
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr. 52

17e jaargang
28 decem

ber 2011

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

VUURWERKVERKOOP
VUURWERK OPENINGSTIJDEN 2011
donderdag 29 december 8.00 - 20.00 uur
vrijdag 30 december 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 31 december 8.00 - 17.00 uur

www.groenrijkvuurwerk.nl

Timmerwerken, Complete verbouwingen,
Onderhoud en renovatie,
Badkamers, Dakkapellen

0346 -282313 • info@mavandebeek.nl

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

Zie pag. 19, 20 en 21

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 16 en 18

Er gebeurt van alles in zo’n nieuw-
jaarsnacht, weet de burgemeester. 
Er zijn altijd weer jongeren die zich 
misdragen, vaak door te veel alco-
holgebruik. Het is overigens maar 
een kleine groep die overlast veroor-
zaakt. Vaak gaat het er heel gemoede-
lijk aan toe. Gerritsen wil dat de bur-
gers van De Bilt elkaar aanspreken 
op hun gedrag maar weet ook dat ve-
len dat niet durven. Met name vindt 
hij dat de ouders van de jongeren 
daarbij een taak hebben. Het is een 
verkeerd uitgangspunt, betoogt hij, 
dat de overheid dat maar moet doen. 
Ook een onmogelijke taak. Denk van 
tevoren waar je mee bezig bent, is 
zijn boodschap.

Vreugdevuren
Twee zaken geven hem de meeste 
zorg. Op twee plaatsen ontstaan tra-
ditie getrouw in de nieuwjaarsnacht 
vreugdevuren. In De Bilt op de hoek 
Hessenweg/Molenkamp en in West-
broek op de brug bij de Huydecoper-
weg, Kerkdijk en Dr. Welfferweg. In 
De Bilt staat de bebouwing gevaar-
lijk dicht op het vuur. Bewoners van 
deze panden zijn nu al bang dat het 
mis zal gaan. Onacceptabel vindt 
Gerritsen. Dat kunnen we niet tole-
reren. Burgers moeten te allen tijde 
zich veilig kunnen voelen. In West-
broek is de situatie nog gevaarlijker. 
Ook hier bebouwing die dicht bij de 
plek van het straatvuur staat. Er zijn 

zelfs huizen met rieten kappen bij. 
Dan ligt er onder de brug ook nog 
eens een hogedruk gasleiding. Een 
bijkomende gevaarlijke situatie is 
dat het vreugdevuur op deze plek er 
voor zorgt dat hulpdiensten in het ge-
val van een calamiteit hun doorgang 
in het centrum van het dorp volledig 
geblokkeerd vinden.

Begrip
Het van tevoren afzetten van deze 
twee beruchte plaatsen is voor de 
burgemeester geen optie. Dat kost ge-
woon te veel mankracht. We hebben 
alle mensen die nacht hard nodig om 
ingezet te worden op plaatsen waar 
dat vereist is, betoogt hij. Burgers 
moeten zelf bedenken dat vuren op 
deze twee plekken echt niet kunnen. 
En dat zonder repressie van boven af. 
Natuurlijk is het zo dat jongeren op 
een hele andere manier de jaarwis-
seling vieren dan ouderen. Daar is 
bij Gerritsen begrip voor en ook dat 
daar vuurwerk bij hoort. Maar hou 
het toch vooral leuk voor iedereen, is 
zijn boodschap. Het kan niet zo zijn 
dat er, zoals vorig jaar, bierfl esjes 
worden gegooid naar de brandweer. 
Dan wordt er meteen hard opge-
treden door de politie, belooft hij. 
Zowel in burger als geüniformeerd. 
Hulpdiensten moeten ongestoord hun 
werk kunnen doen. 

Maatregelen
De gemeente neemt tal van maatrege-
len om ellende in de nieuwjaarsnacht 
te voorkomen. Afval- en kledingcon-
tainers worden weg gehaald. Bran-
donveilige situaties op bijvoorbeeld 
bouwplaatsen worden nagelopen. 
PostNL neemt maatregelen voor de 
brievenbussen. Voor de hele nieuw-
jaarsnacht is een draaiboek aange-

legd dat dient als handleiding bij de 
inzet van politie en hulpdiensten. 
Toch is er iedere jaarwisseling weer 
een schade van vele tienduizenden 
euro’s aan gemeentelijke eigendom-
men. Dat geld is niet van de gemeen-
te maar van alle burgers samen meent 
de burgemeester. Vuurwerkoverlast 
is eveneens een jaarlijks terugke-
rend punt van zorg. Er vindt iedere 
keer weer veel vandalisme plaats met 
vuurwerk. Ook daarvoor roept hij ou-
ders op hun verantwoordelijkheid te 
nemen voor het gedrag van hun kin-
deren. Bij de bestrijding van illegaal 
vuurwerk richt de politie zich vooral 
op de handel er in. De politie pakt 
het probleem daarmee bij de wor-
tel aan, al blijft men optreden tegen 
het voorhanden hebben van illegaal 
vuurwerk. Overigens treedt ook het 
openbaar ministerie streng op tijdens 
deze jaarwisseling. Overtreders wor-
den direct na Nieuwjaar via snelrecht 
berecht en taakgestraften zullen in de 
eerste dagen van het nieuwe jaar in 
de eigen gemeente aan de slag wor-
den gezet.

Veilig
Gerritsen wil niet belerend overko-
men, maar vindt het wel op zijn weg 
liggen mensen aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid naar anderen. 
Hij wil dat de burgers zich in zijn 
gemeente te allen tijde veilig voe-
len, ook in de nieuwjaarsnacht. Het 
is niet alleen de taak van de overheid 
om daarvoor te zorgen. In de eerste 
plaats zijn we er zelf aansprakelijk 
voor dat onze medemens veilig is. 
Oud & Nieuw moet een plezierig en 
leuk feest voor iedereen zijn. Met een 
beetje nadenken en een beetje om-
zien naar elkaar kan de jaarwisseling 
een mooi begin worden van 2012.

Burgemeester Gerritsen: jaarwisseling 
moet feest zijn voor àlle burgers

door Martijn Nekkers

Burgemeester Arjen Gerritsen zal ook in de nacht van de komende jaarwisseling aan het werk zijn. 
Samen met de mensen van gemeente, politie en brandweer zal hij trachten de gebeurtenissen die 

verbonden zijn aan het feestelijke begin van het nieuwe jaar in goede banen te leiden. Toch maakt hij 
zich zorgen omdat er altijd weer dingen gebeuren of situaties ontstaan waarvan iedereen vindt dat ze 
niet horen bij een feest. Gerritsen wil dat het leuk is voor àlle inwoners van De Bilt. Hij weet nu al dat 

er mensen zijn die enigszins angstig de komende jaarwisseling tegemoet zien.

Geesina met kap

Het plaatsen van de kap op korenmolen Geesina was een indrukwekkende 
operatie die belangstellend door inwoners van Groenekan werd gevolgd. 
(zie ook p. 5)
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

31/12	•	19.00u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos
1/1	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/12	•	18.30u	-	Ds.	W.C.	Meeuse

1/1	•	10.00u	-	Ds.	A.	Beens,	Barneveld
1/1	•	18.30u	-	Kand.	J.A.	de	Kruijf,

Oud	Alblas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/1	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

1/1	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
1/1	•	10.30u	-	Mevr.	A.	Veldhuis

en	pastor	A.	v.d.	Boogaard

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

1/1	•	10.00	-	Ds.	Th.	Van	de	Kamp,	
Nieuwegein	(Schakel)

1/1	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	
(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
31/12	•	19.30u	-	Ds.	G.J.	Codée
1/1	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

1/1	•	19.00u	-	Ds.	H.G.J.	v.	Dolder,	
Amersfoort	

Pr. Gem. Immanuelkerk
31/12	•	19.30u	-	Ds.	G.M.	Landman
1/1	•	10.30u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/1	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
1/1	•	10.30u	-	H.	van	Doorn,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
1/1	•	11.00u	-	Nieuwjaarsdienst
met	viering	van	het	Avondmaal

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
31/12	•	19.00u	-	Ds.	E.A.	Visser
1/1	•	10.30u	-	Ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
31/12	•	19.30u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
1/1	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
1/1	•	18.30u	-	Ds.	H.M.	Burggraaf,

Nieuwer	ter	Aa

Herst. Herv. Kerk
31/12	•	19.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok

1/1	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	B.	Klootwijk,	
Alblasserdam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/1	•	11.00	uur	-	Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/12	•	18.30u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
1/1	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer

1/1	•	18.30u	-	Ds.	C.J.	Barth,
Neder	Langbroek

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 
1/1	•	09.30u	-	Geen	Dienst

St. Maartenskerk
31/10	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Oudejaarsviering
1/1	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/12	•	19.00u	-	Ds.	J.F.	Ezinga,	Westbroek
1/1	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga,	

Westbroek

PKN - Herv. Kerk
31/12	•	19.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
1/1	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

1/1	•	18.30u	-	Ds.	A.	Kortleve,	Veenendaal

Ouderenraad De Bilt vergadert

De	 Ouderenraad	 van	 De	 Bilt	 ver-
gadert	 woensdag	 4	 januari,	 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.

MEEbus in De Bilt

De	 bus	 staat	 vrijdag	 6	 januari	 a.s.	
van	10.00	tot	12.00	uur	bij	winkel-
centrum	 Planetenbaan	 in	 De	 Bilt.	
Iedereen	 met	 een	 beperking	 han-
dicap	 of	 chronische	 ziekte	 kan	 in	
de	 bus	 terecht	 voor	 informatie	 en	
advies.	De	kracht	van	de	bus	is	een	
gratis	gesprek	met	een	professionele	
consulent	van	Mee.	Mensen	kunnen	
in	 de	 bus	 terecht	 met	 vragen	 over	

bijvoorbeeld	vakantie,	vrije	tijdsbe-
steding,	wonen	of	dagbesteding.

Maandelijkse Meditatiewandeling 

In	de	natuur	 is	nog	verborgen	wat	
er	 dit	 nieuwe	 jaar	 tot	 bloei	 gaat	
komen.	Er	is	rust	om	energie	op	te	
doen.	Ervaar	 tijdens	 de	wandeling	
de	diepe	rust	van	het	winterbos	op	
maandag	 7	 januari	 van	 8.30-9.30	
uur	in	het	Beukenburgerbos	te	Bilt-
hoven.	Info:www.eenenal.nl	of	 tel.	
06	22914285.

Omzien naar Elkaar bij Isis

Spirituele	Kring	Isis	organiseert	op	
16	januari	2012	de	lezing	‘Omzien	
naar	 elkaar’	 o.l.v.	 gastspreker	 Jan	
Otter.	 De	 gangbare	 wetenschap	
volgt	 de	 Darwinistische	 opvat-
ting	dat	de	sterkste	soort	overleeft.	
Echter,	 heeft	 het	 Christendom	 in	
zijn	 intiemste	 leerstellingen	 niet	
de	 Bergrede	 voortgebracht	 met	
aanwijzingen	 hoe	 om	 met	 elkaar	
en	 met	 deze	 wereld	 om	 te	 gaan?		
De	 lezing	 met	 boekentafel	 is	 van	
20.00	tot	22.00	uur	in	De	Schakel,	
Soestdijkseweg	 Zuid	 49b	 in	 De	
Bilt.	Voor	reserveren	of	informatie	
zie	 www.hier.is/isis	 of	 bel	 030-
2290317

‘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

Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich

eerst ten volle in zwakheid.
2 Korintiërs 12 vers 9

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, 
laten wij u weten dat plotseling is overleden onze lieve moeder, 

schoonmoeder en oma

Alewijna ter Horst - Adriaanse
Weduwe van Gerrit ter Horst 

* Rotterdam, 20 januari 1929

 † Bilthoven, 25 december 2011 

      Charlotte en Johan
      Cars, Rick, Bob 
      Harald en Anneke

      Gerrit † en Gretha
      Marcel
Correspondentieadres: 
Harald ter Horst
De Mepscheweg 2
9534 PD  Westdorp

Liever geen bloemen.
Er is gelegenheid de familie te condoleren op vrijdag 30 december van 
10.15 tot 10.45 uur  in Woonzorgcentrum d' Amandelboom, Noord 
Houdringelaan 82 te Bilthoven.
Aansluitend wordt om 11.00 uur de samenkomst gehouden in de grote 
zaal aldaar.
Daarna vindt om 14.30 uur de begrafenis plaats op de algemene 
Westerbegraafplaats, Hengelosestraat 487 te Enschede.

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag	 31	 december	 wordt	 door	 muziekvereniging	 Kunst	 &	 Ge-
noegen	 oud	 papier	 in	 Hollandsche	 Rading	 ingezameld.	 De	 wagen		
vertrekt	om	9.00	uur	vanaf	‘Het	Rondje’.	U	wordt	vriendelijk	verzocht	de	
papiercontainers	en/of	het	goed	gebundelde	papier	tijdig	aan	de	weg	te	zet-
ten.

Oud papier Westbroek
Op	donderdag	29	december	zamelen	leden	van	muziekvereniging	De	Vrien-
denkring	weer	oud	papier	in.	Wilt	u	zo	vriendelijk	zijn	om	het	oude	papier	
vóór	18.30	uur	aan	de	weg	op	of	de	daarvoor	bestemde	plaatsen	te	zetten.	
Inwoners	van	de	nieuwbouw	worden	verzocht	ook	de	container	op	de	ver-
trouwde	plek	neer	te	zetten.

Levende kerststal heel populair
Op	 tweede	kerstdag	was	 er	 zoveel	 belangstelling	voor	de	 activiteiten	op	
Landgoed	Beerschoten,	dat	extra	parkeerruimte	en	heel	wat	parkeerwach-
ten	nodig	waren	om	alles	in	goede	banen	te	leiden.	De	publiekstrekker	was	
de	levende	kerststal,	althans:	vijf	schapen	en	een	Jozef	en	een	Maria	tegen	
het	decor	van	een	mooi	met	lichtjes	versierde	stal.	Aan	het	kerstkind	werd	
door	bezoekers	getwijfeld:	was	het	een	echte	baby	of	niet?	Aangezien	het	
bundeltje	 niet	 bewoog	 en	 ook	geen	geluid	maakte,	 zullen	we	het	 op	 het	
tweede	houden.	Kinderen	vonden	het	wel	jammer	dat	de	os	en	de	ezel	ont-
braken.	Dat	er	een	vuurkorf	brandde	was	wel	sfeervol,	maar	niet	echt	nodig	
bij	het	zachte	weer	deze	dag.	Veel	interesse	was	er	ook	voor	een	ritje	met	de	
Groenkoets	of	op	een	pony.	Bezoekers	konden	genieten	van	oliebollen	en	
warme	chocolademelk,	in	het	paviljoen	leuke	cadeaus	kopen	in	de	winkel	
van	het	Utrechts	Landschap,	of	een	kijkje	nemen	op	de	bovenverdieping,	
waar	zich	een	interessante	tentoonstelling	bevindt	over	molens,	‘De	Wind	is	
van	de	Heer’,	met	een	aparte	puzzeltocht	voor	kinderen.	Die	konden	ook	te-
keningen	inkleuren	of	broodjes	bakken	op	een	vuurtje.	Veel	mensen	namen	
de	gelegenheid	te	baat	om	een	mooie	wandeling	te	maken	over	Landgoed	
Beerschoten	en	de	beeldentuin	te	bezoeken.	[LvD]

De levende kerststal was vooral voor kinderen een bijzondere attractie op 
Landgoed Beerschoten.

Geboren
24	december	2011

Sanne
Dochter	van	

Pieter	en	Thea	de	Jong
Dr.	Welfferweg	116

Westbroek
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De	laadpalen	zijn	geplaatst	op	de	par-
keerplaats	aan	het	Henri	Dunantplein	
bij	het	H.F.	Witte	centrum	in	De	Bilt	
en	 op	 de	 grote	 parkeerplaats	 aan	 de	
Kruisbeklaan	 tegenover	 de	 Kwinke-
lier	in	Bilthoven.	Om	elektrische	au-
to’s	 altijd	 de	mogelijkheid	 te	 bieden	
om	op	te	kunnen	laden	is	het	voor	niet	
elektrische	auto’s	niet	toegestaan	om	
op	 het	 parkeervak	 bij	 de	 laadpaal	 te	
parkeren.	Dit	wordt	ook	aangegeven	
met	een	verkeersbord.

Optocht
In	 optocht	 reden	 drie	 elektrische	
auto’s	 (Renault	 van	 Bochane,	 Volvo	
C30	 van	 Verkerk	 en	 een	 Fisker	 van	
Kroymans),	 bestuurd	 door	 de	 ge-
meentebestuurders	 woensdagmiddag	
14	december	naar	het	oplaadpunt	aan	
de	Kruisbeklaan.	Er	 is	 voor	 deze	 en	

de	plek	bij	het	H.F.	Witte	centrum	ge-
kozen	omdat	ze	centraal	liggen	en	de	
parkeerdruk	er	niet	zo	groot	 is.	Voor	
het	einde	van	2012	zullen	er	meerdere	
laadpalen	in	de	gemeente	staan.	Ook	
bij	 het	 te	 vernieuwen	 station	 zullen	
laadpunten	 komen.	 Volgens	 de	 ver-
keerswethouder	 is	 het	 de	 toekomst:	
‘Het	stadsrijden	zal	steeds	meer	elek-
trisch	 gebeuren.	 Dat	 geldt	 ook	 voor	
mij,	 zeker’,	 aldus	Arie-Jan	 Ditewig.	
Hij	 heeft	 zelf	 ervaring	 opgedaan	 in	
het	elektrisch	rijden	tijdens	de	Biltho-
ven	Classic	rally.	

Bijdrage
Het	 in	 gebruik	 nemen	 van	 de	 eerste	
laadpalen	 is	 een	 mooie	 bijdrage	 aan	
de	 ambitie	 van	 het	 college	 om	 aan	
duurzaamheid	 op	 lokaal	 niveau	 te	
werken.	 De	 gemeente	 De	 Bilt	 wil	

voorzien	 in	 de	 behoeften	 van	 haar	
huidige	 inwoners	 en	 in	 die	 van	 toe-
komstige	 generaties.	 Dat	 doet	 zij	
enerzijds	door	zelf	de	bedrijfsuitvoe-
ring	 duurzamer	 te	 maken,	 maar	 ook	
door	 duurzaamheidsaspecten	 mee	 te	
nemen	bij	de	uitvoering	van	besluiten	
op	allerlei	beleidsterreinen	zoals	in	dit	
geval	 mobiliteit.	 Volgens	 wethouder	
Herman	Mittendorff	zijn	veel	autorit-
ten	korter	dan	25	km	en	derhalve	zeer	
geschikt	voor	elektrische	voertuigen.	
Collega	Arie-Jan	Ditewig	wees	erop,	
dat	het	ook	voor	ondernemers	interes-
sant	 is	 om	 elektrische	 auto’s	 aan	 te	
schaffen,	 zeker	 met	 veel	 korte	 ritjes	
binnen	 de	 gemeente.	 Milieuwethou-
der	 Bert	 Kamminga	 wees	 erop,	 dat	
niet	alleen	lokaal	emissies	(uitstoot	of	
lozing	van	de	verontreinigingen)	wor-
den	verminderd	maar	ook	landelijk.

Laadpalen elektrische auto’s  
in gebruik genomen 

door Henk van de Bunt

Vanaf woensdag 14 december is het mogelijk om de accu van elektrische auto’s op te laden in de 
gemeente De Bilt. Op die dag openden wethouders Herman Mittendorf (duurzaamheid), Arie-Jan 

Ditewig (verkeer) en Bert Kamminga (milieu) de eerste laadpaal aan de Kruisbeklaan in Bilthoven. 
Het tweede oplaadpunt komt op het Henri Dunantplein in De Bilt. Het college van De Bilt wil 

elektrisch rijden stimuleren om zo de uitstoot van CO2 en ijnstof terug te dringen.

De wethouders Arie-Jan Ditewig (links) en Bert Kamminga bij de laadpaal 
aan de Kruisbeklaan in Bithoven.

Rost	 van	 Tonningen	 vindt	 dat	 het	
college	 de	 raad	 niet	 goed	 heeft	 ge-
informeerd	 over	 de	 ontwikkelingen	
rondom	De	Kwinkelier.	Ook	richting	
bewoners	 is	onvoldoende	gecommu-
niceerd.	 Hij	 noemt	 Rijkswaterstaat	
als	voorbeeld	dat	het	ook	anders	kan.	
Hij	 heeft	 een	 bezwaarschrift	 inge-
diend	tegen	de	verbreding	van	de	A27	
en	 ontvangt	 regelmatig	 informatie	
over	de	voortgang.	
Wethouder	 Ditewig	 deelt	 de	 zorgen	
over	 de	 voortgang	 van	 De	 Kwinke-
lier.	Hij	 zegt	 dat	 het	 een	private	on-
derneming	betreft	waar	de	gemeente	
buiten	 de	 publiekrechtelijke	 kaders	
weinig	 invloed	 op	 heeft.	 ‘Onze	 rol	
is	 er	 voornamelijk	 op	 gericht	 par-
tijen	 om	 de	 tafel	 te	 houden.	 De	 ge-
meente	 doet	 die	 inspanning	 omdat	
ze	De	Kwinkelier	van	evident	belang	
vindt	 voor	 de	 herontwikkeling	 van	
het	 Centrumplan	 Bilthoven.	 De	 ge-
meente	 heeft	 geen	 instrumenten	 om	
onderhoud	 af	 te	 dwingen,	 tenzij	 de	
openbare	veiligheid	in	het	geding	is.’	

Eigenaar	en	ontwikkelaar	willen	nog	
steeds	het	huidige	plan	ontwikkelen.					
Rost	van	Tonningen	dient	geen	motie	
in	maar	heeft	een	schilderij	gemaakt	
waarin	tot	uitdrukking	is	gebracht	in	

welk	spanningsveld	wij	leven.	Burge-
meester	Gerritsen	spreekt	zijn	bewon-
dering	uit	 voor	de	 schilderkunst	 van	
het	raadslid.	Over	een	half	jaar	wil	hij	
er	vervolg	aan	geven.	[GG]

Interpellatie over De Kwinkelier
Tijdens de raadsvergadering op 22 december hield Ebbe Rost van Tonningen een interpellatie  

over de voortgang van De Kwinkelier. Het recht van interpellatie biedt een raadslid de  
mogelijkheid om in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet 
op de agenda staan. Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie,  

maar de raad beslist als geheel of de interpellatie wordt toegestaan.

Het schilderij van Rost van Tonningen over De Kwinkelier. 

Handtekeningen voor 
openhouden servicepunt

Burgemeester Gerritsen ontving op 22 december voor 
aanvang van de raadsvergadering handtekeningen die zijn 

ingezameld om het servicepunt Maartensdijk open te houden. 
De actie was een initiatief van de CDA-afdeling  

De Bilt-Maartensdijk. Drie zaterdagen op het Maertensplein 
leverden ruim vijftienhonderd handtekeningen op.

Werner	de	Groot	van	de	CDA-afdeling	zegt	dat	het	vooral	een	burgeractie	
is	geweest.	Hij	constateert	dat	bij	het	servicepunt	zo’n	4000	aanvragen	per	
jaar	behandeld	worden.	Bij	de	nadelen	van	het	wegvallen	van	het	steunpunt	
betrekt	hij	ook	de	reisafstand.	Hij	heeft	berekend	dat	er	60.000	kilometer	
meer	moet	worden	afgelegd.	De	Groot	noemt	nog	een	aantal	andere	zaken	
die	het	openhouden	van	het	servicepunt	rechtvaardigen,	waaronder	de	be-
lofte	 tien	 jaar	geleden	dat	Maartensdijk	zijn	steunpunt	zou	behouden.	De	
bezuiniging	die	het	oplevert	noemt	hij	niet	substantieel.	De	Groot	hoopt	dat	
door	deze	actie	een	steunpunt	weer	een	kans	krijgt.	De	burgemeester	zegt	
dat	al	twee	keer	een	besluit	over	de	sluiting	is	genomen.	Medio	volgend	jaar	
moet	het	geëffectueerd	worden.	‘Het	is	aan	de	raad	kennis	te	nemen	van	dit	
initiatief	en	een	er	een	eigen	afweging	bij	te	maken.’		[GG]

De burgemeester ontvangt de handtekeningen van mevrouw  A.J. van 
Oostrum-Lubberding en Gerard van Witzenburg.

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

ZATERDAG 31 DECEMBER GESLOTEN

‘We	wish	you	a	merry	Christmas	and	
a	happy	New	Year!’	Met	dit	vrolijke	
kerstlied	 werd	 het	 jaarlijkse	 thema-
concert	 van	 het	 Klein	 Harmonieor-
kest	geopend	in	de	St	Michaelkerk	op	
zaterdag	17	december.	

Uit	 volle	 borst	 zingend	 (maar	 ook	
met	de	nodige	zenuwen)	kwamen	de	
leden	 van	 het	Klein	Harmonieorkest	
van	 achter	 uit	 de	 kerk	 het	 toneel	 op	
lopen.	 De	 kerkzaal	 was	 sfeervol	 in-
gericht	 met	 kerstbomen	 en	 kerstver-
lichting.	Onder	leiding	van	Arie	Roe-
lofsen	kon	het	publiek	luisteren	naar	
een	gevarieerd	programma	dat	in	het	
teken	stond	van	klassiek	en	kerst.	

Sfeervol kerstconcert Klein Harmonieorkest

De leden van het KHO waren voor deze gelegenheid in het zwart gekleed en 
voorzien van een zelfgemaakte feestelijke corsage.



Wij wensen u allen een 
voorspoedig 2012 toe en 
danken u zeer hartelijk 
voor het vertrouwen 
wat u ook afgelopen 
jaar in ons gesteld hebt!

VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.50

500
gram 4.98

500
gram 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 december
t/m woensdag 4 januari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Runderrollade
Beenham
Fricandeau

Salade naar uw keuze! 
Sellerysalade
Filet Americain

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

BLUE STILTON 
MET PORT

OVERHEERLIJKE 
TRUFFELKAAS

100
gram 2.25

100
gram 2.65

Hacheevlees

Riblappen
3x 100
gram 4.98

JAKARTAMIX 

PINDA-ROZIJNENMIX 

PISTACHENOTEN

  DONDERDAG

10 soorten vlee
swaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

8 Hamburgers

4 Schnitzels

3 Biefstukjes

Indische ballen

Bladerdeeghapjes

Heerlijke Saucijzenstaven

6.-

6.-
6.-

OUDEJAARSAVOND/NIEUWJAARSBORREL!

12 
voor 5  .-

Diverse smaken!

Diverse smaken handgemaakte Pies!

Kom, geniet en proef!

Saint Christophe
Rauwmelkse variant 
van Chaumes 100

gram 2.25

100
gram 1.20

100
gram 0.70

100
gram 1.70

  VERSGEBRAND!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Extra service

oudejaarsdag

 verse vis

o.a. haring, paling, 

zalm, garnalen, etc.

Oud en  Ni euw
Bestel tijdig uw salades 

voor Oud en Nieuw!

Het grootste assortiment hapjes van Nederland. 

U kijkt uw ogen uit!!

O.a. verse sushi, salades, amuses, desserts, etc.

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE JAARWISSELING 

EN EEN GEZOND EN FRUITIG 2012
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Het team van 
Apotheek 

Maertensplein 
wenst u 

een gezond 2012

wenst u 
een groen 

en leerzaam 2012

Wenst u 
een vet 2012!

 Cafetaria ‘PEET’, 
Dorpsweg 126, 

3738 CJ Maartensdijk, 
tel./fax. 0346-211285

de plek waar je lekker
 eet
!

Veldhuizen Wagenbouw wenst
iedereen een voorspoedig 2012 in

een De Bilt met ruimte voor bedrijven.

Verkoop, verhuur en onderhoud van BE-combinaties

0346-259600www.rabobank.nl/hvp

Samen bereik je meer dan alleen, 
dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

www.rabobank.nl/hvp

Samen bereik je meer dan alleen, 
dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

www.rabobank.nl/hvp

Samen bereik je meer dan alleen, 
dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

Wij bedanken u 
voor het vertrouwen in het afgelopen jaar 
en wensen u een voorspoedig 2012

 
 

Autocentrum Maarssen Reyer van der Linden

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen

0346-562557
 

*Occasions*Onderhoud*APK*Schadeherstel

ALLE MERKEN
 

W W W . A U T O C E N T R U M M A A R S S E N . N L

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

Wij wensen u 
een goede

jaarwisseling

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 T 0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl

Het burgerinitiatief om de stations-
wegwoning op de huidige locatie te 
behouden wordt ongeldig verklaard 
omdat het onderwerp in deze raads-
periode eerder aan de orde is geweest. 
De raad neemt wel een motie aan 
waarin het college wordt verzocht te 
onderzoeken of het fi nancieel moge-
lijk is de stationswoning op de hui-
dige locatie of elders in het plange-
bied te behouden. De fractie van Bilts 
Belang vindt de motie overbodig en 
stemt daarom tegen.
De gemeenteraad stelt de belasting-
verordening 2012 vast. Twee amen-
dementen van de SGP, om de tarie-
ventabel van de leges te wijzigen, 
krijgen alleen steun van Bilts Belang, 
CDA, ChristenUnie en SGP. De be-
lastingverordening wordt separaat 
in stemming gebracht zodat tegen-
standers van de toeristenbelasting de 

mogelijkheid krijgen alleen tegen dat 
onderdeel te stemmen. Dat zijn de 
fracties van CDA, Bilts Belang, Rost 
van Tonningen en de ChristenUnie. 
De raad stelt ook de Algemene subsi-
dieverordening De Bilt 2012 vast. De 
fractie van Bilts Belang stemt tegen. 
Twee amendementen ingediend door 
Hans Brilleman (Bilts Belang) wor-
den verworpen. De raad gaat akkoord 
met het bouwplan Graaf Floris V-weg 
23, Hollandsche Rading. De fracties 
van GroenLinks&PvdA, de SP en 
Rost van Tonningen stemmen tegen.  
De nieuwe woonvisie 2012-2020 
wordt vastgesteld met tegenstemmen 
van ChristenUnie, Rost van Tonnin-
gen, CDA en D66. Verder werd de 
opheffi ng van het woonwagenschap 
vastgesteld en een krediet voor de 
herstructurering van de Rembrandt-
laan beschikbaar gesteld. [GG]

Uit de raad van 22 december

De laatste raadsvergadering van 2011.

Het Groenekans Landschap en Het 
Utrechts Landschap gaan samen zorg 
dragen voor de exploitatie van de mo-
len. Ingrid Friesema en Gijs Hassel-
bach zijn vanaf volgend jaar actief als 
molenaars van de Geesina. In de mo-
len komt een bescheiden verkooppunt 
van molenproducten en er zal voor de 
fi etser en wandelaar een kopje koffi e 
of thee verkrijgbaar zijn.

Rechts: De kap is onderweg naar de 
molen. (foto Utrechts Landschap)

Onder: De kap is op z’n plaats 
gearriveerd. (foto Leora Kalisvaart)

Molen Geesina in Groenekan
heeft weer een kap

Korenmolen Geesina in Groenekan heeft op donderdag 22 december een metamorfose ondergaan 
van romp naar molen. Op deze dag is de kap geplaatst, zijn de roeden gestoken en is de staart 
gemonteerd. Een feestelijke gebeurtenis die Het Utrechts Landschap donderdagmiddag samen 

met de inwoners van Groenekan heeft gevierd.

Kluis 
gestolen

Zaterdagavond 10 december tussen 
19.00 en 19.30 uur is er ingebroken 
in een woning aan de Paltzerweg 
te Bilhoven. De bewoners waren 
niet thuis. De daders hebben zich 
toegang verschaft door met grove 
middelen de achterdeur te forceren. 
Een buurman zag twee mannen uit 
de woning komen (beiden ca. 1,80 
lang, kort haar, één met muts) en op 
de vlucht slaan in de richting van 
de Julianalaan. Hij alarmeerde de 
politie en de bewoners. De politie 
was snel ter plekke. 

Na thuiskomst constateerden de 
bewoners dat de kluis uit de kast 
van de ouderslaapkamer was ont-
vreemd. De kast was verankerd aan 
de vloer, maar met geweld wegge-
nomen. De kluis bevatte naast sie-
raden en een geldbedrag (in bank-
biljetten van € 200) alle Russische 
papieren en identiteitsbewijzen van 
de vrouw en zoon des huizes.

De Russische papieren hebben 
voor de dieven geen enkele waarde, 
maar de bewoners zijn ernstig ge-
dupeerd. Deze doen dan ook een 
oproep aan u. Mocht u genoemde 
papieren aantreffen, wilt u deze dan 
afgeven bij de Politie De Bilt of een 
melding doen via 0900-8844? 
Ook tips van getuigen, die zaterdag 
10 december om ca. 19.00 tot 19.30 
uur iets ongewoons hebben gezien 
op de Paltzerweg, zijn uiteraard van 
harte welkom

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

Kunst Uit Eigen Provincie startte bij 
WVT in 1973 toen kunstenaars bij 
hen aanklopten met het verzoek om 
hun werk te mogen laten zien aan 
anderen. WVT had toen ook al veel 
activiteiten en gekozen werd voor een 
rustige periode in het gebouw maar 
wel met een grote kans op veel kij-
kers, de keuze viel op de periode van 
de kerstvakantie. In eerste instantie 
dus een expositie voor kunstenaars uit 
De Bilt en Bilthoven, in 1992 werd 
het gebied uitgebreid tot de gehele 
provincie. 

Veel aanbod
Ook dit jaar hebben veel kunstenaars 
zich ingeschreven voor deze moge-
lijkheid tot exposeren. Liefst 42 kun-
stenaars nemen deel met zeer divers 
materiaal. Ook dit jaar weer zullen 
er hoogstwaarschijnlijk mensen in 
het WVT gebouw voor de eerste keer 
kennismaken met kunstenaars en hun 
kunst. Er is een catalogus beschikbaar 
waarin de verschillende kunstenaars 
zich presenteren en vertellen over hun 
motivatie, achtergrond en gebruikte 
technieken. Deze expositie is te be-
zoeken op werkdagen van 10.00 tot 

16.00 uur en in het weekend en gedu-
rende de kerstdagen en Oud en Nieuw 
van 14.00 tot 16.00 uur. Het adres van 
het WVT gebouw is Talinglaan 10 
in Bilthoven. Meer informatie is te 
vinden op de website www.vvsowvt.
nl of telefonisch te verkrijgen op te-
lefoonnummer 030-2284973. De toe-
gang is gratis. 

Adrie van der Veen 
Adrie van der Veen uit Maartensdijk 
is een van de exposanten. Zij volgde 
een opleiding tot goudsmid aan de 
Vakschool in Schoonhoven. Eens 
echt haar werk ervan maken is haar 
droom; ‘Nu ben ik druk met veel 
verschillende dingen, heb een baan 
en twee kinderen. Daardoor heb ik 
niet de tijd en de rust die nodig is om 
mooie dingen te maken. Maar eens 
komt die tijd wel, althans dat hoop 
ik’. Ze maakt voornamelijk sieraden 
uit verschillende soorten edelmetaal: 
goud, zilver en roestvrij staal. Soms 
combineert ze deze edelmetalen met 
bijvoorbeeld parels, edelstenen, zir-
kona’s of corian. Vorig jaar expo-
seerde ze tijdens deze expositie voor 
de allereerste keer. ´Het is me goed 

bevallen, de kunstenaars hadden on-
derling goed contact en ook de con-
tacten met de bezoekers verliepen wat 
mij betreft boven verwachting. Ik heb 
toen wel wat werk verkocht maar ver-
der is er niet iets uit voort gekomen. 
Het heeft er wel toe geleid dat ik va-
ker wil exposeren. Dus voor mijzelf is 
de drempel zeker verlaagd´. 

Arnold Rosier
Arnold Rosier is werkzaam in de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten 
en heeft nog in de vorige eeuw een 
keer deelgenomen aan deze expositie 
met olieverftekeningen die hij samen 
met een pupil met het syndroom van 
Down gemaakt had. Dit jaar neemt 
hij zelf deel met vijf objecten van 
hout. Sinds zijn jeugd komt hij regel-
matig op Texel. Daar zag hij in een 
souveniershop iets dat gemaakt was 
van hout dat afkomstig was van het 
strand. Dat bracht hem op het idee 
om hout te gaan verzamelen en daar 
iets mee te gaan doen. ´Hierdoor heb 
ik in ieder geval een goede reden om 
met regelmaat terug te gaan naar het 
eiland om op zoek te gaan naar nieuw 
materiaal. Thuis maak ik dat schoon, 

schuur het en indien nodig maak ik er 
gaatjes in, daarna begint het ordenen.´ 
Hij legt vervolgens uit dat het hem 
rust geeft om op deze manier bezig te 
zijn. ´Van tevoren weet ik niet wat het 
gaat worden. Het ontstaat gewoon. 
Het is stoer, ongeremd, ruw, maar 
ook glad en groeit vaak alle kanten 
uit waardoor ik het wel moet begren-
zen´. Hij hoopt dat mensen met ple-
zier naar zijn objecten willen kijken 
en ook bereid zijn om commentaar te 
geven. ´Het werk is eenvoudig, krom 
als het hout krom is en idem dito recht 
als het hout recht is. Het is net als al-
les in het leven niet mooier dan het in 
werkelijkheid is´. 

Verkoop
Het is mogelijk om de tentoongestelde 
werkstukken te kopen. Hiervoor kan 

men contact opnemen met de kun-
stenaar zelf of met het dienstdoende 
coördinatiegroepslid. Werken boven 
de 25 euro worden in het verkoop-
boek genoteerd en het naamkaartje 
bij het werkstuk wordt dan voorzien 
van een rode stip. Werken onder 25 
euro worden niet genoteerd maar wel 
voorzien van een rode stip. Is men 
nog niet geheel zeker dan kan er ook 
een optie worden genomen, er wordt 
dan een blauwe stip geplakt. Indien er 
dan een koper komt wordt direct con-
tact opgenomen met de optienemer en 
moet er gelijk een beslissing worden 
genomen. 
Alle verkochte werken blijven han-
gen tot 5 januari 2011. Tussen 16.00 
en 17.00 uur kunnen dan de gekochte 
werken worden betaald aan de expo-
sant en meegenomen worden.

Kunst Uit Eigen Provincie 2011
door Marijke Drieenhuizen

Voor de 39ste keer organiseert de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT de expositie 
Kunst Uit Eigen Provincie waar veelal beginnende kunstenaars gedurende de periode van 
21 december 2011 tot en met 5 januari 2012 hun werk laten zien aan iedereen die daarvoor 
interesse heeft. Voor WVT ook een goede mogelijkheid om mensen op een laagdrempelige

 manier kennis te laten maken met verschillende kunstvormen en kunstuittingen.

Arnold: Arnold Rosier samen met dochter Julia en kunstwerk – De Ark-. 

WVT-voorzitter Hugo van Dis 
speechte: ‘Veertig jaar geleden kwam 
er vanuit de gemeente de vraag of 
we in het buurthuis, want dat was 
WVT toen, tussen Kerst en Oud en 
Nieuw ruimte wilden verschaffen 
aan plaatselijke kunstenaars. Er was 
toen heel weinig expositieruimte in 
Bilthoven. We zaten in een vrij klein 
gebouw, maar het lukte ons er werk 
van twintig tot dertig kunstenaars in 
te proppen.’ Ook later heel succes-
rijke kunstenaars exposeerden in het 
buurthuis: ‘Zoals Jits Bakker, die 
later nog een keer is teruggekeerd.’ 
Eén jaar kon de expositie niet door-
gang vinden, omdat er toen een nieuw 
gebouw verrees. Het buurthuis werd 

omgevormd tot een vereniging voor 
samenlevingsopbouw en dat doel 
staat nog altijd voorop, aldus Van Dis: 
‘We willen mensen in contact met el-
kaar brengen. Deze tentoonstelling is 
een van de hoogtepunten van het jaar. 
Er komen mensen binnen die hier nog 
niet eerder zijn geweest en we hebben 
de kunstenaars gevraagd vaak aanwe-
zig te zijn. Ze leggen onderling con-
tact met elkaar en komen in contact 
met bezoekers die om uitleg vragen.’ 
Dit jaar exposeren er maar liefst zes-
tien nieuwe kunstenaars.

Loting
Dat ze er nog bij passen, komt omdat 
WVT een bepaalde vorm van loting 

toepast – er zijn elk jaar meer aan-
meldingen dan plaatsen. Mensen die 
al vaker hebben geëxposeerd, we-
gen minder zwaar bij de loting dan 
nieuwe exposanten. Van ballottage is 
daarentegen geen sprake, verzekert 
Van Dis. ‘We willen ons elk jaar weer 
laten verrassen. Je zou denken dat er 
veel beginners tussen zitten, omdat 
iedereen bij ons mag exposeren. In 
onze catalogus mochten de kunste-
naars iets over zichzelf schrijven. Ve-
len zijn hun docenten dankbaar, maar 
wie hier rondkijkt, ziet al snel dat dit 
toch geen beginnelingen meer zijn.’ 

Om ook waardering te tonen voor 
de trouwe exposanten, mocht Bram 
Dolman, een kunstenaar die al voor 
de vijftiende keer bij Kunst Uit Eigen 
Provincie exposeert, samen met Van 
Dis een lamellenbord open draaien. 
‘Wij wensen u prettige feestdagen, 
een fi jn jaar, maar vooral begrip voor 
elkaar’, luidde de kerstwens van 
WVT.

Openingstijden
De expositie is tot en met 5 januari 
op werkdagen geopend van 10.00 tot 
16.00 uur; op zaterdagen, zonda-
gen, Eerste en Tweede Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag van 14.00 tot 16.00 
uur. Op diverse tijden zal er muziek 
ten gehore worden gebracht. De toe-
gang is gratis. 
Het adres is Talinglaan 10 in Bilt-
hoven. Voor meer informatie: www.
vvsowvt.nl of 030-2284973. [LvD]

Kunst Uit Eigen Provincie bij 
WVT trekt veel publiek bij opening

De opening van negenendertigste expositie van Kunst Uit Eigen Provincie bij WVT trok een volle zaal. Het 
eigen WVT-orkest zorgde op woensdagavond 21 december voor een smaakvolle muzikale omlijsting.

WVT-voorzitter Van Dis had een kleine kerstattentie meegebracht voor trouwe 
exposant Bram Dolman, die al voor de vijftiende keer meedoet met Kunst Uit 
Eigen Provincie en samen met hem de expositie opende.

Schoolorkest Jan Ligthartschool
Tijdens de Kerstviering op de Jan Ligthartschool in De Bilt 
was er ook een (eerste) optreden van het schoolorkest van 

de school. De muzikanten krijgen les van een zeer muzikale 
vrijwilliger, Rina Kruis uit Bilthoven. 

Locatiedirecteur Marjolein Akkermans: ‘De Jan Ligthartschool hoopt al 
een tijdje op subsidie om een verlengde schooldag in te kunnen richten 
voor alle kinderen in De Bilt/Bilthoven die wel een extra aanbod kunnen 
gebruiken op het gebied van taal; een gebied waar de Jan Ligthartschool 
veel expertise in heeft opgebouwd. Op deze verlengde schooldag staat het 
verder ontwikkelen van de taal centraal. Dat kan door het opdoen van meer 
ervaringen, waardoor nieuwe woorden gemakkelijker kunnen beklijven, als 
door het extra inoefenen van de lessen die overdag zijn gegeven. Het gaat 
dan om alle talige vakken. Daar horen ook de verhaaltjessommen bij van het 
rekenonderwijs. En het kritisch lezen van een tekst. Helaas is het nog niet 
gelukt om de subsidie te krijgen maar de school vond wel Rina bereid om 
na schooltijd muziekles met instrumenten te geven. Het klinkt misschien 
gek: maar muziek en zingen zijn zeer ondersteunend in het verbeteren van 
het taalgevoel. We zijn dus heel blij met haar wekelijkse bijdrage aan het 
onderwijs op de Jan Ligthartschool’. [HvdB] 

Het debuutoptreden van het Jan Lighthart schoolorkest.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

16.000 ARTIKELEN 
en vele geuren zijn te koop

op onze website:

vanrossum.diodrogist.nl
 

Wij zijn blij en dankbaar dat u het 

afgelopen jaar aan ons heeft gedacht, 

en wensen u mede namens 

onze medewerksters een 

GEZOND EN MOOI 2012!

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Van zaterdag 14 t/m 
donderdag 19 januari 2012

krijgt onze salon een grondige 

opknapbeurt, daarom werken wij 

deze dagen op een andere locatie: 

Kometenlaan 2 
in Maartensdijk. 
Telefoon blijft 
ongewijzigd 
0346-213711

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Hoera!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Jolanda 50 jaar!

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207  1.6 16V XS PREMIUM

2006, 58.000, ZWART MET, ZWART 

LEDER, ABS, LMV, RAD/CD, CLIMATE 

C, CRUISE C, REGENS,

€ 8.750

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 VTR 2005 32.000 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,ABS,AIRBAGS,

1E EIGENAAR  € 5.950,00 

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 600 2008 109.000 GROEN,AIRCO,ER,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD
 € 5.950,00

excl. btw 

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD  € 5.950,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV  € 6.500,00 

PEUGEOT 407 2,0 AUT 2007 12.500 ZWART,CLIMATE C.ER,CV,ABS,ESP,ELR,AIRBAG

RADIO CD,TREKHAAK  € 10.950,00 

PEUGEOT 407 2.0 HDIF AUT XS PACK, 136PK 2006 127.000 ZWART MET,ER,CV,SB,CLIMATE C,CRUISE C,

ABS,RAD/CD/NAV,REGENS,LMV  € 9.950,00 

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

VOLVO V70 D5 AUTOMAAT 2004 233.000 ZWART,AIRCO,ABS,ESP,ASR,AIRBAGS,LMV,

CRUISE C,TREKH,RAD/CD  € 8.900,00 

VOLVO V70 D5 AUTOMAAT 7 PERS. 2004 166.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LEDER,ER,CV,SB,

RAD/CD,PARKEERHULP,LMV  € 15.500,00

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

ALSTROEMERIA 
Per bos € 4,95

2 bossen voor € 8,95

ROZEN 
20 voor € 5,95 

SPECIAAL 

VOOR OUDJAAR !!!
Champagnekoeler opgemaakt 

met Champagne en Hyacinten € 24,95

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

EINDEJAARSKNALLER 

met onze beroemde 

OLIEBOLLEN EN 

APPELBEIGNETS

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

De Bilt: 

-  Blauwkapelseweg, Groen van 

Prinstererweg - Totaal 113 adressen
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advertentie

De	 wandelaars	 liepen	 een	 route	 van	
ongeveer	 een	 uur	 die	 voerde	 langs	
vele	 schilderachtige	 taferelen.	 Bij	
aankomst	 werden	 de	 lopers	 verwel-
komd	door	twee	wandelende	klokken	
die	 een	 verhaal	 vertelden.	 Verderop	
vonden	 zij	 een	 sfeervol	 insectenbos,	
grote	 sprookjesiguren,	 metershoge	
engelen,	een	stille	fanfare	en	dansen-
de	hoeden	van	formaat	op	hun	pad.	

Er	was	uiteraard	ook	plaats	voor	het	
traditionele	 kerstverhaal,	 bij	 boer-
derij	 ‘t	 Mereltje,	 met	 Jozef,	 Maria	
en	 de	 drie	 koningen.	Gemengd	koor	
Nootabene	uit	Utrecht	bracht	haar	re-
pertoire	 ten	gehore	 en	ook	de	Biltse	
Harmonie	en	de	Biltse	Muziekschool	
zetten	de	Wintertocht	extra	luister	bij.
	
Amerpoort
De	 wintertocht	 werd	 mede	 moge-
lijk	gemaakt	door	het	werk	van	vele	
vrijwilligers,	 vooral	 personeel	 van	
De	 Rietakker	 en	 ouders	 van	 leerlin-
gen.	Van	 deze	 groep	waren	 er	 velen	
actief	 als	 acteur.	Daarnaast	waren	er	

verschillende	 sponsors.	 Buurtbewo-
ners	waren	extra	uitgenodigd.	Bij	de	
organisatie	 van	 de	 wintertocht	 was	
er	 de	 gewaardeerde	 medewerking	
van	 Gert-Jan	 Flik,	 zorgmanager	 van	
‘Zorgcentrum	 de	 Amerpoort’	 ,	 een	

zorgcentrum	 voor	 mensen	 met	 een	
verstandelijke	beperking.	De	bijdrage	
voor	 het	 goede	 doel	 uit	 deze	 Win-
tertocht	 is	dan	ook	bestemd	voor	dit	
zorgcentrum.

(Sandy van Heerde)

Wintertocht 2011 bij De Rietakker 
 

Woensdag 21 december konden leerlingen, ouders en bewoners uit de omgeving genieten
van een bijzondere wintertocht op en rond Basisschool De Rietakker in De Bilt. 

Het terrein rondom de school had een complete metamorfose ondergaan.

De omgeving van de Rierakkerschool heeft een complete metamorfose 
ondergaan. (foto Henk van de Bunt)

Afgelopen	 vrijdag	 16	 december	
kwam	 ondanks	 het	 slechte	 weer	 de	
ms-groep	 van	De	Bilt/Bilthoven	 bij-
een	in’t	Hoekie	in	De	Bilt.	Daar	werd	
de	 groep	 verrast	 met	 een	 mooi	 ver-
sierde	 tafel	 met	 allerlei	 lekkernijen,	
zoals	 o.a.	 kerstkransen,	 kerstbro-
den,	 tafellopers	 e.d.,	 alles	 wat	 maar	
met	een	gezellig	kerstfeest	 te	maken	
heeft.	Dit	alles	was	hen	spontaan	aan-
geboden	door	Albert	Heijn	Bilthoven.	
Eveneens	ontving	iedereen	een	witte	
calanchoé,	 welke	 geschonken	 werd	
door	Bloemisterij	Van	Burken	uit	De	
Bilt.

De	sfeer	zat	er	goed	in,	mede	dankzij	
het	thema	van	deze	ochtend:	Voor	ons	
en	Door	ons’.	Zo	had	ieder	een	eigen	
inbreng.	 De	 één	 had	 voor	 iedereen	
een	zelfgemaakte	kerstkaart,	de	ander	
dacht	weer	aan	de	zieken	en	had	voor	
hen	 mooie	 kaarten	 gemaakt,	 welke	
dezelfde	dag	met	wensen	erop	werden	
verstuurd.	 Verschillende	 hadden	 een	

mooi	gedicht,	een	gedachte	of	verhaal		
gesproken.	 Een	 kerstboomhangertje	
in	 de	 vorm	 van	 een	 hart	 werd	 ieder	
geschonken.	Een	ander	had	weer	een	
kerstgroet	en	nieuwjaarswens	op	een	

muziekdoosje	 laten	 horen.	 Zelfs	 een	
feestelijk	 verpakt	 mandarijntje	 met	
een	wens	erop	werd	aan	 ieder	uitge-
deeld.	

(Tessa Hilwig)

MS-groep viert Kerstfeest

De ms-groep De Bilt/Bilthoven is dankbaar voor de bijdragen van betrokken 
sponsoren die een ijne ochtend mede mogelijk maakten.

Kerstmarkt Lage Vuursche

Op de kerstmarkt in Lage Vuursche stonden 40 kramen langs de 
Dorpsstraat zoals De WereldWinkel, de biologische zuivelwinkel en een 
kraam vol met eigengemaakte kerstgroepen. Er was ook een stand van 
Stichting De oude Tweewieler. Koos Smits (links) en Jan Bakker waren 
gedurende de gehele zaterdag op zoek naar oude motorietsen, bromietsen, 
(gewone) ietsen, reclameborden, olieblikken, speldjes enz. Op www.
stichtingdeoudetweewieler.nl staat alle informatie voor geïnteresseerden en 
liefhebbers; ook voor hen die wat spullen kunnen leveren. [HvdB]

Sfeervolle Volkskerstzang 

De kerk was mooi in kerstsfeer gebracht, de muzikanten en leden van de 
verschillende koren deden hun best en het kinderkoor zong aandoenlijk. 
De Maartensdijkse Volkskerstzang is afgelopen maandag goed bezocht en 
bracht voor velen de Kerst wat dichterbij. Het doel van de collecte aan de 
uitgang van de kerk was de Manege zonder drempels in Bennekom. Daar 
kunnen mensen met een meervoudige handicap paardrijden middels het 
daar speciaal voor ontwikkelde huifbed. Er is goed gegeven waardoor er 
300 euro zal worden overgemaakt.

Huis van 
bescherming en omarming

Beth Shamar biedt professionele, persoonlijke en warme zorg aan 
ouderen die daar behoefte aan hebben. Beth Shamar betekent ‘huis van 
bescherming en omarming’. In de Boskapel in Groenekan (de thuishaven 
van Beth Shamar) werd het Kerstfeest gevierd, waarbij alle cliënten konden 
genieten van een warm samenzijn. In aanwezigheid van alle vrijwilligers 
werd genoten van de (deels gesponsorde) maaltijd van Landwaart Culinair 
Maartensdijk. [HvdB]

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

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

Eyckenstein
MAARTENSDIJK

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

In de oostelijke periferie van de kern Maar-

tensdijk ligt aan de Dorpsweg het oude 

landhuis Eyckenstein, dat haar geschiede-

nis en de huidige culturele waarden via de 

website www.eyckenstein.nl met anderen 

deelt. 

In het jaar 2013 viert de gemeente De Bilt 

het 900-jarig bestaan. In het kader hier-

van worden op Eyckenstein en de directe 

omgeving ervan activiteiten ontwikkeld. 

Samen met de Historische Vereniging van 

Maartensdijk en de Natuur- en Milieu-

educatie NME zal er een � etstocht o.i.d. 

worden uitgezet langs de zes kernen voor 

scholieren, waarbij het de bedoeling is om 

natuur en geschiedenis te koppelen, land-

goed Eyckenstein in een breed perspectief 

te zien en de Ridderoordse bossen verbin-

dend te laten zijn tussen de zes kenen van 

de gemeente.

Met Theater in ‘t Groen zijn gesprekken 

gaande over opvoering van de theaterpro-

ductie ‘Naar het u lijkt’ van William Shake-

speare op een locatie op en rond de wa-

terpartij achter het landhuis in mei en juni 

2013. 



Computercursus Basis-Vervolg voor Windows Vista.
Wilt u uw basiskennis uitbreiden om uw computer beter 
te kunnen bedienen dan is deze basis-vervolgcursus van 
3 lessen geschikt voor u. Onderwerpen zijn: de Verken-
ner, het Confi guratiescherm, het installeren en dé-instal-
leren van programma’s.
Start:   woensdagmiddag 4 en 11 januari

en woensdagmorgen 25 januari 2012.
Kosten:  € 37,50 (inclusief cursusboek).

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          
www.neerlandverwarming.nl

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

20% KORTING

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668 
Kom langs en maak kennis met onze uitgebreide collectie 

gratis parkeren op eigen terrein

Donderdag 29, vrijdag 30 

en zaterdag 31 december 

20% 

eindejaarsKORTING 
op de gehele collectie!

Ondernemen 
met perspectief!
Wij waren uitgehobbeld van 

opdracht naar opdracht voor een 
steeds lager tarief.

Nu zoeken wij een paar mensen 
die willen leren hoe je een passief 

inkomen kunt opbouwen in de snelst 
groeiende markt van de komende 
decennia: de wellnessindustrie. 
Parttime of fulltime zelfstandig 
ondernemen in teamverband, 

fi nancieel onafhankelijk worden. 

Belangstelling? 
Bel voor een intake Miranda van 
der Hoek, 06-21214842 
of Marcel Slijpen 06-41758343.

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

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

20% KORTING

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 
toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 
u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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wenst u 
een � jne 

jaarwi� eling
www.ffvisscher.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een goede 
jaarwisseling

Maartensdijk
Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049
www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Boek & Cadeauwinkel

D.V. Januari zijn er weer

scherpe aanbiedingen.

Wij wensen 

al onze klanten en bekenden 

Goede jaarwisseling 
en een 

Gezegend 2012
Fam. van den Berg

Kon. Julianalaan 48 

(Winkel ingang Irenelaan)

Tel: 0346-213420

Bestuur, medewerkers en cliënten van 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt wensen u 

een voorspoedig 2012 toe! 

Wilt u een zinvolle en uitdagende 

tijdbesteding in het nieuwe jaar? 

In een leuk team? Word dan vrijwilliger 

bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

KOS TUUMJUWELEN
FABULOUS - V INTAGE .COM

WENST U EEN 
STRALEND 2012

 
 
Beste Willemijn, 
 
Hierbij de advertenties voor de Oud en Nieuwjaarsuitgave  
 
m.vr.gr. Nico Jansen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ik zit begin september achter mijn 
bureau een stuk uit te werken, als ik 
word gestoord door mijn onderbuur-
vrouw die klaarblijkelijk in paniek is. 
‘Ido, Ido, niet naar buiten uit het raam 
kijken’, roept ze op een donkergrijze 
(kunnen jullie van het weercentrum 
daar niet eens wat aan doen?) zon-
dagmiddag. Tja, wat ga je dan doen? 
Uit het raam kijken. Ik zie een paar 
voeten onder een wit laken uitkomen. 
Er is een vrouw van de Cumulus-fl at 
gesprongen. Zelfmoord. Geen fi jn ge-
zicht. Ik ga maar weer, met een naar 
gevoel, verder tikken. Velen vinden 
het blijkbaar interessant, ik zie vele 
mensen zich verzamelen achter het 
politielint. Nooit begrepen, dat ramp-
toerisme.

Goede lui
Een paar maanden later. Weer de 
buurvrouw. ‘Ido, Ido, niet naar buiten 
uit het raam kijken.’ Ditmaal niet eens 
paniek meer in de stem. Lugubere ge-
beurtenissen wennen blijkbaar gauw. 
Er wordt iemand gereanimeerd. Hart-
aanval. Hoe het afgelopen is weet ik 
niet eens. Zomaar twee trieste gebeur-
tenissen waar ik met een blik vanuit 
mijn dakraampje (zie foto) getuige 
van ben. Tussen die twee momen-
ten is nog een groot feest omdat de 
Dorpsstraat is vernieuwd. Mensen 
dansen op een zwoele nazomeravond, 
wanneer ik mijn verjaardagfeestje 
vier (goede lui, die van dat weercen-
trum), uitzinnig op de plek waar nog 
maar drie weken geleden een levens-

moe iemand voor de dood koos. Het 
is tragische ironie van het leven. Het 
kan het ook anders, want de wereld 
draait door en dat moet ook. Als ik de 
fi etsersbond mag geloven, dan is het 
wachten op het een onheilspellend 
moment, las ik van de week in de 
krant. Het ziet er zeker prachtig uit, 
dat ‘kloppende hart van De Bilt’, de 
bovenstaande gebeurtenissen indach-
tig een rare bijnaam, maar is hartstik-
ke onveilig voor fi etsers. Schijnt. 

Hugh Grant
Een ander raar moment in dit dorp 
beleef ik aan de Looydijk. Bij de Ap-
pie, om precies te zijn. Op een mooie 
zomerdag in juni geloof ik weer even 
- hoe naïef - in een Notting Hill-ach-
tige liefde. Zo’n moment dat Hugh 
Grant ook overkomt in die mierzoete 
feel good romantische fi lms. Het be-
gint allemaal met een wond op mijn 
scheenbeen. Die gaat maar niet over. 
Na drie weken begint het er steeds 
slechter uit te zien. Met zaalvoetbal 
lijkt elke bal ook op die zere plek te 
komen, terwijl ik normaal gesproken 
toch echt de bal binnenkant voet aan-
neem, zoals ik vroeger heb geleerd. Ik 
besluit na weer een pijnlijke voetba-
lavond de dokter te bellen. Die zegt 
dat ik pas over een week terecht kan, 
want het Paasweekeinde komt eraan 
en er is geen urgentie. Bang voor een 
infectie besluit ik toch maar naar de 
Eerste Hulp te rijden. Ik val uit de 
toon met mijn wondje, dat heb ik al 
gauw door.

De dokter die me helpt, A. Scott*, is 
echter vol begrip. Bovendien is ze su-
per leuk. Ze maakt de wond schoon, 
plakt er wat gaas over en vertrouwt 
me toe dat ik snel genees. Ik maak 
een paar grapjes. Ze lacht. Mooi. Dan 
zegt ze ‘ik hoop je hier niet meer te 
zien’, op een leuke manier. Ik counter 
gauw: ‘Nee, ik jou ook niet hier, maar 
ergens anders zou me een waar ge-
noegen zijn.’ Ze toont opnieuw haar 
prachtige glimlach. ‘Wie weet’, zegt 
ze.

Facebook
Ik probeer haar nog op te zoeken via 
Facebook. Het lukt niet. Die zal ik 
wel nooit meer tegenkomen, denk ik. 
Om mezelf nou zo te verwonden dat 
ik naar de eerste hulp moet, dat gaat 
me net te ver. 
Een paar maanden later loop ik na 
een belangrijke opdracht in trance de 
Albert Heijn binnen. Heb ik alles wel 
goed opgeschreven? Heb ik de juiste 
invalshoek? Staan er geen fouten in? 
Het zijn allemaal dingen die door mijn 
hoofd schieten? Ik pak een mandje, 
als ik word aangesproken. ‘Zeg, hoe 
gaat het met je been?’ Ik ben al lang 
weer vergeten dat ik ook een wondje 
op mijn been had. ‘Sorry’, zeg ik te-
gen de knappe jongedame, nog half 
in trance. ‘Ik heb je laatst geholpen 
op de Eerste Hulp, ik vroeg me af 
hoe het nu met je been gaat.’ Opeens 
ontwaak ik. Ik kijk de jongedame nog 
eens goed aan en herken haar. Dokter 
Scott. 

Appie
Opeens denk ik aan mijn laatste zin in 
het ziekenhuis: ‘Het zou me een ge-
noegen zijn je ergens anders tegen te 
komen.’ Dit is het moment. Mijn Not-
ting Hill-moment. ‘Eigenlijk mag ik 
je helemaal niet aanspreken, want ik 
mag geen contact zoeken met cliën-
ten’, verontschuldigt de dokter zich. 
‘Maar ik zag je en was toch wel be-
nieuwd hoe het nu is’, zegt ze lief. 
Ik accepteer haar schending van de 
beroepserecode niet. ‘Als je een keer 
wat met me gaat drinken, dan zal ik 
je baas niks vertellen.’ Ze lacht. We 
wisselen nummers uit. We komen 
elkaar nog drie keer tegen in de Ap-
pie. We blijken dezelfde onlogische 
route door de supermarkt te hanteren. 
Van voor naar achter, van links naar 
rechts. Op de parkeerplaats kom ik 
haar weer tegen. Ze blijkt exact de-
zelfde auto te hebben als ik, tot de 
kleur aan toe. Kan het duidelijker?
Ik stuur haar later op de avond een 
sms. Ze reageert direct. We gaan af-
spreken. Bevestigt ze al gauw. Ik 
zweef even over de aarde. Ze waar-
schuwt nog wel dat ze de dag van 
onze afspraak uit Brabant moet ko-
men en wellicht wat verlaat is. Geen 
probleem. 

Last-minute
Op het laatste moment meldt ze zich 
toch af. Ze zit vast in Breda. Ik stuur 
haar terug dat ze maar een suggestie 
voor een nieuwe date moet doen. Ver-
volgens hoor ik een week niks meer 
van haar. Ik besluit nog een poging 
te wagen. Ik bel haar. Ze klinkt veel 
koeler dan tijdens onze eerdere ont-
moetingen. ‘Ja, ik wilde best afspre-
ken, maar ik heb het druk’, stelt ze 
een beetje plichtmatig. ‘Ik zal er nog 
eens over nadenken.’ Een week later 
krijg ik een sms’je. ‘Sorry, ik heb 
besloten ervan af te zien. Ik heb het 
te druk en wil meer tijd voor mezelf. 
Bovendien ga ik binnenkort naar het 
buitenland.’ 
Ik concludeer na deze gebeurtenis-
sen in 2011 dat er rare dingen in De 
Bilt gebeuren. Hopelijk brengt 2012 
wat beters, anders moet ik het toch 
maar in een plaats zoeken waar betere 
voorspellingen vandaan komen.

*de naam van de dokter is gefi ngeerd

Er gebeuren rare dingen in De Bilt
door Ido Dijkstra

2011 was het eerste jaar dat ik 365 dagen ingeschreven stond in De Bilt. De Bilt, een plaats die ik 
vroeger alleen kende - zoals waarschijnlijk velen met mij die hier niet zijn opgegroeid - van een 

aankondiging van kloteweer. Nu woon ik er als verdwaalde Fries al weer een tijdje. Ik kan na mijn 
eerste volledige jaar als inhabitant niet anders concluderen - na een zelfmoord, een hartaanval en een 

merkwaardige afwijzing - dat er rare dingen gebeuren in dit dorp.
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advertentie

Eén	ding	 is	 op	dit	moment	wel	 dui-
delijk:	‘Ergens	in	2012	willen	wij	er	
mee	gaan	 stoppen’,	vertelt	Nellie	de	
Jong.	‘Je	leeft	naar	zon	besluit	toe.	Er	
blijft	te	weinig	tijd	over	om	een	eigen	
gezinsleven	 te	draaien.	 Ik	sta	hier	 in	
mijn	 eentje,	 daarbij	 af	 en	 toe	 gehol-
pen	door	iemand	die	mij	wil	vervan-
gen	als	ik	er	echt	even	niet	kan	zijn.	
Tussen	Kerst	en	Oud	en	Nieuw	gaan	
we	daarom	ook	even	een	paar	dagen	
dicht	om	bij	te	tanken’.	Ze	haast	zich	
erbij	 te	 vertellen	 dat	 zolang	 er	 geen	
besluiten	 zijn	 genomen	 de	 zaak	 ge-
woon	geopend	blijft.

Mogelijkheden
Herman	 en	 Nellie	 de	 Jong	 hebben	
de	 voorkeur	 dat	 iemand	 het	 bedrijf	
in	 z’n	 huidige	 vorm	 wil	 overnemen	
en	 voortzetten,	 zodat	 Maartensdijk	
een	stomerij	behoudt:	‘Daar	zijn	ook	
wel	voorzichtig	wat	gesprekken	over	
geweest,	maar	 dat	 heeft	 nog	 niet	 tot	
besluiten	geleid.	Mochten	er	belang-
stellenden	zijn,	dan	is	men	van	harte	
welkom	 om	 er	 een	 gesprek	 over	 te	

voeren.	De	verkoop	gaat	via	de	ma-
kelaar’.	
Is	het	ook	denkbaar	dat	dit	niet	tot	re-
sultaat	leidt	en	dat	er	wel	belangstel-
ling	is	voor	het	pand	en	er	een	andere	
bestemming	 aan	 kan	 worden	 gege-
ven?	Ook	dit	is	mogelijk	en	ook	hier-
over	 is	 in	 een	 prematuur	 stadium	 al	

eens	 gebrainstormd:	 ‘Ja,	 wanneer	 er	
geen	belangstelling	 is	voor	voortzet-
ting	van	de	huidige	activiteiten,	maar	
er	 worden	 mogelijkheden	 gezien	
voor	een	andere	 invulling,	dan	staan	
we	 daar	 in	 principe	 voor	 open.	 Ook	
daarover	kan	de	makelaar	informatie	
verstrekken’.

Veranderingen bij Stomerij Maertensplein
door Henk van de Bunt

De Stomerij en lederwarenzaak van Nellie en Herman de Jong staat waarschijnlijk in het aanstaande 
jaar 2012 grote veranderingen te wachten. Of de zaak daarbij in de huidige of gewijzigde vorm wordt 

voortgezet of dat de Stomerij in haar geheel verdwijnt is op dit moment nog niet bekend.

Nellie de Jong van Stomerij Maertensplein: ‘Ergens in 2012 willen wij er mee 
stoppen’.

Om	die	klanten	beter	te	informeren	en	
nieuwe	klanten	aan	te	trekken	hebben	
ze	een	website	gelanceerd	en	is	Nagel	
Fashion	 ook	 op	 facebook	 te	 vinden.	
Adverteren	helpt,	daar	zijn	ze	het	wel	
over	 eens,	 maar	 hoe	 informeer	 je	 je	
klanten	nog	beter.	
Met	deze	website	laten	ze	zien	welke	
artikelen	ze	in	de	zaak	aan	het	Maer-
tensplein	 voorradig	 hebben.	 Thuis	
kan	 iedereen,	 op	 welk	 moment	 dan	
ook,	 kijken	 en	 besluiten	 of	 het	 niet	
weer	eens	tijd	wordt	om	even	aan	te	
gaan	bij	Nagel	Fashion.	

Website inclusief blog
Het	frame	van	de	website	hebben	ze	
laten	 maken,	 de	 rest	 doen	 ze	 zelf.	
Teksten	en	foto’s	maken	houden	ze	in	
eigen	hand.	‘Zo	zijn	we	van	niemand	
afhankelijk	 en	 kunnen	 we	 informe-
ren	als	wij	dat	willen’.	Foto’s	maken	
gebeurt	in	de	zaak	aan	het	Maertens-
plein.	 Hiervoor	 hebben	 ze	 een	 spe-
ciale	 ruimte	 ingericht	 met	 een	 witte	
wand	 en	 daglichtlampen.	 Paspoppen	
krijgen	alle	nieuw	binnengekomen	ar-
tikelen	aangetrokken	waarna	ze	op	de	
foto	gaan.	Die	foto’s	worden	dan	weer	

op	 de	website	 gezet.	Zo	 is	 er	 steeds	
een	 duidelijk	 overzicht	 van	 wat	 er	
in	 de	winkel	 aanwezig	 is.	Daarnaast	
zal	Gerjanne	Nagel	een	blog	bij	gaan	
houden	waarin	 ze	 haar	 ideeën	 en	de	
komende	 trends	 aan	 de	 website	 toe-
vertrouwd.	Ook	kun	 je	op	Facebook	
de	 meest	 actuele	 ontwikkelingen	
volgen,	en	als	u	vrienden	wordt	met	
Gerjanne	Nagel	op	Facebook	wordt	u	
altijd	direct	geinfomeerd.

Pre-spring collectie
Gerjanne	Nagel	vindt	het	leuk	om	met	

mode	bezig	te	zijn	en	probeert	steeds	
op	 de	 hoogte	 te	 zijn	 van	 komende	
trends.	 ‘Colour	blocking’,	vertelt	 ze,	
‘was	afgelopen	zomer	een	trend	maar	
ook	voor	2012	zet	deze	trend	door.	In	
het	 voorjaar	 en	 de	 zomer	 van	 2012		
zullen	daarom	dan	ook	veel	kleuren,	
zoals	 	 kobalt-blauw,	 oranje,	 fuchsia,	

appeltjes	groen,	wit,	creme,	beige	en	
bijvoorbeeld	marine,	 	met	elkaar	ge-
mengd	 mogen	 worden.	 Ook	 minder	
voor	 de	 hand	 liggende	 combinaties	
mogen’.	 De	 nieuwe	 pre-spring	 col-
lectie	 is	binnen	en	 laat	onder	andere	
zien	 wat	 de	 bedoeling	 van	 Colour	
Blocking.	

Website Nagel voor ideeën en trends
door Marijke Drieenhuizen

Het gaat goed met Nagel Fashion. Op 11 februari van dit jaar opende de deuren aan het 
Maertensplein in Maartensdijk. Gerjanne Nagel en Marco van Ginkel zijn zeer tevreden,  

veel vrouwen maar ook mannen weten de zaak inmiddels te vinden. Vijftig procent van de mensen 
komen uit Maartensdijk zelf; de andere vijftig procent uit de regio, waaronder mensen uit De Bilt, 

Bilhoven en Soest maar ook uit Utrecht, Amersfoort en Hilversum: vaak vanwege de service, 
 de persoonlijke aandacht en het gratis parkeren. 

Nieuws en nieuwe trends op www.nagelfashion.nl

Briefschrijver	vervolgt:	‘Op	de	plaats	
waar	de	bushalte	eerst	stond	was	(en	
is	 nog	 steeds)	 ook	 een	 abri.	 Deze	
is	 echter	 op	 de	 oude	 plaats	 blijven	
staan,	 zodat	 de	 bushalte	 en	 de	 abri	
nu	 50	 meter	 van	 elkaar	 verwijderd	
zijn	waarmee	die	abri	dus	volkomen	
nutteloos	 is	geworden	 (behalve	voor	
wandelaars	of	ietsers	die	even	willen	
schuilen	bij	regen,	maar	dal	zal	deze	
abri	beslist	niet	voor	bedoeld	zijn’.	

Wij	hebben	de	vraag	voorgelegd	aan	
de	afdeling	Communicatie	van	de	ge-
meente.	 Communicatieadviseur	 Ilse	
Pols	informeert	ons	hierover:	‘De	abri	
wordt	nog	verplaatst	naar	de	nieuwe	

halte.	Het	 hokje	 zit	 echter	 aangeslo-
ten	op	het	elektriciteitsnet.	Stedin	(re-
gionale	beheerder	gas	en	elektriciteit	
netwerk	red.)	heeft	nog	geen	concrete	
planning	 doorgegeven,	 waarin	 staat	
wanneer	 zij	 de	 elektriciteit	 kan	 om-
leggen	naar	de	nieuwe	halte.	

De	 gemeente	 realiseert	 zich	 dat	 de	
halte	veel	gebruikt	wordt	door	oude-
ren	en	dat	de	abri	bij	de	nieuwe	halte	
wenselijk	 is.	 Daarom	wil	 zij	 ook	 zo	
snel	mogelijk	weten	wanneer	de	abri	
verplaatst	kan	worden’.	[HvdB]

Bushalte verplaatst
De redactie kreeg een tip dat enige tijd geleden op de Jan van Eijcklaan in Bilthoven ter hoogte 

van de ingang van verzorgingstehuis De Bremhorst, de bushalte ca. 50 meter verplaatst is en een 
verhoogd stoepje is aangelegd om het instappen gemakkelijker te maken. 

Bushalte en abri liggen nu zo’n 50 
meter uit elkaar.

Drukte bij van Loo
Met	plm.	35	medewerkers	gedurende	de	laatste	dagen	voor	de	Kerst	is	het	
slagerij	van	Loo	op	de	Biltse	Hessenweg	gelukt	zo’n	720	bestellingen	voor	
Kerst	2011	tijdig	verwerkt	te	krijgen.	Bas	van	Loo:	‘Het	liep	ondanks	dat	
het	meer	was	dan	vorig	jaar	allemaal	wat	meer	geleidelijk’.	Vanaf	de	vroege	
zaterdagochtend	tot	ver	in	de	middag	konden	de	klanten	hun	bestelling	op-
halen.	Buiten,	aan	de	zijkant	van	de	winkel	waren	een	tent	en	een	kassa	ge-
plaatst	en	moesten	de	klanten	in	de	rij	om	hun	bestelling	te	kunnen	afnemen.	
Er	was	naast	 ‘koek	en	zopie’	uiteraard	gezorgd	dat	er	wat	hartigs	 te	eten	
was.	De	reacties	van	de	klanten	waren	uiterst	positief;	ondanks	dat	er	wel	
eens	rond	de	twintig	‘wachtende’	klanten	waren,	was	er	gezorgd	voor	een	
snelle	doorstroming,	waardoor	de	meesten	al	weer	snel	met	hun	verworven-
heden	de	thuisreis	konden	aanvaarden.	[HvdB]

Bestellingen ‘buitenom’ bij Van Loo op de Hessenweg.



Hartstikke betekende aanvankelijk 
‘door een steek in het hart’; het werd 
oorspronkelijk geschreven als hartste-
ke. Vroeger kon hartstikke/hartsteke 
dan ook alleen maar gebruikt worden 
in combinatie met dood: hartstikke 
dood betekende ‘gedood door een 
steek (bijvoorbeeld een dolksteek) in 
het hart’. Later ging hartstikke dood 
‘plotseling dood’ betekenen: ‘net zo 
abrupt van het leven beroofd als ie-
mand die een doodsteek in het hart 
gekregen heeft’. En nog later werd 
hartstikke een ‘gewoon’ bijwoord van 
graad met de betekenis ‘helemaal, 
heel erg’. En zo kunnen we nu spre-
ken van een hartstikke mooi gebouw 
en hartstikke bedankt.

Hardstikke
Omdat de betekenis van hartstikke 
niet zomaar af te leiden is uit het 
woord zelf, is het wel begrijpelijk 
dat veel mensen hardstikke schrij-
ven; het is immers ook hardhandig, 
hardleers, hardnekkig en hardvoch-
tig. Deze woorden bevatten allemaal 
het bijvoeglijk naamwoord hard. 
Maar in hartstikke zit het zelfstandig 
naamwoord hart, net als in hartgron-
dig, hartverscheurend en hartverwar-
mend. Hartstikke en hartgrondig zijn 
beruchte twijfelgevallen; ze behoren 
tot een lijst van dictee-instinkers.

Inzet
Een volgend probleem zou zich voor 
kunnen doen wanneer je wilt schrij-
ven: ‘Wij bedanken iedereen voor 
haar/zijn inzet’. Met welk woord 
verwijs je naar iedereen, met zijn of 
haar?  Als iedereen verwijst naar een 
groep mannen of naar een groep die 
uit mannen en vrouwen bestaat, is 
zijn de enige mogelijkheid: ‘Wij be-
danken iedereen voor zijn inzet.’ Als 
de groep uit alleen vrouwen bestaat, 
is ook haar juist, maar zijn is ook dan 
nog mogelijk. Bij algemene woorden 
of woordgroepen, zoals iedereen, 
men en elke leerling, is zijn normaal 

gesproken het juiste bezittelijk voor-
naamwoord. Dat is niet omdat die 
woorden op zich mannelijk of onzij-
dig zijn, of expliciet niet-vrouwelijk, 
maar omdat zijn nu eenmaal als neu-
traal verwijswoord fungeert. Maar als 
er uitdrukkelijk naar vrouwen wordt 
verwezen, is haar ook mogelijk. Voor-
beeld: ‘De dames waren erg opge-
wonden: iedereen wilde haar mening 
geven.’ 

Toch klinkt haar in dit soort zinnen 
voor veel mensen wat onnatuurlijk 
of geforceerd, en misschien zelfs wel 
(te) politiek correct. De keuze tus-
sen zijn en haar is daarom vooral een 
kwestie van smaak. 

Onderwijzing
Na deze uitleg, toelichting en onder-
bouwing zou je bijna vergeten waar 
het om gaat: Ik zocht naar de juiste 
woorden om alle lopers en loopsters 
van De Vierklank in 2011 te bedan-
ken voor de geweldige inzet, die zij 
veelal 52 keer aan de dag hebben ge-
legd. En taalkundig mag je dat dus 
samenvatten met de woorden: ‘Hart-
stikke bedankt voor jullie inzet in 
2011. Fijne, veilige jaarwisseling en 
een voorspoedig 2012 gewenst’. 

Henk van de Bunt

‘Hartstikke bedankt voor zijn inzet’ 
is dubbel juist!

Ik ben een taalliefhebber en soms ook wel een beetje een taalpurist; dat is ook wel eens een 
probleem(pje) bij het op schrift onder woorden brengen van wat je wilt zeggen. Twee voorbeelden: 

Mag je nu wel schrijven: ‘Hartstikke bedankt’, wanneer je alle lopers en loopsters van 
De Vierklank aan het einde van een jaar nog eens in het zonnetje wilt zetten? En bedank je met zijn 

of haar inzet wel naar iedereen als het alweer over bedanken gaat?

Dit zijn de dames, jongens, mannen en vrouwen, die zich in 2011 weer 
onderscheidden in het op juiste wijze bezorgen van de best gelezen krant 
van dit deel van het land: 
Klaas Lam, Fam. Van Brenk, Joseien van Vulpen, Margot Molenaar, 
Gijsbert Stomphorst, Teunis van Asselt, Jorrit Goossens, Willianne van 
Woudenberg, Lucy Groenen, Emily van den Brink, Pien van der Wilt, Rick 
Klok, Peter Verheul, Daan de Bree, Marco Provily, Lysanne Stomphorst, 
Alfred Colijn, Gerbert Copier, Tessa Laarman, Joris Rutgers, Dirk-jan en 
Gerco van Ginkel, Wessel Huigen, Rianne Mulder, Arianne Stomphorst, 
Dianne van Amerongen, Giti Shaghasi, Annemarie Copier, Adrianne 
Kater, Stefan Terlouw, Reinier Enschede, Cora Uijlenhoet, Rob Schave-
maker, Laura Oosting, Sylvan van Beerschoten, Jan Stammes, Daen van 
Beers, Noa Linsen, Daniël Verschuuren, Lars Rijksen, Sjoerd de Jong, 
Pieter van Hoeve, Marleen Janssen, Danny Peters, Timo Boon, Jelle 
ten Donkelaar, Pieter van Tongeren, Jeroen Sijtsma, Floris Stodel, Bas 
Lokerman, Jan Oosting, Pieternella Oudenaarden, Valentijn van Dijen, 
Tjitse van der Molen, Milo Winters, Lara Hemmelder, Tanja van Kom-
mer, Suzanne en Marlies Franken, Mika Otten, Jimmy Bast, Kevin Ruiter, 
Remco van Daalen, Gijs Ahsman, Yoram Schipper, Oscar Kromhof, Ri-
anne Verschuuren, Marc Wieling, Astrid de Vries, Hans de Heus en Lia. 
de Heus, Isabel van Hoefen Wijsard, Max Klok, Elias Trip, Evert Bouws, 
Kayleigh Linnebank, Alex Janse, Jonathan Hoksbergen, Damian van den 
Brink, Lars Rademakers, Tim van den Brul, Stijn Paauw, Janita Verkuil, 
Linda Bothof, Tessa Hemmelder, Ruben Elands, Aliëlle Vossestein, Wouter 
en Bart van Gilst, Lianne Elbersen, Rianne van der Meijden, Thijs Mas-
meijer, Dirk-Jan Hoksbergen, Gina Salgado, Melanie Maduro, Gideon de 
Bruijn, Dennis van Daalen, Dylan Bosch, Emilie de Jong, Guus Jager, 
Bart Koppelman, Thea Hofstede, Casper Kauffeld, Dhr. Onwezen en Duco 
Zwart.

Uw bezorger wenst u

fijne feestdagen

en een goed 2012

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

Bezorger

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zaterdag (29 t/m 31 december 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services en diensten).

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

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

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

Spar kipdrumsticks
naturel of gekruid
voordeelverpakking 1 kilo

Spar garnalen, 
kip kerrie pikant of 
kip saté salade
bakje 150 gram

Stokbrood
wit of tarwe 

Freixenet cava
alle varianten
fles 0,75 liter

1,69

129
prijs per
kilo 8,60

099 1,59

119
prijs per
kilo 4,76

De laatste boodschap van het jaar.
Tot ziens in 2012!

Spar cocktailnoten
mild of pittig
zak 250 gram

9,99 / 11,99

799
prijs per
liter 10,65

5,89 / 5,99

349
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De Kaasspecialist
Planetenbaan

wenst iedereen 
een Voorspoedig 2012

Planetenbaan 15a
3721 KA Bilthoven

030-2281744

Wereldwinkel De Bilt 

dankt haar vrijwilligers 

en vaste klanten 

en wenst iedereen

een fair 2012 toe.

 
 

 
P.C. Staalweg 90 te Bilthoven 

www.huussenelektro.nl  
030 – 220 04 04 

  

Wij wensen u  
plezierige Kerstdagen 

en een gezond en 
gelukkig 2011. 

 
 

Wij wensen u

een plezierige 

jaarwisseling 

en een gezond

en gelukkig 2012.

Het bestuur van het
Groenekans Landschap 
wenst u een 
prettige jaarwisseling 
en een heel voorspoedig
en gezond 2012.

Wij danken u voor het in ons 
gestelde vertrouwen en wensen u 

een voorspoedig 2012.

Goede 
jaarwisseling!

Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

info@arinfo.nl

Januari
De huidige gemeente De Bilt bestaat 
tien jaar. Voor de Provinciale Staten-
verkiezingen in maart presenteert An-
ne-Marie Mineur zich als lijsttrekker 
voor de SP en Han IJssennagger als 
nummer twee van de PVV. Het beeld 
De Stier voor het nieuwbouwgedeelte 
van het voormalige gemeentehuis 
Maartensdijk wordt gestolen. Corrie 
van Brenk stapt op als gemeenteraads-
lid en ontvangt de Chapeaupenning 
van de gemeente De Bilt. Tijdens het 
Bilts Sportgala ontvangt Henk van der 
Grift van Tineke Bartels een oorkonde 
voor zijn schaatsprestaties op wereld-
niveau. 

De gemeenteraad stemt in met het Be-
stemmingsplan Melkweg. In de Noot-
jes wordt al op 12 januari een kunst-
kerstboom te koop aangeboden…

Februari
Op de overweg Leijenseweg gingen 
de spoorbomen niet dicht. Dankzij 
de snelle actie van chauffeur Cor van 
Batenburg ontsnapt een taxibusje met 
acht leerlingen van de CBO-school 
De Stuifheuvel in Zeist, aan een ern-
stig ongeluk met een trein. Op 16 fe-
bruari wordt de chauffeur in het zon-

netje gezet. Op 24 februari overlijdt 
oud-wethouder Jeanne Slok-Keijzer. 
Onder overweldigende belangstel-
ling wordt op 3 maart afscheid van 
haar genomen. De politie meldt tien 
procent minder criminaliteit in het 
District Binnensticht. Gerjanne Na-
gel en Marco van Ginkel openen Na-
gel Fashion op het Maertensplein. De 
campagne voor de Provinciale Sta-
tenverkiezingen is in volle gang. In 
de Nootjes wordt een Meidenkast te 
koop aangeboden. Opgeruimd staat 
netjes.

Maart
Op 2 maart vinden de verkiezingen 
voor Provinciale Staten plaats. Poli-
tici verdwijnen daarna tot de volgende 
verkiezingen weer uit het straatbeeld. 
Koos Kolenbrander ontvangt de Ma-
thildeprijs. Jan van Eijken volgt Hella 

van Schaik op als voorzitter van de 
Ouderenraad. Bilts Belang en Rost 
van Tonningen gaan uit elkaar. Rob 
Goorhuis neemt afscheid als directeur 
van de Biltse Muziekschool. Nova B3 
wordt kampioen. Het gerenoveerde 
tennispark in Hollandsche Rading 
wordt feestelijk heropend. Een dele-
gatie van Het Nieuwe Lyceum doet 

mee aan een internationaal forum in 
Istanbul. De opening van het Nagel-
museum met oude modeartikelen van 
het echtpaar Nagel wordt groots aan-
gekondigd. 
In de Nootjes worden voor een tientje 
een fi etsenrek en een wafelijzer aan-
geboden.
 
April
Bezoekers aan het Nagelmuseum wor-
den teleurgesteld. Het is 1 april. Ralph 
de Vries uit Hollandsche Rading wordt 
op 18 april geïnstalleerd als gedepu-
teerde van de provincie Utrecht. Goed 
nieuws is er over Geesina in Groene-
kan en De Kraai in Westbroek. Beide 
molens worden gerestaureerd. Albert 
en Bep Scharrenburg nemen afscheid 
van Tuinmarkt Bilthoven. Bij Land-
waart in Maartensdijk is het asperges 
proeven. Op de Berkenlaan in Groe-

nekan gebruikt een bonte specht de 
kap van een lantaarnpaal om aandacht 
van het andere geslacht te trekken. De 
Eerste Brandenburgerweg is na een 
facelift weer open. Vijftien inwoners 
ontvangen een Koninklijke Onder-
scheiding en in de Nootjes wordt een 
verzameling Koninklijk Huis boeken 
te koop aangeboden.  

Mei
Dries Roelvink is te gast bij de Maar-
tensdijkse Primera. Restaurant Floyds 
heeft een nieuwe kokspop. Marc de 
Bruin uit Groningen wint de 41ste 
Maartensdijkse Acht en het dame-
shockeyteam van Voordaan wordt 
kampioen. Tuinderij Eyckenstein be-
staat vijf jaar en bij cafetaria De Gram 
wordt een opkikkerweek gehouden. 
In ’t Hoekie schuiven veertig mensen 
aan voor een overheerlijke High Tea. 
De Open Dag van De Hooge Kampse 
Plas is voor bezoekers aangenaam en 
leerzaam. Het Van Boetzelaerpark in 
De Bilt bestaat tachtig jaar. Uit de 
Kunst zet Bilthoven als kunstenaars-
dorp steviger op de kaart. Voor een 
leuke meid worden in de Nootjes lan-
ge laarzen met naaldhakken te koop 
aangeboden.

Juni
Op 4 juni wordt 345 jaar na de Engelse 
aanslag bij Vlieland en op Terschelling 
een symbolische verzoening tot stand 
gebracht. Aanleiding is de presenta-
tie van de hertaling van het boek ‘De 
Engelsche Furie’ door Anne Doedens 
en Jan Houter. Zo’n 2500 wandelaars 
lopen de 53ste editie van de avondvier-
daagse in De Bilt-Bilthoven. Het do-
cententeam Stichting Delta bedwingt 
de Alpe d’Huez. Er wordt gestart met 
het verleggen van kabels en leidingen 

in het stationsgebied Bilthoven. De SP 
verzamelt veel handtekeningen tegen 
het inperken van busdiensten in Bilt-
hoven. De bigband van de Biltse Mu-
ziekschool bestaat 25 jaar en viert dat 
met een feestelijk dubbelconcert. Wie 
zich deze zomer denkt te gaan vervelen 
vindt in de Nootjes vier zakken breiwol 
te koop. Lees verder op pag. 17

Twaalf maanden 
De Vierklank in vogelvlucht 

door Guus Geebel

Trouwe Vierklankbezorgers brachten ook in 2011 weer wekelijks het nieuws over lokale gebeurtenissen 
aan huis. Door weer en wind. Wat het weer betreft was het een bijzonder jaar. De lente was zonniger 

en droger dan ooit tevoren. De zomer daarentegen leverde slechts zeven zomerse dagen op en eindigde 
in de top drie van natste zomers ooit. De herfst maakte weer wat goed en was zonnig, warm en droog. 

Deze terugblik is een willekeurige greep uit het nieuws van het afgelopen jaar.

Januari: Henk van der Grift ontvangt een oorkonde 
voor zijn schaatsprestaties op wereldniveau.

April: Asperges worden met zorg uitgestoken. Mei: Restaurant Floyds heeft een nieuwe kokspop. 
Zoek de verschillen.

Juni: Anne Doedens, Jan Houter, Gerben Stormbroek 
en hun hoge gasten voor de Nicolaaskerk na de 
plechtigheid.

Februari: Cor van Batenburg die met een taxibusje 
met acht scholieren nog net een aanstormende trein 
kon ontwijken wordt in de bloemetjes gezet.

Maart: Musicus Rob Goorhuis bij zijn afscheid als 
directeur van de Biltse Muziekschool.



Herinrichting polder Ruigenhoek afgerond

Sinds het voorjaar van 2011 is hard gewerkt aan de uitvoering 

van het Plusplan Ruigenhoek. De beheerder van het terrein, 

het recreatieschap De Stichtse Groenlanden, heeft in 

samenwerking met de gemeenten De Bilt en Utrecht een aantal 

extra voorzieningen in het recreatiegebied aangelegd. De 

werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en u bent van harte 

uitgenodigd een kijkje te nemen in het gebied.

In 2009 is polder Ruigenhoek heringericht tot recreatiegebied. De 

herinrichting is onderdeel van het landinrichtingsplan Noorderpark. De 

gemeenten wilden de bestaande inrichting aanvullen om de recreatiemo-

gelijkheden uit te breiden. Door de aanleg van de extra voorzieningen is 

nu een gebied opgeleverd waar iedereen op verschillende manieren kan 

recreëren, en waarvan het landelijke karakter goeddeels is behouden. 

Met de oplevering van het Plusplan is een recreatief lint ontstaan van 

fort Blauwkapel, via fort Ruigenhoek, tot fort De Gagel.

Er is meer dan vier kilometer wandel- en struinpad aangelegd, met bank-

jes en picknicktafels. Daarnaast zijn een dagcamping en een visvijver 

aangelegd. Er is speciaal aan de kinderen gedacht. Voor hen zijn er de 

volgende voorzieningen: speelplaats, voetbal- en basketbalveld, water-

speelpark en een skatepark. De komende jaren wordt in het oostelijke 

deel de al eerder geplande golfbaan aangelegd, onder voorbehoud van 

het benodigde onderzoek en een bestemmingsplanprocedure. Een plat-

tegrond van het gebied vindt u op de website van de gemeente: www.

debilt.nl, via achtereenvolgens ‘vrije tijd’ en ‘recreatie en toerisme’.

Beheer en toegang tot het gebied 

Recreatieschap De Stichtse Groenlanden is verantwoordelijk voor het 

toezicht en het beheer. Het park is open van zonsopgang tot zonson-

dergang. Daarna is aanwezigheid in het gebied niet toegestaan. De 

hoofdingang is gelegen aan de parkeerplaats in de zuidoosthoek, ten 

noorden van het tuincentrum. Andere ingangen bevinden zich halver-

wege de Ruigenhoeksedijk, ten zuiden van fort Ruigenhoek, tegenover 

de Moldaudreef bij Overvecht en ter hoogte van het fiets- en wandelpad 

van het Gagelbos. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het recreatieschap 

De Stichtse Groenlanden, tel. (030) 297 40 00 of met de gemeente De 

Bilt, tel. (030) 228 94 11.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 5 januari 2012

Wij nodigen alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en 

stichtingen uit om samen met het gemeentebestuur nieuwjaarswensen 

uit te wisselen op donderdag 5 januari 2012. 

De receptie vindt plaats in de Mathildezaal van het gemeentehuis

in Bilthoven, ingang Jagtlust van 19.30 – 21.00 uur

Op de vleugel verzorgt de heer Ignace de Jong 

dit jaar de muzikale omlijsting.

U kunt van de gelegenheid gebruik maken 

om in de traverse schilderijen, glaskunst en werk op papier

van de kunstenaar Bert Grotjohann te bekijken.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

 de secretaris, de burgemeester,

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

Lindenhaeghe is dé inanciële opleider voor het bank- en verzekeringswezen. Door de snelle groei 
van Lindenhaeghe zijn wij per direct op zoek naar een:

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE/GASTVROUW (fulltime)

Als receptioniste/telefoniste/gastvrouw bepaal je de eerste indruk die bezoekers van Lindenhaeghe 
krijgen. Je bent vriendelijk, correct, daadkrachtig en altijd voorzien van een glimlach. Een klantvrien-
delijke en servicegerichte instelling zijn voor jou vanzelfsprekend. Als je plezier hebt in dienstverle-
ning en houdt van de hectiek van een functie in de spotlights, dan past deze functie perfect bij jou.   

Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• Het ontvangen en vriendelijk te woord staan van onze cursisten en gasten;
• Binnenkomende telefoonlijnen opnemen en doorverbinden naar de juiste persoon;
• Het bestellen en verzorgen van de lunch voor cursisten en collega’s;
• Het op orde houden van de ontvangstruimte, lokalen en receptie;
• Het ondersteunen van het secretariaat;
• Het verwerken van de post.

Functie-eisen:
• Afgeronde MBO niveau 3/4 opleiding;
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Ruime kennis Microsoft Ofice (Outlook en Word);
• Goede beheersing Nederlandse taal;
• In staat zelfstandig te werken en pro-actief te handelen;
• Communicatief, representatief en vriendelijk.

Belangstelling? Stuur je motivatiebrief met CV en een pasfoto naar: 
c.lagerweij@lindenhaeghe.nl of Lindenhaeghe, T.a.v. Caron Lagerweij, 
Rembrandtlaan 1 B, 3723 BG te Bilthoven.

Gezocht: receptioniste/

gastvrouw/telefoniste 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

HOLLEN…
NAAR ONZE OLIEBOLLEN!

Julianalaan 6b

Bilthoven•030-2282894

Soesterbergsestraat53
Soest•035-6012050

Slotlaan48
Zeist•030-6360927
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Juli
Wethouder	 Arie-Jan	 Ditewig,	 Bert	
Groen	 en	 Jaap	 Verkroost	 nemen	 het	
Groenedijkse	pad	oficieel	in	gebruik.	
Het	 is	 een	 jaar	 met	 veel	 diamanten	
bruiloften.	Op	6	juli	vieren	Ashot	en	
Ovsanna	 Gasparian	 het	 zestigjarig	
huwelijksfeest.	De	Wereldwinkel	De	
Bilt	 wordt	 na	 een	 opknapbeurt	 her-
opend.	De	gemeente	pakt	de	honden-
overlast	 aan.	 ‘Het	 meisje	 van	 Groe-
nekan’	van	Charles	Weddepohl	keert	
na	een	restauratie	terug	in	de	voortuin	
van	 Huize	 Voordaan.	 Bep	 Vernoy	
loopt	 voor	 de	 vijfde	 keer	 de	 Vier-
daagse	van	Nijmegen.	De	Dorpsstraat	
in	De	Bilt	blijft	vanaf	de	Soestdijkse-
weg	nog	even	onbereikbaar.	Het	uit-
zonderlijk	natte	weer	zorgt	voor	een	
muggenplaag.	 In	 de	 Nootjes	 wordt	
voor	vijf	euro	een	roze	muskietennet	
aangeboden.	

Augustus
De	 titel	 ‘Houthakker	 van	 het	 Jaar’	
gaat	bij	het	Houthakkersfeest	in	Lage	
Vuursche	voor	de	zevende	maal	naar	
Willem	 Kuus.	 Het	 Maartensdijkse	
paard	 Astrix	 wordt	 voor	 de	 tweede	
keer	 wereldkampioen	 dressuur.	 De	
capitulatie	 van	 Japan	 wordt	 bij	 het	
oorlogsmonument	 naast	 gemeen-
tehuis	 Jagtlust	 op	 indrukwekkende	
wijze	 herdacht.	 In	 de	 Boskapel	 in	
Groenekan	 wordt	 dominee	 Visser	
bevestigd	 door	 dominee	 Pannekoek.	
Marco	 Ontijt	 begint	 als	 trainer	 van	
Tweemaal	 Zes.	 In	 Westbroek	 wordt	
melkkoe	 Geertje	 26	 gehuldigd.	 Zij	
is	al	17	jaar	gulle	geefster	van	prima	
melk.	 Tineke	 Cramer	 ontvangt	 de	

Medaille	 van	 Verdienste	 van	 de	 ge-
meente	De	Bilt.	In	de	Nootjes	worden	
twee	lieve	tijgerpoesjes	gratis	aange-
boden.		

September
In	De	Kwinkelier	wordt	een	Italiaan-
se	Dag	gehouden.	Het	 is	weer	Open	
Monumentendag	 met	 als	 thema:	
Nieuw	 gebruik	 –	 Oud	 gebouw.	 Do-
minee	 Paul	 Wansink	 wint	 een	 wed-
denschap	door	de	marathon	te	lopen.	
Brandweerpost	 Westbroek	 wint	 de	
zeskamp.	De	Pieter	de	Hooghlat	viert	
het	negende	lustrum.	In	De	Duiventil	
in	 De	 Bilt	 wordt	 de	 tweede	 interna-
tionale	theezakjesruilbeurs	gehouden.	
Op	 de	 Industrieweg	 in	 Maartensdijk	
wordt	een	wietplantage	opgerold.	Het	
Oude	Dorp	De	Bilt	 heeft	 een	 nieuw	
hart.	 Het	 H.F.	 Wittecentrum	 in	 De	
Bilt	krijgt	een	Jan	van	Eijkenzaal.	Het	

is	herfst	en	in	de	Nootjes	wordt	voor	
15	 euro	 een	 elektrische	 bladblazer/
zuiger	aangeboden.

Oktober
In	 de	 gracht	 bij	 fort	 Blauwkapel	
wordt	een	vliegtuigbom	gevonden	en	
onschadelijk	 gemaakt.	 De	 Vierklank	
wordt	 trouw	bezorgd,	 zelfs	 te	paard.	
Voordaan	wint	van	koploper	Push.	Op	
de	Looydijk	worden	paaltjes	versierd.	
Whisky-	en	Wijnhandel	Verhaar	wordt	
verkozen	 tot	 wijnspeciaalzaak	 van	
het	jaar	en	Henk	Zweistra	wint	goud	
met	ijne-	en	runderrookworst.	Jannet	
Rijksen	 en	 Trudy	 Bonestroo	 hebben	
de	bloemisterij	op	het	Maertensplein	
verkocht.	De	Goede	Doelenrit	van	de	
Biltse	 Motorrijdersvereniging	 brengt	
500	euro	op	voor	de	Ezelssociëteit	in	
Zeist.	De	gemeente	De	Bilt	krijgt	het	
predicaat	 Fair	 Traide.	 In	 de	 Nootjes	

worden	 al	 sneeuwkettingen	 te	 koop	
aangeboden.

November
De	 gemeente	 onderzoekt	 de	 klantte-
vredenheid.	Van	7	 tot	en	met	12	no-
vember	 was	 de	 Week	 van	 Respect.	
Op	 veel	 scholen	 worden	 gastlessen	
gegeven.	 Bob	 en	 Nicolette	 Sonder	
openen	 Marjoleins	 Bloemenboetiek	
op	 het	 Maertensplein.	 Sinterklaas	
komt	aan	in	de	gemeente.	Veel	erger-
nis	over	leegstand	in	De	Kwinkelier.	
Wethouder	 Arie-Jan	 Ditewig	 meldt	
dat	 de	 inanciering	 voor	 de	 onder-
tunneling	 van	 de	 Leijenseweg	 rond	

is.	 Burgemeester	 Gerritsen	 krijgt	 in	
gemeentehuis	Jagtlust	het	‘burgerini-
tiatief	behoud	de	stationschefwoning’	
aangeboden.	De	 feestdagen	 naderen.	
In	de	Nootjes	worden	een	kunstkerst-
boom	en	zelfgemaakte	kerstkaarten	te	
koop	aangeboden.	

December
Henk	 en	 Hennie	 Broekhuizen	 kon-
digen	aan	na	14	jaar	te	gaan	stoppen	
met	Reisclub	55+.	Amnesty	Internati-
onal	bestaat	50	jaar.	In	De	Kwinkelier	
wordt	 een	 fakelwake	 gehouden.	 De	
dagen	worden	weer	langer	en	het	jaar	
is	bijna	om.	De	Vierklank	is	er	weer	
op	4	januari	2012.	

Juli: Het meisje zit er weer knap bij.

Oktober: Voordaan speler Mitch 
Vermeij was goed op dreef.

December: Zij bezorgden al dit plaatselijk nieuws bij u thuis. 

November

Augustus: Tineke Cramer met de Medaille van Verdienste en de 
bijbehorende oorkonde. 

September: Het team van de brandweerpost Westbroek toont de 
wisselbeker. 

Meerstemmige swingende klanken luisterden de zaterdag voor Kerst de Biltse Hessenweg op. Bekende winterse liedjes 
werden in een verrassende stijl gezongen omkleed met prachtige kostuums. Romantiek, een glimlach, een knipoog, 
X-mas, Dickens Style – a century of carols nam het winkelend publiek mee naar winterse sferen. Was het nu toeval of 
niet dat dit stijlvolle kersttrio hun juweeltjes ook juist op deze plaats aan de Hessenweg ten gehore brachten? [HvdB]

Kerstmis, een nieuwe stijl in een oud jasje? Kerst op Montessorischool

De kinderen van de Montessorischool in Bilthoven werden al vroeg 
toegezongen door de leerkrachten met kerstliedjes. Iedereen deed vrolijk 
mee waarna in de klassen de voorbereidingen werden getroffen voor de 
kerstviering. Om 17.00 uur kwamen de kinderen in prachtige feestkleding 
met zelfgemaakte gerechtjes terug om in hun eigen klas kerst te vieren met 
het diner. In de meeste groepen werd het kerstverhaal voorgedragen en 
traden kinderen op met hun eigen muziekinstrumenten.
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Bosuillaan

Lorentzlaan

Poolsterlaan

Wissellaan

Burg. De Withstraat

Tweelingen

Berlagelaan

Dorpsstraat

Meyenhagen

Fabiuspark 2

Utrechtseweg

Buys Ballotweg

Schorpioen

Wolkammerweg

Waterweg

Weegschaal

Reigerlaan

Marie Curieweg

Fabiuspark 1

Met deze actie was het moge-
lijk om per wijk met minstens 
12 gezinnen een Kerstboom 
aan te vragen bij de gemeente. 
De actie was met 19 locaties 
een succes en de wethouder en 
wijkcontactambtenaren werden 
vooral op die locaties, die voor 
het eerst deelnamen enthousiast 
onthaald. Het was prachtig om 
te zien hoe iedere wijk op zich 
‘hun’ boom had versierd. Ie-
dereen was enthousiast en een 
enkeling gaf al aan volgend jaar 
voor een herkansing te willen 
gaan. 

Prijs
Aan deze actie was een prijs-
vraag verbonden. De jury, be-
staande uit wethouder en wijk-
contactambtenaren kende aan 
de boom en het team van het 
Burgemeester Fabiuspark de 
prijs toe: een cheque ter waarde 
van 500 euro, door de wijk vrij 
te besteden. Jl. vrijdagavond 
reikte de wethouder de prijs uit. 
Hij vertelde dat deze boom o.a. 
tot prijswinnaar was gekozen 
vanwege de zorgvuldige manier 
waarop de boom versierd was. 
De grote belangstelling bij de 
prijsuitreiking waarbij ook cho-
colademelk en glühwein niet 
ontbraken, toonde daarnaast aan 
dat er in dit deel van de wijk ook 
sprake is van een grote betrok-
kenheid en saamhorigheid  

Mooiste kerstboom staat in 
Burgemeester Fabiuspark

door Henk van de Bunt

Vorige week hebben wethouder Bert Kamminga en de wijkcontactambtenaren 
Annemieke Vos, Gerard Kosterman, Lianne Oosterlee en Miranda de Freitas langs 
19 locaties in de gemeente een kerstboomtournee gemaakt, waar bewoners gebruik 

hadden gemaakt van de kerstboomactie van Wijk- en Dorpsgericht werken. 

Alle wijkcontactambtenaren wensen u 
prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Inlichtingen te verkrijgen 
bij de contactpersonen 

Wijk- en dorpsgericht werken:
Annemieke Vos: 030-2289493

Gerard Kosterman: 030 2289499
Miranda de Freitas: 030-2289494
Lianne Oosterlee: 030-2289491

Wethouder Bert Kamminga en wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman waren met talrijke 
buurtbewoners naar de kerstboom gekomen voor de prijsuitreiking.



Gemeentehuis Jagtlust is de afgelo-

pen maanden gedeeltelijk verbouwd. 

De tweede en derde verdieping van 

het statige, witte gemeentehuis van 

De Bilt zijn historiserend gerenoveerd. 

Vlak voor de kerst werden de oude 

raadszaal en omliggende ruimtes ‘te-

ruggegeven’ aan de gemeente na een 

jaar lang plannen en verbouwen. Ver-

bouwen was nodig, omdat de ruimtes 

in het gebouw enigszins verouderd 

waren. Er is toen een plan gemaakt om 

de bovenste twee verdiepingen van 

het gemeentehuis te renoveren met 

behoud van alle oude details.

SAMENWERKING

Bouwbedrijf De Jong Bilthoven BV 

mocht ‘het witte huis’ daadwerkelijk 

onder handen nemen. Architect Tros-

sèl: ‘Ik ben een groot voorstander van 

het werken met een lokale aannemer 

die de plaatselijke situatie kent en ge-

motiveerd is om een mooi visitekaart-

je af te leveren’. De architect en interi-

eurinrichter kijkt met een goed gevoel 

terug op de samenwerking tussen ge-

meente, aannemer en zijn bureau. 

VERLEDEN EN TOEKOMST

De werkzaamheden begonnen op 

de bovenste verdieping. Trossèl: ‘De 

zolderkamers zijn veranderd in sfeer-

volle vergaderruimtes. We wilden de 

historische kwaliteiten van het ge-

bouw zoveel mogelijk behouden en 

combineren met een fris kleurenpallet 

en een moderne verlichting’. De ori-

ginele spanten in de oude raadszaal 

werden schoongemaakt en vormen 

nu de ‘eyecatchers’ in een ruimte die 

veel groter lijkt dan voorheen. Door 

deze aanpak is de raadszaal functio-

neler geworden en beschikt nu over 

alle moderne audiovisuele middelen, 

zoals lcd-schermen en directe com-

municatieverbindingen met politie en 

brandweer. Daardoor kan de ruimte 

worden ingericht als calamiteitencen-

trum, maar het is ook een prima plek 

voor het geven van lezingen en trai-

ningen. Dankzij de renovatie is Jagt-

lust nog altijd een pand met allure en 

een rijke historie, maar het is nu ook 

een modern gemeentehuis dat klaar is 

voor de toekomst!’

(Veronique van der Waal)

december  2011

Vaker BON
Om beter aan de behoefte te 

kunnen doen verschijnt het Bilts 

OndernemersNieuws vanaf he-

den met een hogere frequentie. 

Omvang en publicatie is af-

hankelijk van het beschikbare 

nieuws. Dat houdt in dat we 

afstappen van publicatie in de 

3e week van de maand en het 

nieuws derhalve direct kunnen 

brengen.

2900 bedrijven
in De Bilt. 
Zorg dat u 

gevonden wordt 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Opknapbeurt oude raadszaal Jagtlust afgerond 

door Olivier de Vries

Op Woensdag 7 december verzamel-

den zich een vijftigtal ZZP’ers in de 

Mathildehal van het Gemeentehuis 

om te luisteren naar een presentatie 

van Rob Bijl, Adjunct-directeur van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) over de huidige stand van zaken 

in de Zorgsector.

 Het recent verschenen rapport ‘De 

Sociale Staat van Nederland 2011’ 

heeft in de 2e Kamer en daarbuiten 

veel stof doen opwaaien. De heer Bijl 

kwam dan ook rechtstreeks vanuit 

het 2e Kamerdebat naar Bilthoven 

om zijn presentatie te geven. Na twee 

korte interessante pitches van ZZP’ers 

Hester Visser, magnetiseur en Cyrilla 

Dimitro� , psychologe werden door 

de heer Bijl de resultaten uit het rap-

port deskundig en professioneel toe-

gelicht met als verrassende conclusie 

dat ondanks de negatieve teneur in 

de media, het de afgelopen tien jaar 

op allerlei terreinen alleen maar be-

ter is geworden. De bevolking van 

Nederland is rijker, gelukkiger en ge-

zonder dan ooit tevoren. De huidige 

bezuinigingen werden wél sterk be-

kritiseerd door het SCP. 

CIJFERS

Nederlandse bevolking plaatst al ja-

ren als grootste probleem in de sa-

menleving de verruwing en algemene 

onbeleefdheid met stip op nummer 1 

en wordt aanzienlijk belangrijker ge-

vonden dan de economische situatie 

of de veiligheid. De gezondheidszorg 

en de vergrijzing werden zelfs nog 

minder belangrijk gevonden. 

De cijfers over de gezondheidszorg 

lichtten ook toe waarom de kosten er-

voor ook altijd stijgen: Iedere verho-

ging in de levensverwachting levert 

meer ouderen en meer ouderdoms-

ziekten op. En de levensverwachting 

blijft ook maar door stijgen: kinderen 

die nu geboren worden, halen gemid-

deld de volgende eeuw, met een ef-

fectieve levensverwachting van 100 

jaar. Het vergrijzingsprobleem wordt 

in de toekomst dus eigenlijk alleen 

maar erger, en de verhoging van de 

AOW-leeftijd is daarvan een logisch 

gevolg en onvermijdelijk.

SECTOR GROEIT

Voor de ZZP’ers in de sector was dit 

goed nieuws. Niet alleen blijft de 

sector voorlopig doorgroeien, maar 

door de steeds grotere nadruk op 

hulp om zelfstandig te blijven, ook 

op hoge leeftijd is die groei in grote 

mate in door ZZP’ers gedomineerde 

marktsegmenten te vinden. Daar-

naast is er een steeds toenemende 

vraag naar luxueuzere voorzieningen 

voor chronisch zieken en ouderen die 

dat � nancieel kunnen opbrengen. 

De derde grote trend in de zorg was 

het afnemen van het appèl op de 

zelfredzaamheid bij de burger, wat in 

de visie van de heer Bijl een typische 

overgeslagen bezuinigingsmogelijk-

heid was. Waarom een loket bij de 

gemeente waar je een rollator kan 

afhalen? Of paracetamol die gratis bij 

de huisarts is af te halen ? Dit zijn uit-

gaven die de burger in de toekomst 

best wel weer voor eigen rekening 

kan nemen. 

DISCUSSIE

Na het dankwoord van de voorzitter 

ging de bijeenkomst naadloos over in 

een aantal kleinere discussies over de 

sector tussen de vele ZZP’ers die al-

lemaal hun eigen visie hadden. Dick 

Ravelli, psycholoog: ‘Dat de kosten 

van de gezondheidszorg in totaal 10 

keer die van het Ministerie van defen-

sie zijn, en nog steeds doorgroeien, 

laat wel zien met wat voor markt we 

te maken hebben.’ Al met al een boei-

ende en leerzame avond, getuige de 

vele positieve reacties van de aan-

wezige ZZP’ers tijdens de zeer geani-

meerde naborrel.

SCP rapport: Zorgsector Groeimarkt voor ZZP’ers

De ZZP’ers in de zorgsector in de gemeente de Bilt.

• Landschapsarchitectuur
• Ruimtelijke ordening 
• Bedrijfsadvies 
   alles onder één dak!
Vestiging De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE  De Bilt

tel: 030-220 38 00
info@agroplan.nl
www.agroplan.nl

Tel. 030-2283849 
www.1-loket.nl

TIJD VOOR EEN NIEUWE ACCOUNTANT? 
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www.ffvisscher.nl
Groenekan 

0346 212412

H
e
t 

re
su

lt
a
a
t 

lo
o

n
t!

Samen sporten

voor teamspiri

t

BEDRIJFSFITNESS

door Raphael Klees

Veelal positieve geluiden aan de Hes-

senweg in De Bilt over het jaar 2011 

en ook de Spar aan de Bilderdijklaan 

in Bilthoven-Noord kende een voor-

spoedig jaar. En dat in tijden van aan-

houdende recessie. Wat is toch het ge-

heim van de Biltse ondernemers?

‘Mijn vaste klanten vormen de basis 

voor het succes in 2011’, zegt Harry 

Hehenkamp van Hehenkamp he-

renmode aan de Hessenweg. Vier en 

een half jaar zit hij met zijn zaak nu in 

De Bilt en heeft een aardig klanten-

bestand opgebouwd. ‘Wat ik in deze 

korte tijd al heb bereikt, daar ben ik 

mijn klanten heel dankbaar voor. Ik 

zit hier geweldig’, zegt hij. ‘Je hebt hier 

in dit stuk van de Hessenweg meer 

parkeergelegenheid en ik zit tegen-

over juwelier Van Eck en slagerij Van 

Loo, waar ontzettend veel mensen op 

af komen. Dus ik word echt wel ge-

spot met mijn winkel.’ Hehenkamps 

concept draait om vertrouwdheid. ‘Ik 

houd me vast aan dezelfde kleding-

merken en zal niet snel mijn winkel 

aanpassen. Ik heb ook een tijdloos 

interieur dat nog jaren mee kan.’ Voor-

uitblikkend laat Hehenkamp weten 

dat hij komend voorjaar zijn 5-jarig 

jubileum uitgebreid gaat vieren. ‘Eind 

maart is het drie dagen feest hier. Ik 

ben dan tot ‘s avonds laat open en 

zorg voor een hapje en een drankje. 

Ook zal er een speciale verrassing zijn 

voor mijn klanten, maar die ga ik nog 

niet verklappen.’ 

WEBSHOP

Kelly de Jong van Kooklust 121 aan de 

Hessenweg is ook positief gestemd 

over het afgelopen jaar. ‘Zakelijk gaat 

het heel goed’, vertelt ze. Ook zij is met 

haar kookwinkel relatief nieuw in De 

Bilt. Vijf jaar runt ze, samen met haar 

man, nu de winkel aan de Hessenweg. 

‘Ieder jaar krijgen we wel weer nieuwe 

producten erbij. We hebben zelfs naar 

een groter pand gekeken, maar we 

willen het graag overzichtelijk hou-

den. Zo gaat het goed, dus we gaan 

gewoon op dezelfde voet verder.’ Een 

belangrijk voornemen voor 2012 is de 

komst van een heuse webshop als uit-

breiding van de huidige website. ‘Dat 

willen we graag, maar we moeten 

nog even kijken of het lukt. Het kost 

natuurlijk tijd en geld en we moeten 

het wel gezond houden.’

GOUD

Juwelier Rob van Eck is druk bezig in 

zijn atelier. ‘Voor ons is er weinig te 

merken van de zogenoemde econo-

mische crisis’, zegt hij. ‘Al merk ik wel 

dat de duurdere sieraden nu minder 

makkelijk over de toonbank gaan.’ 

Toch zegt van Eck dat zijn omzet in 

2011 iets is gestegen. ‘De sieraden in 

de prijsklasse 200 tot 300 euro wor-

den wel goed verkocht.’ Waar andere 

juweliers het de laatste jaren ontzet-

tend moeilijk hebben zijn de cijfers 

van Van Eck opvallend stabiel. ‘Dat 

komt voornamelijk door de toege-

voegde waarde van mijn atelier’, zegt 

hij. ‘Nu de goudprijs zo hoog is komen 

veel mensen met hun oude goud hier, 

om het om te laten smeden tot een 

nieuw sieraad. Dat is het laatste jaar 

enorm toegenomen.’ Voor het komen-

de jaar overweegt Van Eck om weer 

een nieuw sieradenmerk te strikken 

en zijn ensemble uit te breiden. ‘We 

wilden het liefst een horlogemerk uit 

het duurdere segment binnen halen, 

maar dat wordt lastig. Dat kost al snel 

20 tot 30.000 euro en dat is toch een 

riskante investering.’

WARME BROODJES

Bij supermarkt Spar in Bilthoven-

Noord vliegen de producten hele-

maal als warme broodjes de winkel 

uit. ‘Het gaat heel goed’, weet Kla-

rinda Mons, vrouw van eigenaar Jan 

Mons. ‘We hebben dit jaar echt boven 

verwachting goed gedraaid’, weet ze. 

‘Landelijk scoren we veel hoger dan 

de gemiddelde Spar-vestiging.’ Een 

van de redenen voor het succes is 

juist de kleinschaligheid van de su-

permarkt. Mons: ‘Veel mensen voelen 

zich niet ¡ jn in zo’n grote winkel. Dit 

is allemaal wat kleiner en persoonlij-

ker voor de klant.’ Een andere reden is 

de verkeersdrukte rond het station in 

Bilthoven. ‘Veel mensen uit Bilthoven-

Noord hebben geen zin om zo lang 

voor het spoor te wachten en doen 

daarom hun boodschapjes hier’, aldus 

Mons. Ook de verschillende spaarac-

ties sloegen aan het afgelopen jaar. 

‘Vooral de spaaracties voor kinderen 

lopen goed’, vertelt medewerkster 

Mirjam van der Heide. ‘Dierenstickers 

sparen van het Wereld Natuur Fonds 

was dit jaar een enorme hit.’ In som-

mige opzichten gaat het zelfs iets te 

goed met de winkel. De vraag naar 

thuisbezorging kan het personeel 

niet eens aan. ‘We hebben al redelijk 

wat mensen af moeten wijzen. We be-

zorgen eigenlijk alleen aan onze vaste 

klanten die niet meer goed ter been 

zijn. Anders kunnen we het gewoon 

niet aan’, weet Mons, die uiterst tevre-

den is over 2011 en ook positieve ver-

wachtingen heeft voor het komend 

jaar.

Goed jaar Biltse ondernemers

Kelly de Jong moest wegens de kerst-

drukte bij Kooklust zelfs haar zus Kitty 

inschakelen.

Juwelier Rob van Eck is bezig met één van zijn precisiewerkjes.

Netheid staat voorop in de winkel van Harry Hehenkamp.

Mirjam van der Heide en Klarinda Mons konden hun broodjes goed beleggen 

dit jaar.
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door Raphael Klees

Recessie of niet: het was weer  

vanouds druk in de winkels aan het 

Maertensplein in Maartensdijk. Dag 

en nacht wordt er doorgewerkt om de 

kerst- en oudjaarsdrukte bij te benen.  

‘Het is loodzwaar, maar we hebben 

het nodig.’

Bij slagerij Zweistra staan de mensen 

in dubbeldikke rijen te wachten op 

hun stukje vlees. Achter de toonbank 

vliegt het personeel heen-en-weer. 

Ook eigenaar Andries Zweistra is druk 

met vlees snijden. ‘Gigantisch’, puft hij. 

De kerstdrukte is zojuist in alle hevig-

heid losgebarsten. ‘Het is hier nooit 

rustig, maar dit is toch altijd een van 

de drukste momenten van het jaar’, 

weet hij. ‘Maar laat het maar lekker 

druk zijn. Ik ben blij dat alle klanten 

gewoon komen.’ Om de drukte aan te 

kunnen werkt Zweistra door tot ver na 

middernacht. Ook heeft hij link wat 

extra personeel ingeschakeld. ‘Dit is 

mijn broer en dat is ook familie’, wijst 

hij, tussen het snijden door. ‘Er lopen 

hier wel zes Zweistra’s rond op dit 

moment’, lacht hij. Als hoogtepunten 

van het bijna afgelopen jaar noemt 

Zweistra het prima paasweekend 

en het behalen van vele prijzen. ‘We 

hebben heel wat gewonnen dit jaar 

en dat werkt toch als extra stimulans. 

Mensen zijn blij met zo’n objectieve 

positieve beoordeling en het straalt 

kwaliteit uit.’

GEEN ZORGEN

Ook bij de buren van DIO drogisterij en 

parfumerie Van Rossum is het drukker 

dan gemiddeld. ‘Het loopt inderdaad 

goed door’, merkt Jannie van Rossum. 

‘Over het algemeen gaat het iets min-

der goed in de detailhandel. Mensen 

worden toch bang gemaakt door de 

berichten over een economische cri-

sis. Wij merken daar ook wel iets van, 

maar we hoeven ons nog geen zorgen 

te maken. We hebben volledig gedi-

plomeerd personeel met de nodige 

ervaring en je merkt dat de klant dat 

waardeert. We hebben daardoor ook 

veel klanten vanuit De Bilt en Bilt-

hoven. En die kunnen vaak toch wat 

meer uitgeven.’ Grote vernieuwing 

voor Van Rossum is de webwinkel die 

twee weken geleden werd ‘geopend’. 

Via de eigen website van de drogiste-

rij worden maarliefst 16.000 produc-

ten te koop aangeboden. ‘Het is vooral 

een extra stukje service voor de klant. 

We hopen voor 2012 dat we via deze 

weg ook heel wat kunnen helpen.’

KADOBONNEN

Weer een deurtje verder trefen we 

Alie Kuipers, mede-eigenaar van 

Primera. ‘Het was geen goed jaar’, 

geeft ze eerlijk toe. ‘En het komende 

jaar wordt het alleen maar minder’, 

weet ze. ‘Mensen willen gewoon  min-

der besteden. Daar kun je niet tegen 

vechten. Je kan niet de portemonnee 

uit iemands broekzak trekken.’ Opval-

lend genoeg komt de ene na de an-

dere klant wat afrekenen bij Kuipers. 

‘Nu hebben we het gelukkig weer 

vanouds druk’, zegt ze. Vooral kado-

bonnen, tijdschriften, boeken, kerst-

kaarten en postzegels vliegen over de 

toonbank. ‘Of het deze december net 

zo goed loopt als andere jaren, weet ik 

niet. Dat bekijk ik in januari wel weer. 

We gaan eerst maar eens dit jaar af-

maken’, zegt Kuipers, terwijl ze de vol-

gende klant helpt.

KALKOENEN

We steken het Maertensplein over en 

wandelen de C1000 binnen. Ook hier 

is het een drukte van jewelste. ‘Er is 

nu een run ontstaan op de verspro-

ducten’, weet bedrijfsleider Rob van 

Belsen. ‘We kunnen deze drukte goed 

aan. Dat is een kwestie van plannen’, 

zegt hij. ‘We hebben nu vijf man extra 

personeel ingeschakeld en we gaan ‘s 

avonds wat langer door met vakken 

vullen. Dan is het allemaal goed te 

doen.’ Over het afgelopen jaar is Van 

Belsen gematigd tevreden. ‘Het kan 

altijd beter. Men koopt wat bedacht-

zamer. Meer C-merken dan A-merken’, 

constateert hij. ‘We passen onze in-

koop daar wel op aan, maar dat gaat 

gelukkig allemaal automatisch via de 

computer tegenwoordig. Daar hoef ik 

niet meer op te letten.’ Van Belsen wist, 

ondanks de concurrerende slager aan 

de overkant, nog wel wat kalkoenen te 

verkopen de afgelopen dagen. ‘Ja, we 

hebben er een paar gehad en die zijn 

inmiddels verkocht.’ Vooruitkijkend 

naar komend jaar vertelt Van Belsen 

over een nieuwe Stars of Football-

spaaractie die eind december al van 

start gaat in de supermarkt. Ook zal de 

winkel een kleine uitbreiding krijgen. 

‘We willen meer stellingen plaatsen 

om wat extra producten kwijt te kun-

nen, maar het wordt gelukkig geen 

grootschalige verbouwing.’

GEHAAST

Bij Bakker Bos lijkt het relatief rustig, 

maar ook hier moet het personeel een 

tandje bij schakelen deze december-

dagen. ‘Het loopt lekker door, maar 

het is goed te overzien’, zegt Helma 

Bos, nicht van eigenaar Bert Bos. ‘In 

onze vestiging aan de dorpsstraat zal 

het nog wel iets drukker zijn’, weet ze. 

Aan de houding van klanten merkt 

ze wel dat het stressvolle dagen zijn. 

‘Mensen zijn gehaast. Alles moet snel-

ler. Maar we laten ons niet gek maken’, 

lacht ze.

BLIJE GEZICHTEN

‘Het is hard werken’, zegt Wim Land-

waart. We zijn in de culinaire verswin-

kel en nemen een klein kijkje achter 

de schermen waar het personeel druk 

in de weer is met allerlei etenswaren. 

‘Het is ontzettend druk deze dagen. 

Hoe laat ik naar bed ga vanavond? 

Niet. Ik ga aan één stuk door’, lacht hij. 

‘Ja, echt. Slapen zit er niet in. Ook de 

afgelopen dagen heb ik niet veel ge-

slapen. Hoe ik dat volhoud? De blije 

gezichten van mijn klanten houden 

me op de been’, zegt Landwaart, die er 

niet minder it om lijkt.  ‘We werken nu 

met een mannetje of twintig. Het gaat 

vooral om het plezier van het werk en 

als ik er aan het eind van de rit nog wat 

geld aan over houd is dat mooi mee-

genomen.’ Het mooiste compliment 

dat Landwaart het afgelopen jaar 

kreeg kwam vanuit België. ‘Ik heb zelf 

in België de eerste kneepjes van dit 

vak geleerd en nu is het andersom. He-

lemaal vanuit België komen er nu leer-

lingen om bij mij te werken. Dat vind 

ik prachtig’, vertelt Landwaart met een 

grote glimlach op zijn gezicht. Na deze 

laatste drukke dagen van 2011 zal hij 

er zeker niet minder om slapen.

Eindejaarsdrukte Maartensdijk
Ondernemers blij met laatste impuls 2011

Slager Andries Zweistra snijdt er op los in deze dagen.

Jannie van Rossum van de DIO drogist is blij met het goede slot van 2011.

Annie Kuipers blijft lachen ondanks een minder voorspoedig jaar voor haar Primera.

Rob van Belsen heeft de eindejaarsdrukte bij C1000 volledig onder controle.

Erika Pater en Helma Bos hopen op een mooi nieuw jaar voor Bakker Bos.

Een kijkje in de keuken bij Wim Landwaart Culinair.



Te koop aangeboden
Kindervideobanden: 1 doosje 
met 12 VHS-banden. € 1,- 
p.s. of € 10,- hele doos. Bijv. 
Disney's winterpret, Goofy, 
Leeuwenkoning, Jungleboek, 
Popeye, etc. Havikskruid 
2, Maartensdijk, 0346-
213038/06-30693144

Tweedehands boeken: thrillers 
(bijv John Grisham), romans 
(bijv James Michener) en 
diversen bijv. over Ghandi 
en van Youp van 't Hek. Ca. 
€ 2,50, 3 voor € 6,-. Kom 
kijken bij Havikskruid 2, 
Maartensdijk, 0346-213038 / 
06-30693144.

Vitrinekast, glas met beuken. 
7 glasplaten. H.180 x Br.70 
x D.36. € 25,-. Kluis, grijs, 
br.35 x h.23 x d.26. Werkt 
met sleutels. € 15,-. Steps bij 
TummyTub. Nieuw in doos. 
€ 15,-. Metalen VW Kevers. 4 
stuks. Schaal 1:18. € 15,- p.s. 
Tel. 06-50602672

1 Fotostatief en 1 Tafelstatief. 
Totaal € 45,-. Tel. 
06-54271144.

Pracht spiegel glasmaat 
75x1000cm facet rondom, 
goudachtige lijst. € 25,- 
Bilthoven. Tel. 06-12777232

PC desktop met AMD 
Sempron Processor 2600+, 1.6 
GHz, 512 MB met 17 inch 
TFT flat screen. Windows XP. 
Met geluidboxen. € 40,-. Tel. 
0346-211678 

LET OP: HIER 1 KOLOM 
x50 KRAKER PLAATSEN 
VAN DE Bistro de Egel, stan-
daard tenzij er nieuwe tekst 
aangeleverd wordt

Bauknecht condensdro-
ger, zeer weinig gebruikt, 
met glazen deur. € 50,-. Tel. 
06-20289200

Gasbarbecue, Sunbeam, dub-
bele branders, piëzo ontste-
king. Verrijdbaar. € 40,-. Tel. 
06-20289200

Prestinox diaprojector, weinig 
gebruikt in prima staat. € 30,-. 
Diascherm. € 20,-. Tel. 030-
22897086

Kleine winkler Prins van 
Elsevier, twintig delen in 
kleur, rode band met goudop-
druk, in nieuwe staat. € 25,-. 
Tel. 030-2204887

Projectietafel + 2 boxen met 
elk 500 diaraampjes + diasor-
teerraam + handviewer + dias-
nijapp. Met verl. € 50,-. Tel. 
030-2287086

Nieuwe pasta stomerpan van 
Vos Home & Garden diam 19 
cm. hoogte 24 cm. voor gas/
elektr/ker/ind. € 25,-. Tel. 030-
2204887

Oude tv werkt goed afstands-
bediening ‘Daewoo’ beeld 51 
cm. gratis af te halen. Tel. 
0346-212492

1 Jaargang ‘bloemen en plan-
ten’ 2009. € 3,-. Tel. 0346-
212492

Draaistoel helemaal d. bruin 
leer in prima staat. € 45,-. Tel. 
0346-212492
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Twee koffers LP platen, orgel 
en koorzang. € 12,-. Tel. 0346-
213073

Goed uitziende kinderledi-
kantje afm. 60x120 cm. Kleur 
beige met matras. € 30,-. Tel. 
0346-214084

Nieuwe dames bootschoenen, 
bruin leer, maat 38. Van € 89,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Tel. 030-
2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

3 Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met zilverkleurige 
ballen, slingers en Philips 
kaarsverlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996

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

Fietsen/brommers
YAMAHA Aerox 50cc 2009. 
Kleur: Blauw-wit incl. helm 
+ gianellishot (hor.). € 1000,-. 
Tel. 06-12316119

Personeel gevraagd
STALHULP gezocht. Wij zoe-
ken iemand die bij ons thuis 
een aantal keer per week een 
uurtje kan helpen met uitmes-
ten van de paardenstallen en 
andere voorkomende klus-
jes. Nieuwe Weteringseweg 
Groenekan. Tel. 06-42745782

Lindenhaeghe te Bilthoven 
zoekt receptioniste/gastvrouw/
telefoniste. Zie pag. 16

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

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

BETTY’S CORNER wenst al 
haar klanten een gezond vrolijk 
2012! Deze week ben ik gewoon 
open op woensdag en vrijdag. Bel 
voor een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN  

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

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

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

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

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

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

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Het jaar 
mooi afsluiten met een gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 
Spoorlaan 66, 3721 PC Bilthoven. Tel: 06-10666673

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.

Ontspannende voetmassage www.praktijkvoorvoetmas-
sage.nl. Een behandeling duurt 1 à 1,5 uur en kost € 30,-. Gun 
jezelf ontspanning of verwen een ander met een voetmassage 
kadobon. Tel. 06-23526854 Voordorpsedijk 28 Groenekan

Cursussen
Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

Hondenschool Sammie
Bent u net eigenaar van een puppy? Toe aan een gehoorzaam-
heidscursus? Wilt u dat u en uw hond met plezier 1 team wor-
den? Dan is wellicht deelname bij ons een goede en leuke keus 
voor u en uw hond! Meld je nu aan en betaal  tijdelijk € 55,- 
i.p.v. € 70,-. Meer info? Kijk op www.hondenschoolsammie.nl. 
9 januari start er een nieuwe pup groep, er zijn nog enkele plaat-
sen vrij (tevens ben ik ook dierenartsassistente). 06-24188321

Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-
seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 27-01-2012 
in Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa tien school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Open dag Maelique! Om kennis te maken met de trainingen 
van Maelique is er op zaterdag 14 januari een open dag met 
4 gratis workshops: 10 uur: ‘temidden van alles sta jij’. 11.15 
uur: ‘ik verlang naar’. 12.15 -13.00 uur binnenlopen voor info 
en kennis making. 13 uur: ‘Licht op Rouw’ en om 14.15 uur: 
‘ik heb je lief’. Locatie: Looijdijk 146, de Bilt. Graag opgeven 
want er is beperkt plaats: bij Monique Mizee 06-48509921 of 
info@maelique.nl 

Raaijen  
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Nieuwjaarsconcert 2012 
Zondag 8 januari a.s. organiseert het Cultureel & Vergader Centrum HF Witte 
traditiegetrouw het Nieuwjaarsconcert. Ook nu weer wordt dit concert gegeven 
door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie onder lei-
ding van Peter Kleine Schaars. Zoals altijd staan vele bekende werken op het 
programma. Muziek van Philip Sparke, Tschaikowski, Strauss en vele andere 
bekende melodieën worden ten gehore gebracht.
De nieuwe opzet is succesvol gebleken. Dus ook dit jaar is er geen pauze en na 
aloop van het concert kunnen de aanwezigen in de ontmoetingsruimte genieten 
van een glaasje glühwein, ice-kofie en diverse Nieuwjaar hapjes, aangeboden 
door het H.F. Witte Centrum. De Weathertown Bigband van de KBH verzorgt 
daarbij de sfeervolle muziek. Het belooft dus weer een bijzonder gezellige en 
feestelijke gebeurtenis te worden. 
Toegangskaarten kosten € 6,00. Voorverkoop vanaf 27 december in het Cultu-
reel Centrum H.F. Witte. Het concert begint om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 
uur.

Kunstlezing
Kunsthistorica Cora Rooker geeft op donderdag 19 januari een kunstlezing 
in Bibliotheek Bilthoven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Rubens, Van 
Dyck en Jordaens. Vlaamse schilders uit de Hermitage’ in de Hermitage Am-
sterdam (17-09-‘11 t/m 16-03-‘12). De indrukwekkende selectie uit de verza-
meling 17e-eeuwse Vlaamse kunst van de Hermitage St.-Petersburg is voor het 
eerst in Nederland te bezichtigen. De collectie biedt een magistraal overzicht 
van 75 schilderijen en circa 20 tekeningen. Een van de hoogtepunten is de be-
roemde Kruisafname van Rubens.
De kunstlezing vindt plaats op donderdag 19 januari van 10.00- 12.00 uur in 
Bibliotheek Bilthoven. Kaarten reserveren: 030 2285803 of c.heerschop@bi-
bliotheekdebilt.nl.

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92
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Wout	is	al	vanaf	zijn	tiende	levensjaar	
op	een	of	andere	wijze	betrokken	bij	
deze	Maartensdijkse	voetbaltrots.	En	
hoewel	dit	 gesprek	uiteraard	 een	 se-
rieus	moment	was,	werd	er	veel	gela-
chen,	want	het	zijn	niet	alleen	vrolijke	
bestuurders,	maar	de	resultaten	waren	
ook	naar	volle	tevredenheid.	

Dynamiek
We	hoorden	de	uitingen	van	lof.	Hoe	
Wout	SVM	terugbracht	naar	de	derde	
klasse	en	de	opgaande	lijn	vasthoudt.	
Hoe	 zijn	 dynamiek	 afstraalt	 op	 de	
andere	 trainers	 en	op	de	 teams.	Hoe	
hij	 luid,	 kort	 maar	 duidelijk	 en	 met	
veel	 plezier	 anderen	 inspireert,	 wat	
tot	mooie	resultaten	leidt,	gelet	op	het	
goed	meedraaien	in	de	derde	klasse	C	
van	het	zaterdagvoetbal	in	West	i	van	

de	KNVB.	Het	bestuur	vindt,	dat	wat	
hij	heeft	gedaan,	echt	een	prestatie	is.	

En	dus	werd	 tot	 genoegen	van	 allen	
zijn	contract	verlengd.	[KP]

Contractverlenging bij SVM
Zaterdag jl. zat de hoofdtrainer van het Maartensdijkse SVM Wout van Dronkelaar aan tafel met 

voorzitter Hans Voogt, vice-voorzitter Frans v.d.Tol en algemeen bestuurslid Sjef Solman. Het 
onderwerp was - nog voor de jaarwisseling - uiterst serieus, nl. contractverlenging.

Duimen omhoog voor de hoofdtrainer met v.l.n.r. Sjef Solman, Wout van 
Dronkelaar, Hans Voogt en Frans van der Tol.  

Woensdagavond	14	december	zat	het	
5de	 team	 van	 SVM	 in	 de	 vergader-
zaal,	want	voordat	ze	aan	hun	training	
begonnen	wilden	ze	hun	keeper	her-
denken	die	5	 jaar	geleden	op	25	au-
gustus	 overleed	 aan	 een	 hartinfarct.	
Een	mooi	gebaar	van	een	team	spon-
tane	 jonge	 kerels	 die	 vertellen:	 ‘Wij	
speelden	 oorspronkelijk	 als	 team	 bij	
F.C.	 de	 Bilt	 maar	 voelden	 ons	 daar	
niet	meer	op	onze	plaats	en	zijn	vijf	
jaar	geleden	in	augustus	op	zoek	ge-
gaan	naar	een	andere	vereniging.	Hier	
bij	SVM	werden	we	met	open	armen	
ontvangen.	 Helaas	 overleed	 kort	
daarna	onze	keeper	Jan	Willem	Hui-
zinga.	 Zoiets	 vergeet	 je	 nooit	 meer.	
Deze	keeper	was	met	zijn	twintig	jaar	
twee	meter	lang	en	een	boom	van	een	
vent.	Weliswaar	zijn	we	zelf	ook	niet	
de	 kleinsten	 maar	 onze	 keeper	 was	
de	allergrootste.	We	hebben	toen	van	
de	vader	van	Jan	Willem	nog	nieuwe	

trainingspakken	 gekregen.	 Daarop	
staan	de	letters	JWH.	Intussen	spelen	
we	hier	nu	al	vijf	jaar	met	veel	plezier.	

We	hebben	het	heel	erg	naar	onze	zin	
maar	vonden	toch	dat	we	op	deze	dag	
onze	maat	moesten	herdenken.’	[KP]

Een mooi gebaar

De mannen doen het prima in de competitie en staan steeds op de tweede of 
derde plaats.

Het	 hoogtepunt	 van	 het	 jaar	 bij	 de	
Rookvrije	Bridgeclub	De	Kwinkslag	
is	de	Kerstdrive.	Zo	kort	na	de	viering	
van	 het	 derde	 lustrum	 zat	 de	 feest-
stemming	er	nog	goed	in	en	de	avond	
is	dan	ook	weer	als	vanouds	buitenge-
woon	gezellig	verlopen.

De	 drive	 was	 geanimeerd	 en	 werd	
verrassend	gewonnen	door	de	oudge-
dienden	 Kläre	 en	 George	 van	 Dam.	
De	 gastheer	 van	 de	 Schakel	 werd	
bedankt	 voor	 zijn	 vriendelijke	 ver-
zorging	 door	 het	 jaar	 heen.	 Daarna	
gingen	 de	 tafels	 aan	 elkaar,	 vrolijk	
gedekt,	 om	 ruimte	 te	 geven	 aan	 het	
traditionele	 Kerstbuffet,	 geheel	 ver-
zorgd	 door	 enthousiaste	 leden	 van	
de	 club.	 Een	 goede	 opstap	 naar	 het	
bridgejaar	 2012,	 nieuwe	 leden	 zijn	
welkom.

Kerstdrive bij Kwinkslag

De opkomst was vrijwel voltallig dus de banden met alle leden werden 
versterkt in een superleuke ‘nazit’.

De	 badmintonafdeling	 van	 sv.	 Irene	
in	 Bilthoven	 organiseert	 i.s.m.de	
combinatiefunctionarissen	 van	 Sport	
Mee	 De	 Bilt	 een	 badmintoninstuif	

op	vrijdag	6	 januari	 2012	van	14.00	
tot	17.00	uur	in	de	Kees	Boekehal	te	
Bilthoven.	 Leerlingen	 van	 de	 basis-
schoolgroepen	3	 t/m	8	 zijn	welkom.	

De	toegang	is	gratis.	

Inschrijven	 kan	 tot	 uiterlijk	 31	 de-
cember	a.s.	via	jeugd@sv-irene.nl

Badmintoninstuif

Kerstlunch in Zwembad 
Brandenburg: smakelijk eten

In	 zwembad	Brandenburg	 had	 juf	Myriam,	 zwemdocent	 van	 de	 groepen	
die	op	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	les	hebben,	op	20	december	een	heer-
lijke	kerstlunch	voor	haar	pupillen	gemaakt.	Het	waren	geen	kinderen	die	
aanschoven,	maar	volwassenen	die	gymnastiekoefeningen	doen	in	het	wa-
ter	om	in	conditie	te	komen.	De	watergym	–	ibroswim	-	is	bedoeld	voor	
mensen	die	door	 lichamelijke	beperkingen	niet	kunnen	meedoen	met	bij-
voorbeeld	aquajoggen.	Myriam	kreeg	zoals	elk	jaar	hulp	van	haar	ijverige	
collega’s	Niels	en	Betty.	In	haar	welkomstspeech	sprak	ze	haar	eetgasten	
toe:	 ‘Het	 is	 een	 feest	 om	hier	 te	mogen	 zijn	 en	 jullie	 te	 verwennen.’	Op	
haar	beurt	werd	ze	verwend	door	haar	zwemgroepen	met	kleine	attenties	als	
dank	voor	haar	inspanningen.	‘Laat	ons	nog	vaak	op	donderdag	-	Mogen	
genieten	in	het	water	-	Van	therapie	(met	ons	gesnater)	-	Onder	jouw	leiding	
en	gezag’,	dichtte	Hugo	van	de	donderdaggroep	voor	haar.	Ongeveer	vijf-
enveertig	deelnemers	telde	de	lunch,	die	bestond	uit	broodjes,	zoet	en	hartig	
beleg,	 vlees-	 en	 zalmsalade,	 kerststol,	mandarijntjes	 en	warme	 en	 koude	
dranken.	Het	zwembad	was	mooi	versierd	voor	de	kerst	en	kon	bogen	op	
een	stuk	of	wat	imposante	kerstbomen.	[LvD]

Alle deelnemers aan de kerstlunch genoten van het heerlijks dat docent 
Myriam had meegebracht.

Spinnen voor Mama

Op vrijdag 16 december werd er in itnesscentrum SportCity in Bilthoven 
druk geietst voor het goede doel. Om het jaarlijkse initiatief van 3FM 
en het Rode Kruis te steunen deden 60 fanatiekelingen mee aan een 
spinningmarathon. Deelnemers konden zich inschrijven voor minimaal 
1 tot maximaal 4 uur. Er werd in totaal 720 euro bij elkaar gespind. Dit 
jaar gaat de opbrengst naar moeders die op wat voor manier dan ook zijn 
geraakt door oorlog, onder de slogan: ‘This one’s for MAMA’. [RK]

TZ 5 heeft nieuwe shirtsponsor

De dames en heren van TZ 5 dragen sinds kort shirts met het logo van 
AuditMatch. Ook de inschietshirts zijn gesponsord. Dit bedrijf is van Sander 
van Oosten, die zelf ook deel uit maakt van het team. (staand 2e van links).
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Hij	 is	er	mee	begonnen	nadat	de	 fa-
milie	 Baas	 in	 1969	 vanuit	 Utrecht	
neerstreek	 in	 het	 rustige	 dorp.	 Het	
onderhouden	 kost	 niet	 alleen	 veel	
tijd,	 er	moet	nog	heel	veel	meer	ge-
daan	worden	om	deze	tuin	nog	verder	
te	ontwikkelen.	Maar	nu	al	is	het	een	
belevenis	 voor	 tuinliefhebbers.	 Re-
gelmatig	is	het	 terrein	open	voor	het	
publiek.	 Hoe	 de	 toekomst	 van	 deze	
unieke	tuin	er	uit	zal	zien	is	overigens	
nog	een	vraag	voor	Wim	Baas	en	zijn	
vrouw.

Baas	 studeerde	 bij	 de	 Universiteit	
van	Utrecht	biochemie	met	als	bijvak	
plantenfysiologie.	Hij	noemt	zich	ook	
wel	 chemisch	 ecoloog.	 Zijn	 vakge-
bied	omvat	de	kennis	van	de	chemie	
van	 planten.	 Of	 anders:	 hoe	 planten	
overleven	 bij	 interacties	 met	 andere	
organismen	 zoals	 bodemschimmels.	
Toen	 hij	 in	 1968	 afstudeerde	 bleef	
hij	verbonden	aan	de	universiteit	 als	
wetenschappelijk	medewerker.	Nadat	
zijn	 vakgroep	 in	 de	 tachtiger	 jaren	
van	 de	 vorige	 eeuw	 was	 wegbezui-
nigd	vond	hij	 een	 extra	 uitdaging	 in	
het	 opzetten	 van	 de	 stinzenplanten-
tuin.	‘Het	werd	voor	mij	een	belang-
rijke	 uitlaatklep’,	 vertelt	 hij.	 Baas	
noemt	de	tuin	ook	wel	zijn	‘buitenla-
boratorium’,	waar	hij	experimenteert	
met	 ecologisch	 tuinieren.	Zo	kan	hij	
de	 diverse	 processen	 bestuderen	 op	
het	gebied	van	plantengroei.	Hij	pu-

bliceert	 over	 dit	 onderwerp	 veel	 in	
vaktijdschriften.	

Bosplanten
Stinzenplanten	zijn	exotische	planten	
die	vooral	sinds	de	17e	eeuw	geïntro-
duceerd	zijn	in	de	Nederlandse	lora.	
Ze	 vormen	 daar	 nu	 een	 karakteris-
tiek	 onderdeel	 van.	 Tot	 deze	 groep	
wordt	de	wilde	tulp	gerekend,	net	als	
bijvoorbeeld	 het	 sneeuwklokje,	 de	
blauwe	druif,	de	anemoon,	de	winter-
akoniet,	de	kievitsbloem	en	de	narcis.	
Maar	 er	 zijn	 nog	 veel	 meer	 planten	
op	 te	 noemen.	 Ze	 groeien	 het	 beste	
op	kleiachtige	grond	met	daarin	vol-
doende	kalk.	Het	is	een	heel	systeem	
waarbij	bodemschimmels	de	opname	
van	 mineralen	 door	 de	 wortels	 van	
de	 planten	 bevorderen.	 Mieren	 zijn	
noodzakelijk	 voor	 het	 verspreiden	
van	de	zaden	van	deze	voorjaars	bos-
planten.	 Het	 terrein	 dat	 de	 familie	
Baas	aankocht	had	een	moerasachtige	
structuur,	eigenlijk	was	het	niets	meer	
dan	een	wildernis.	Het	huis	dat	ze	be-
trokken	staat	aan	een	weggetje	waar-
langs	nog	enkele	woningen	staan.	In	
de	buurt	werd	dit	terrein	als	‘zod’	aan-
geduid	dat	verder	geen	enkele	waarde	
had	 vanuit	 agrarisch	 oogpunt.	 Later	
werden	 in	 de	 tachtiger	 jaren	 door	
Baas	 nog	 twee	percelen	 aangekocht.	
Het	achterste	gedeelte	van	zijn	eigen-
dom	 heeft	 nu	 de	 status	 van	 natuur-
reservaat	en	is	niet	toegankelijk	voor	

publiek.	Er	is	wel	een	maaibeheer	dat	
wordt	 uitgevoerd	 door	 Landschap	
Erfgoed	Utrecht.

Veel werk
Er	is	(en	wordt)	enorm	veel	werk	ver-
zet.	In	totaal	werden	er	meer	dan	100	
vrachtwagens	 grond	 en	 steen	 aange-
voerd	 o.a.	 vanuit	 Zuilen	 toen	 daar	
grootschalige	 grondwerken	 plaats-
vonden.	Het	gebied	bestond	oorspron-
kelijk	uit	hoogveen.	Sinds	de	middel-
eeuwse	ontginning	is	door	ontwateren	
de	grond	wel	vijf	meter	gedaald.	Zo	
ontstond	de	huidige	natte	veenpolder.	
De	 voedselrijke	 veengrond	 vormde	
samen	met	de	opgebrachte	 rivierklei	
(uit	de	Vecht)	een	goede	ondergrond	
voor	de	nieuwe	vegetatie.	Het	gehele	
gebied	ligt	momenteel	1	m.	onder	de	
zeespiegel	en	zakt	ieder	jaar	nog	een	
cm	 door	 zogenaamde	 biologische	
verbranding.	 Baas:	 ‘Daar	 komt	 ook	
veel	 broeikasgas	 bij	 vrij.	 Het	 is	 een	
onvermijdelijk	gevolg	van	steeds	die-
pere	ontwatering’.	Hij	heeft	ook	een	
educatieve	 bedoeling	 met	 zijn	 acti-
viteiten.	Daarom	werd	hij	natuurgids	
bij	het	IVN	en	lid	van	natuurtuinver-
eniging	 ´Oase´.	 Ook	 stelt	 hij	 tussen	
februari	 en	 september	 iedere	 laatste	
zaterdag	van	de	maand	 tussen	10.00	
en	17.00	uur	zijn	 tuin	open	voor	be-
zoekers.	De	toegang	is	vrij.	Daarnaast	
ook	nog	eens	op	de	 tweede	zaterdag	
in	maart	en	de	2e	in	juni.	Op	de	laatste	

dag	zijn	de	orchideeën	in	bloei.	De	in-
gang	van	de	tuin	is	op	Kerkdijk	132.	
Ook	 vindt	 er	 educatie	 plaats	 t.b.v.	
scholen.	De	tuin	van	de	familie	Baas	
heeft	nationale	bekendheid	gekregen	
door	de	unieke	wijze	waarop	deze	is	
aangelegd.	Veel	 waterpartijen,	 paad-
jes	met	niveauverschil,	muren	en	bos-
schages	vormen	door	hun	bijzondere	
samenhang	 een	 unieke	 plek.	 Het	 is	
een	genoegen	om	er	rond	te	lopen	en	
dan	volop	 te	 genieten	van	de	prach-
tige	natuur.	

Vrijwilligers
Baas	werkt	enige	uren	per	dag	op	het	
terrein.	Er	is	ook	nog	veel	achterstal-
lig	onderhoud.	Zo	staat	er	op	het	ter-
rein	een	unieke	antieke	kas,	afkomstig	
uit	de	oude	Utrechtse	Hortus	Botani-
cus,	 die	wacht	 op	 restauratie.	Het	 is	
een	 bijzonder	 bouwwerk,	 compleet	
met	 een	 antiek	 mechaniek	 waarmee	
de	 kas	met	 een	 lattenbedekking	 toe-
gedekt	kan	worden	als	de	zon	te	fel	is.	
Het	 geheel	 is	 vervaardigd	 van	 teak-
hout.	Dat	hout	is	na	honderd	jaar	nog	
in	uitstekende	staat.	Pas	geleden	heeft	
Wim	Baas	ontdekt	dat	er	enkele	rans-
uilen	 zitten	 in	 de	 hazelaar	 tussen	 de	
kas	en	het	woonhuis.	Het	is	allemaal	
wel	 heel	 veel	 werk	 voor	 één	 mens.	
Onlangs	heeft	Baas	een	voorzichtige	
oproep	gedaan	voor	hulp	van	vrijwil-
ligers	door	een	bescheiden	oproep	te	
plaatsen	 tijdens	 de	 tuinopenstelling.	
Hij	heeft	daarop	één	bruikbare	reactie	
gekregen.	Er	komt	nu	één	ochtend	per	
week	 een	 enthousiaste	 vrijwilligster	
helpen	om	de	paden	netjes	te	houden.	
Wim	Baas	kan	wel	meer	handen	ge-
bruiken.

Hulp
De	familie	Baas	wil	hun	project	graag	
kleinschalig	 houden.	 Ze	 wil	 er	 nog	
geen	stichting	van	maken	en	geeft	er	
de	voorkeur	aan	om	de	volledige	zeg-
genschap	over	de	tuin	zelf	te	houden.	
Het	 is	 een	 ‘eenmanszaak’	 dat	 Baas	
gekscherend	 ook	 wel	 ‘mijn	 ecotrip’	
noemt.	

Toch	zou	meer	hulp	welkom	zijn.	Bij-
voorbeeld	in	de	vorm	van	een	groepje	
vrijwilligers	dat	regelmatig	langs	zou	

komen	 voor	 allerlei	 noodzakelijke	
onderhoudswerkzaamheden.	 Met	 de	
Agrarische	 Natuurvereniging	 Noor-
derpark,	waar	veel	sympathie	is	voor	
de	unieke	tuin,	is	hierover	overleg	ge-
weest.	Dat	heeft	inmiddels	al	resultaat	
gehad	 in	de	vorm	van	snoei	en	zaag	
hulp.	

Stins
Een	andere	wens	van	de	familie	Baas	
was	om	op	het	terrein	een	zogenaam-
de	 stins	 te	 mogen	 bouwen.	 Het	 zou	
een	 gebouw	 worden,	 geheel	 in	 stijl,	
waarin	de	uitgebreide	bibliotheek	van	
Wim	Baas	een	plek	zou	moeten	krij-
gen.	Net	 als	 de	 verzameling	 authen-
tiek	 porselein	 met	 plantenmotieven	
die	 Marianne	 Baas	 heeft	 verzameld.	
Tevens	 zou	 er	 hier	 dan	 plaats	 zijn	
voor	 schooleducatie.	 Er	 is	 over	 de	
aanvraag	hier	voor	nog	geen	overleg	
geweest	met	de	gemeente	De	Bilt.	Zo	
blijft	 de	 toekomst	 van	 de	 tuin	 om-
geven	 met	 onzekerheden.	 Hopelijk	
komt	 er	 in	 de	 toekomst	meer	 duide-
lijkheid.	 Want	 deze	 unieke	 tuin	 met	
grote	 ecologische	waarde	mag	zeker	
niet	verloren	gaan.	Mochten	er	nu	al	
natuurliefhebbers	 zijn	 die	 het	 leuk	
vinden	om	nu	en	danmee	te	werken	in	
deze	tuin	kunnen	ze	contact	opnemen	
met	Wim	Baas.	Zijn	 tel.	nr.	 is	0346-
281485.

Moeras- en stinzenplantentuin  
grote passie van Wim Baas

door Martijn Nekkers

Aan de Kerkdijk 132 in Westbroek vinden we de prachtige landschapstuin van Dr. Wim Baas (67). 
Gesteund door zijn vrouw Marianne Baas-Volkers (68) steekt hij enorm veel tijd in het  

onderhouden van deze unieke tuin vol moeras- en stinzenplanten. Het is zijn grote passie. 

Wim Baas in zijn prachtige moeras- en stinzenplantentuin.

Ransuilen in de tuin van Wim Baas. Dorpsbistro 0346 - 218821
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Nieuwjaarsborrel met erwtensoep, 

roggebrood, zeeuws spek en

een glas bubbels.

Live lounge muziek!

Saté, frietjes, sla
of

Gevulde zalmilet

7,50

11,00

Do.
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Vrij.
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31 december bakken wij weer heerlijke 
VERSE OLIEBOLLEN 
van 12.00 - 18.00 uur 

€ 0,80 per stuk/10 voor € 7,50. Bestel tijdig!

Het restaurant is gesloten van 
26-12-`11 t/m 3-1-`12

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Voor	het	nieuwe	jaar	voorspoed	en	zegen
zijn	wensen	die	we	allen	weer	kregen
maar	is	de	eerste	maand	om
dan	blijkt	wederom
dat	de	prijzen	weer	link	zijn	gestegen

Guus Geebel

Limerick


