtas. 

€ 20,-. Buggy met regen-

scherm. € 10,-. Tel. 030-

2291160

Personeel gevraagd

Oudere dame zoekt een 

betrouwbare CHAUFFEUR, 

die haar zo nu en dan kan 

rijden. Liefst gepensio-

neerde uit de omgeving van 

Groenekan. Flexibele werktij-

den. Reageren per mail: mano-

man7@hotmail.com

B E H E E R D E R / e c h t p a a r 

gezocht voor een parkwin-

kel op een bungalowpark in 

Hollandsche Rading. Info 

06-51375667

Personeel aangeboden

SAXOFOON- en klarinetles 

door conservatorium docent. 

Tel. 06-55891237

Uw TUIN weer op orde bren-

gen? Voor het onderhoud belt 

u Rein: 06-82004441

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

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!

Erv. beeldend kunstenaar/

docent geeft cursus aquarel-

leren en/of schilderen incl. 

kunstgeschiedenis.(10 lessen). 

Tel. 030-2292461

TINY DE GROOT, pedi-

cure, Kon. Julianalaan 90, 

Maartensdijk. Bel voor 

afspraak 0346-831299

SCHAATSEN slijpen bij 

Kok stomerij en lederwaren. 

(Uitsluitend Noren). Tel. 0346-

214112

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw beplan-

ting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en graafwerk, 

sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar onze geheel 

vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 

0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coaching in 

leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning van kind en 

ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl  

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij

voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en

bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven PAARD en PONY 

pensionstalling. SPORTGERICHT dressuur- en springinstructie. 

Ruime uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 

baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 

water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel met 

06-54753516 voor meer info.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Complete 

gezichtsbehandeling voor € 49,50 incl. gezichtsmassage voor een 

goede doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Kunstzinnig werken met de natuur. Cursus ‘Natuurlijk kunst-

zinnig’ Kunstzinnig aan de slag met thema’s en materialen uit 

de natuur. Vanaf 28 febr. 1 keer per 2 weken op 5 donderdag-

avonden. Workshops ‘Heelbeelden maken’. Op avontuur in de 

natuur. Een beeld maken geïnspireerd door de vormen van 

het hout. Op zaterdag 16 maart of op 4 vrijdagochtenden 8 en 

22 mrt, 5 en 19 april. Aanmelden en info: Gera Hoogland via 

www.heelkunstzinnig.nl – Den Dolder. 

Roulette FM 

lanceert app

Roulette FM, de publieke streekomroep voor ge-

meente De Bilt heeft afgelopen maandag een unie-

ke app gelanceerd. Met de app is het mogelijk om 

te luisteren naar Roulette FM en tegelijkertijd het 

nieuws te volgen uit de regio. De app is beschikbaar 

voor iPhone en Android.

Gerrit Bakker, woordvoerder van Roulette FM: ‘De 

tijd dat men alleen thuis of in de auto radio luis-

terde ligt ver achter ons. Tegenwoordig luistert men 

overal, in het openbaar vervoer, op de fi ets en zelfs 
tijdens het sporten of het uitlaten van de hond. Wij 

spelen in op de behoefte van mensen om ze op de 

hoogte te gehouden van wat er in hun regio gebeurt. 

Het nieuws uit hun eigen dorp, stad of regio wil men 

niet graag missen. Met de app is het mogelijk om 

te luisteren naar Roulette FM en tegelijkertijd op 

de hoogte te blijven van het nieuws uit de driehoek 

Utrecht, Hilversum, Amersfoort. 

De app van Roulette FM is gratis te downloaden in 

de Apple Appstore, in de Google Playstore en op 

www.roulettefm.nl.

Roulette FM is te beluisteren in de ether op 106.6 

Mhz in de driehoek Utrecht, Hilversum, Amers-

foort. Daarnaast op 101.9 Mhz op de analoge kabel 

in de gemeente De Bilt, in het digitale pakket van 

Ziggo in de provincie Utrecht op kanaal 783, op het 

glasvezelnet van XMS op 104.6 Mhz en wereldwijd 

via www.roulettefm.nl.

SGP wil interpellatie 

over tenniscentrum
Als de raad met het verzoek instemt wil de SGP-fractie tijdens de gemeenteraads-

vergadering op 31 januari B en W interpelleren over de gang van zaken rond het 

Nationaal Tenniscentrum. De fractie constateert dat de raad niet is betrokken bij de 

voorbereidende gesprekken en briefwisselingen van het college met de KNLTB. 

De SGP heeft hierover tijdens de raadsvergadering van 20 december vragen ge-

steld, die echter niet naar tevredenheid werden beantwoord. Fractievoorzitter Jo-

han Slootweg kondigde toen aan op het onderwerp terug te komen en wil dat nu 

middels een interpellatie doen. De fractie is van mening dat er voorwaarden zijn 

gesteld die het college niet mag stellen zonder de raad erbij te betrekken. 

Winst voor Salvo Dames
Vrijdagavond vertrok Salvo Dames 1 naar Leusden, waar hekkensluiter Leos 

haar opwachting maakte. Salvo was niet compleet. Het was daarom van belang 

geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen, zodat Leos niet in hun spel zou 

komen. Met deze opdracht begonnen de Maartensdijkse dames te spelen. Met 

een gevarieerde service en aanval wist Salvo de eerste set binnen te halen, ware 

het met een krappe 26-28. De tweede set liet eenzelfde beeld zien, waar Leos 

en Salvo lange tijd gelijk opgingen. Het dubbeltje viel ook de tweede set de 

goede kant op voor Salvo, waardoor ze met een 2-0 voorsprong de derde set in 

gingen. De derde set was Salvo sterker en maakte duidelijk het verschil. Deze 

set werd dan ook overtuigend gewonnen met 16-25. Ondanks het verlies van de 

wedstrijd, was Leos besloten toch nog een punt te pakken. Ze begonnen dan ook 

fel aan de vierde set. De concentratie en scherpte was bij Salvo verdwenen. On-

danks twee time-outs en een tactische wissel wist Salvo de vierde set niet te pak-

ken. Deze ging met 25-19 naar Leos, waardoor een 3-1 overwinning voor Salvo 

een feit was. Salvo dames 1 bezet op dit moment de vijfde positie op de ranglijst.

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

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

www.parelpromotie.nl

Bent u al eens op onze nieuwe site geweest?
Kijk voor het portfolio op
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

Tweemaal Zes verliest duel om koppositie

Na de slechte start van de tweede helft van de zaalcompetitie kon TZ afgelopen zaterdag in de 

herkansing tegen KVA, koploper in de overgangsklasse. Thuis had Tweemaal Zes met 28-17 gewonnen. 

Bij winst in de uitwedstrijd kon TZ gelijk komen met KVA en liggen de mogelijkheden voor het 

kampioenschap opnieuw open. Verlies zou leiden tot een wellicht onoverbrugbare achterstand.

De wedstrijd tussen beide veel sco-

rende ploegen begon moeizaam. KVA 

opende de score en liep langzaam uit 

naar 3-0. TZ kon hier weinig tegen-

over stellen. Veel acties van TZ wer-

den direct bestraft met vrije ballen of 

strafworpen en bij TZ werd om ondui-

delijke reden een goal afgekeurd. Pas 

na 10 minuten maakte TZ het eerste 

doelpunt uit een strafworp. Het was 

echter steeds KVA dat de voorsprong 

wist vast te houden. De ruststand brak 

aan bij 8-5. In deze eerste helft wist TZ 

slechts twee doelpunten uit gewone 

aanvallen te maken.

Na de rust kon TZ in de achtervolging 

om de achterstand ongedaan te maken. 

Bob Gerritsen maakte als eerste een 

doelpunt voor TZ na een fraaie door-

braak. Langzaam kwam TZ dichter-

bij met de stand 11-10. Het initiatief 

kwam echter steeds van KVA. Feller 

in de duels en met meer passie spelend 

behield KVA een voorsprong daarbij 

geholpen door ruimte die TZ weggaf 

rond de korf. TZ streed vooral tegen 

de vormcrisis die de ploeg al enkele 

weken kent. Erkende schutters wisten 

de korf niet te vinden en Carlijn Vos 

kwam in de plaats van Daphne Bos. 

De wedstrijd leek gespeeld tot TZ de 

laatste minuten van de wedstrijd een 

opleving kende. Eindelijk ging de 

ploeg zonder schroom op jacht naar 

een beter resultaat en zette KVA onder 

druk. Bij de stand 18-17 kreeg KVA 

opnieuw één van de vele vrije ballen 

die werd benut. TZ kon nog een te-

gendoelpunt maken maar de tijd was 

tekort voor een beter resultaat. Eind-

uitslag 19-18. Na deze teleurstelling is 

TZ nagenoeg kansloos voor het kam-

pioenschap. 

Het tweede team van TZ blijft het 

goed doen en won opnieuw met 12-

7. Door deze overwinning staat het 

tweede team aan kop met één punt 

voorsprong.

Nova pakt de draad weer op
De selectie van Nova kent een wat matig begin van het nieuwe 

jaar. Zowel het eerste als het tweede heeft reeds een nederlaag 

moeten incasseren. Niettemin zijn beide teams nog volop in 

de race voor het kampioenschap. Afgelopen zaterdag stond 

de dubbel tegen de Utrechtse studenten van Hebbes op het 

programma. Gezien de statistieken was Nova verplicht om 

vier punten mee naar huis te nemen. 

Het was eerst de beurt aan het eerste, dat met Sander Smit op de plaats van 

Job Pauw speelde. Om te voorkomen dat het een lastige middag zou gaan 

worden, was het noodzakelijk om de wedstrijd zo snel mogelijk te beslis-

sen. De spelers van Nova hadden deze opdracht prima begrepen, vanaf het 

startsignaal werd er zeer dominant gespeeld. Door een aantal ‘lucky shots’ 

wist Hebbes tot 4-4 mee te komen, maar hierna kon Nova uitlopen tot 4-11 

en in de rust stond er een comfortabele 7-14 op het scorebord.

Ook in het tweede bedrijf wist Hebbes weinig in te brengen tegen het 

achttal uit De Bilt. Met weinig spektakel liep Nova uit naar een 11-24 

eindstand. Hierna was het de taak aan het tweede om dit voorbeeld te 

volgen. Men was echter gewaarschuwd, eerder dit seizoen verslikte de 

ploeg zich al in deze tegenstander. Zaterdag werd het al snel duidelijk 

dat dit niet nogmaals zou gaan gebeuren, de Utrechtse aanval werd goed 

ontregeld en aanvallend werden de kansen prima afgerond. Na twee keer 

30 minuten werd de eindstand op 5-18 bepaald.

Na een gemakkelijke middag handhaaft het eerste zich bovenin de poule 

naast concurrent DOS. Het tweede staat er zowaar nog beter voor, door 

puntverlies van de concurrentie staat zij nu drie punten los. Volgende 

week ontvangt Nova het IJmui-

dense DKV. Het eerste van DKV 

kent een slechte eerste seizoens-

helft, maar in het nieuwe jaar is de 

ploeg nog zonder verliespunten. Op 

het programma staat om 14.30 uur 

Nova 2 – DKV 2 en om 15.40 uur 

Nova 1 – DKV 1

Driemaal hockey en eenmaal korfbal
door Henk van de Bunt

Op het Bilts Sportgala vrijdag 25 januari in het H.F. Witte Centrum in De Bilt zijn in drie van de vier 

categorieën hockeyers met de titel aan de haal gegaan. De enige uitzondering viel te noteren bij de 

verkiezing Sportploeg van het Jaar 2012: daar verdiende het korfbalteam DOS B1 de prijs.

Met twee op landelijk hoofdklasseni-

veau spelende hockeyclubs is De Bilt 

prominent vertegenwoordigd in deze 

tak van sport. De Stichtsche Cricket 

en Hockey Club (SCHC) komt zowel 

bij de heren als bij de dames uit op het 

hoogste niveau. MMHC Voordaan, 

ook wel Voordaan genoemd, komt 

uit Groenekan en acteert eveneens 

op het hoogste niveau. Presentator 

Jos Frijters, speaker bij de wedstrij-

den van SCHC (hij verving dit keer 

Astrid Kersseboom) gaf het verschil 

in de huidige stand (7 punten meer 

in het voordeel van Voordaan) aan.  

Maar ook korfbal is De Bilt niet 

vreemd met DOS (Westbroek), Nova 

(Bilthoven) en het Maartensdijkse TZ. 

Er waren vijf genomineerden uit de 

hockeysport en slechts één nominatie 

uit de korfbalwereld. 

Westbroek

Het jeugdkorfbalteam DOS B1 kaapte 

de prijs voor de neus van Voordaan 

heren 1 (hockey) en Brandenburg da-

mes 2 (waterpolo) weg. DOS B1 deed 

afgelopen jaar van zich spreken door 

bij de strijd om de nationale titel voor 

districtskampioenen de landelijke i-

nale maar nipt te verliezen, een pres-

tatie van formaat voor de toch kleine 

Westbroekse korfbalvereniging. De 

ploeg bulkt van het talent, dat zich in 

de tweede helft van het seizoen in de 

A-categorie ook bewees.

Individueel

Bij de vrouwen ging de strijd op voor-

hand vrijwel zeker tussen de twee 

Olympische goudenmedaillewinna-

ressen Caia van Maasakker en Carlien 

Dirkse van den Heuvel van SCHC; 

laatstgenoemde kreeg de prijs uitein-

delijk door haar en Oranje’s eerste 

treffer in de inale tegen Argentinië 
en doordat ze het hele toernooi sterk 

speelde. Beide dames bevonden zich 

met Oranje in Zuid-Afrika op trai-

ningskamp: hun coach Janneke Schop-

man, zelf ook Olympisch kampioene, 

nam de prijs in ontvangst, waarbij zij 

op de vraag wie van haar twee kandi-

daten de prijs zou moeten verdienen, 

diplomatiek maar ook serieus ant-

woordde: ‘Ik vind eigenlijk, dat je als 

teamspeelster nooit een individuele 

prijs kunt winnen, want het is altijd een 

teamprestatie’. 

Bij de Sportman van het jaar is het 

spits Philip Meulenbroek van Voor-

daan heren 1 die deze titel een jaar 

lang mag dragen. Hij was met zijn 

vele velddoelpunten van groot belang 

in de promotie naar en de daaropvol-

gende alleszins behoorlijke resultaten 

in de hoofdklasse. Meulenbroek was 

met vakantie, de preses van Voordaan, 

Thijs Linssen, nam de honneurs waar.

Talenten

De keuze voor Sporttalent was vol-

gens juryvoorzitter Eric Versnel een 

heel moeilijke: er waren veel jeugdige 

talenten die allemaal op hoog en ook 

nationaal niveau enorm goede presta-

ties hadden geleverd. Het was al een 

pittige keuze om tot drie nominaties 

uit negen voordrachten te komen en 

uit die drie viel de keus uiteindelijk op 

hockeyer Thierry Brinkman, met heel 

kort daarop hordeloper en nationaal C-

kampioen Luc Reij (al voor de derde 

keer genomineerd) en schaatser Niels 

Delen, die tot de top-vijf van zijn leef-

tijdscategorie in Nederland behoort en 

afgelopen jaar al een keer de 500 meter 

onder de 40 seconden reed. Brinkman 

debuteerde op 17-jarige leeftijd in Jong 

Oranje (zilver bij het EK) en het eer-

ste team van hoofdklasser Kampong, 

waarvoor hij al twee keer scoorde. De 

jonge hockeyer ontving de prijs uit 

handen van burgemeester Arjen Gerrit-

sen, die ook de prijs voor de sportploeg 

overhandigde aan de korfbaljeugd van 

DOS. Oud-Olympisch waterpoloër 
Robert Havekotte reikte de prijzen uit 

aan de, helaas in beide gevallen afwe-

zige, individuele sporters. 

Toch Luc Reij

Eén van de intermezzo’s was een door 

Jos Frijters en oud hockeyer Jacques 

Brinkman (de vader van..) gepresen-

teerde sportquiz. Sporttalent Luc Reij 

viel hierbij uiteindelijk toch nog in 

de prijzen door in de inale te winnen 

van sportveteraan en gemeenteraadslid 

Rens Kersten. Verder was er een sport-

demonstratie van de Utrechtse scherm-

vereniging Pallós (in 2006 de grootste 

schermvereniging van Nederland) 

waar geschermd wordt op de wapens 

loret, degen en sabel. Muzikale me-

dewerking was er van de sprankelende 

Weathertown Bigband met zangeres 

Donna van Dijck en  de zussen Marie 

Louise en Joyce Geurtsen uit Maar-

tensdijk. De twee zussen stonden on-

langs in de inale in de categorie fami-
lies van ‘The Winner is’. Marie Louise 

treedt regelmatig op met haar school-

band en meidengroep en studeert aan 

de Pop Academie. Joyce studeerde aan 

de Willem Nijholt Academie en treedt 

vaak op in dinnershows, musicals en 

kindervoorstellingen. Als duo geven ze 

regelmatig optredens.

Terwijl op het podium hun aanvoerder de prijs in ontvangst neemt applaudisseert de B1 van het Westboekse DOS vol 

bewondering.

Juryvoorzitter Eric Versnel reikt het juryrapport uit aan sporttalent Thierry 

Brinkman. V.l.n.r. presentator Jos Frijters, burgemeester Arjen Gerritsen, 

hordeloper Luc Reij en schaatser Niels Delen begeleiden met applaus.
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Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Topdrukte bij  
Repair Café Bilthoven

Het Repair Café vond afgelopen zaterdag weer plaats in het 

WVT-gebouw in Bilthoven. Dit keer trok het evenement nog 

meer bezoekers dan voorheen, zo’n 70 mensen en werkten de 

reparateurs dus keihard door om iedereen te kunnen bijstaan. 

Verscheidene spullen werden tijdens het Repair Café door vrijwilligers en 

de bezoekers samen gerepareerd. Apparaten als stofzuigers, magnetrons, 

lampen, dvd-spelers en kofiezetapparaten werden een nieuw leven inge-

blazen. Onder anderen vrijwilliger Jan Schutte stond klaar om ietsen te 
repareren. Vrijwilligster Sunniva Murris gaf kleding een tweede kans. Truus 

Brinkman maakte met kinderen en volwassen sieraden van oude ietsban-

den. Een duurzame activiteit waar ze zelf bijzonder over te spreken is. ‘Het 

is een prachtige ontdekking. Ik vind het nog steeds fascinerend wat je er 

van kunt maken.’ Trots op hun zelf gemaakte sierraden verlieten jong en 

oud het gebouw.

Terugkerend

Repair Café Bilthoven is een initiatief van Transition Town de Bilt in sa-

menwerking met wijkvereniging WVT en is een terugkerend evenement, 

met name gericht op duurzaamheid en sociale cohesie. Elke twee maanden 

kunnen mensen er terecht om met elkaar en met behulp van deskundige vrij-

willigers hun spullen te repareren. Het volgende Repair Café vindt plaats op 

zaterdag 23 maart in het WVT-gebouw in Bilthoven.  (Willemijn Aalders)

Vera Holt is blij dat zij met hulp van reparatievrijwilliger Roel Simons haar 

lamp heeft kunnen repareren. Dit was knap lastig, omdat er geen ruimte was 

om de itting aan te sluiten op het snoer, daarvoor moest de lampenkap een 
stuk ingesneden worden. (Foto Anne Marie Gout)

Gemeente herziet besluit tot aanleg 
van wandelpaden

door Henk van de Bunt

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi heeft zich, net als een aantal andere natuur en 

milieuorganisaties, druk gemaakt over de plannen van Staatsbosbeheer om wandelpaden aan te 

leggen ten noorden van het fort Ruigenhoek en verder westwaarts in het Gagelbos. Verschillende 

natuur- en milieuorganisaties hebben afgelopen zomer met succes bezwaar gemaakt, met als gevolg 

dat de verleende vergunningen weer zijn ingetrokken. 

Annemieke Roestenberg, secretaris 

van de Stichting Dassenwerkgroep: 

‘Deze gebieden zijn al tientallen jaren 

rustgebied voor de wilde dieren en er 

is ook een fraai ontwikkeld kwetsbaar 

natuurgebied ontstaan. Niet alleen de 

dassen kunnen er rustig foerageren 

en hun jongen leren wennen aan de 

buitenwereld, maar ook een heleboel 

andere beschermde planten en dieren 

komen daarvoor. Dan gaat het om 

bijvoorbeeld heikikkers en ringslan-

gen, moerasvogels, libellen en mooie 

wilde orchideeën. Allemaal soorten 

die een aanwijzing zijn voor een on-

gerept stukje natuur, dat niet tegen 

verstoring kan’.

Wandelpaden

Staatsbosbeheer wil daar wandelpa-

den aanleggen, om het recreatiege-

bied aan de noordkant van Overvecht 

uit te breiden met een paar extra 

wandelrondjes. Er is een deskundi-

genrapport uitgebracht over die wan-

delpaden, dat vol bedenkingen en 

aanvullende voorwaarden staat. Zo 

zouden er bijvoorbeeld geen honden 

mogen komen vanwege de moge-

lijke jacht op jonge dieren en er mo-

gen ook maar weinig mensen komen 

vanwege de grote verstoring, die dat 

zou betekenen. Allemaal zaken, die 

Staatsbosbeheer niet kan garanderen 

met de drukke recreatiegebieden, die 

hier vlakbij aangelegd zijn. Ondanks 

alle bezwaren heeft de gemeente De 

Bilt toch vergunning gegeven voor de 

aanleg van die paden.

Bezwaar

De verschillende natuur- en milieu-

organisaties, die afgelopen zomer 

bezwaar gemaakt hebben tegen de 

nieuwe paden, zijn op 30 oktober ge-

hoord door een commissie, die de ge-

meente De Bilt heeft ingesteld. Deze 

commissie heeft geconcludeerd, dat 

de bezwaren gegrond zijn en dat de 

gemeente ten onrechte vergunningen 

heeft afgegeven. De vergunningen 

zijn in strijd met het bestemmings-

plan, waar staat dat er geen nieuwe 

recreatie mag komen in deze natuur-

gebieden. Ton Meijer, voorzitter van 

de Stichting Dassenwerkgroep: ‘En 

ook is er ten onrechte niet getoetst 

aan de wetgeving voor zorgvuldige 

omgang met beschermde planten en 

dieren. De gemeente De Bilt heeft 

daarom de vergunningen vorige week 

weer ingetrokken’. De Dassenwerk-

groep Utrecht en ’t Gooi is blij met 

deze stap en hoopt dat de dassen op 

en bij het fort nu verder met rust gela-

ten zullen worden. Ook de kwetsbare 

natuur ten noorden van het fort is 

voorlopig gespaard voor onomkeer-

bare ingrepen.

Dassen lopen tijdens hun nachtelijke voedseltochten over vaste paden, ook 

wel dassenwissels genoemd. Opgedregde kunstwerken van een evenement 

op Ford Ruigenhoek liggen precies op een dassenwissel. (foto Stichting 

Dassenwerkgroep)

Zaterdagmorgen werd al duidelijk dat het einde van de sneeuwperiode snel zou naderen.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Deze week in groene balk: Vrijdag 1 februari  
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
30-1 Heel gebraden piepkuiken

of
Warm gerookte zalmfilet  

met mosterd saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
31-1
Vrij.
1-2

Woe.
6-2 Varkenshaas met brie

of
Koolvis gevuld met  

Hollandse garnaaltjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-2
Vrij.
8-2

Broodje hamburger speciaal 
voor de weggeefprijs € 2,95  
----------------------------------------

Satémenu, loempia Westbroek 
menu of halve kip menu  

nu voor slechts € 6,95
----------------------------------------
Proef ook eens onze lekkere 

kapsalon of onze nieuwe kaas 
souflèsse, kaas ham souflèsse 

of mozzarella souflèsse
----------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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n Superactie:
Met z’n vieren eten 

voor € 7,95
Gezinszak friet  

met 4 vleeskroketten 

of 4 frikandellen

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.00 uur

Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Lekker hoeft niet duur te zijn!


