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Sint in Maartensdijk

Ruim voordat burgemeester Arjen Gerritsen Sint Nicolaas in Maartensdijk 
op het Maertensplein jongstleden zaterdag verwelkomde, verwelkomde Sint 
Nicolaas de burgemeester in de recreatiezaal van Dijckstate, waar Sint 
Nicolaas nog wat sinterklaasliedjes oefende en de eerste burger van De Bilt 
alvast wat van de sfeer wilde proeven. [HvdB]

Medewerkers van Programma VCP 
(Versterking CliëntenPositie) waren 
met een promotiebus van de actie 
‘15% Inclusief!’ naar Jagtlust ge-
komen. Zij zorgden ervoor dat het 
college van B en W en gemeente-
ambtenaren zelf konden meemaken 
wat blinden met een geleidestok en 
rolstoelgebruikers dagelijks ervaren. 
Ook vrijwilligers van het Rode Kruis 
verleenden medewerking. Hoewel in 
de gemeente De Bilt op het gebied 
van voorzieningen voor gehandicap-
ten al veel bereikt is, bleek tijdens de 
rolstoelrit rond Jagtlust en door het 
gemeentehuis, en een wandeling met 

een geleidestok en een donkere bril 
op, dat er nog best wat aanpassingen 
nodig zijn. 

Creativiteit
Na hun praktijkervaring prijst Marjan 
Maarschalkerweerd het college voor 
de fysieke inspanning die zij hebben 
verricht. Maarschalkerweerd is pro-
grammamanager van CliëntenBelang 
Utrecht. ‘U heeft hier een beperking 
toegedeeld gekregen en mocht niet 
kiezen. Dat is net als in het echte le-
ven. Dan kun je ook niet kiezen. Je 
hebt het er maar mee te doen.’ Mar-
jan schetst wat de gemeente De Bilt 

de afgelopen jaren heeft ondernomen 
met ‘inclusief beleid’. ‘Het gaat om 
algemeen beleid. Als dat goed wordt 
ingevuld is er geen afzonderlijk be-
leid nodig en kan iedereen meedoen. 
Het is meer dan alleen toegankelijk-
heid en is eigenlijk helemaal niet 
ingewikkeld. Het is kijken door een 
andere bril. Op het moment dat je 
vanuit een ander perspectief kijkt, 
zie je vanzelf wat nodig is. Met wat 
creativiteit kun je tot hele mooie op-
lossingen komen. Het beleid moet op 
die manier verankerd worden.’ Mar-
jan Maarschalkerweerd overhandigt 
burgemeester Gerritsen vervolgens 
het eerste exemplaar van Kwaliteit-
seisen Gemeentelijke & particuliere 
gebouwen. 

Besparingen
Burgemeester Gerritsen dankt de 
VCP en het gehandicaptenplatform 
voor de ervaring die zij het college 
hebben meegegeven. ‘De gemeente 
doet zijn uiterste best om bereik-
baarheid en toegankelijkheid voor 
gehandicapten in de samenleving in 
de openbare ruimte, gebouwen en in-
stellingen voor het voetlicht te hou-
den. Maar toen ik zelf in een rolstoel 
zat, merkte ik dat je het referentieka-
der mist, omdat je de handicap niet 
hebt. Het is daarom goed het als niet-
gehandicapte eens mee te maken.’ 
Wilma Dijkstra interviewt een me-
dewerker van de gemeente over haar 

ervaringen bij rolstoeloefeningen. 
Over wat dit betekend heeft voor 
haar werk geeft ze een voorbeeld bij 
de ontwikkeling van het dorpshuis in 
Hollandsche Rading. ‘Daar wordt in 
de gangen een soort draaicirkel aan-
gebracht zodat rolstoelgebruikers 
gemakkelijker kunnen omdraaien. 
Door bij de ontwikkeling van gebou-
wen dit soort zaken mee te nemen 
kun je veel geld besparen.’

Vijftien procent
Caroline Groot, consulente van de 
VCP, begeleidt vervolgens als ‘reis-
leidster’ medewerkers van de ge-
meente bij een excursie met een 
handicap onder de naam ‘ervaring 
gezocht’. ‘15 procent Inclusief!’ staat 
voor één op de zes Nederlanders die 
een beperking heeft. ‘Dat is vijftien 

procent van de totale bevolking. Voor 
De Bilt gaat het om 6.300 mensen. 
Zij zijn vaak minder actief dan ze 
zouden willen zijn. Het zou de sa-
menleving een meerwaarde van vijf-
tien procent opleveren als zij de kans 
kregen om hun tijd en talenten in te 
zetten. Vandaar de actie: 15% Inclu-
sief!’ Wethouder Herman Mittendorff 
vindt het goed dat de ambtenaren bij 
alles waar ze mee bezig zijn naden-
ken of het wel goed is voor mensen 
met een handicap. ‘Als je dat doet 
blijkt vaak dat het ook voor andere 
mensen goed is. Het is slim daar con-
tinu mee bezig te zijn. Het gaat niet 
alleen om toegankelijkheid in fysieke 
zin, maar ook de toegankelijkheid in 
sociale zin. Dat mensen welkom zijn 
bij sportverenigingen en mee kunnen 
doen aan de samenleving.’ 

College en ambtenaren ondergaan 
gehandicaptenbeleving

door Guus Geebel 

Het Gehandicaptenplatform De Bilt en de gemeente organiseerden op 15 november 
rond en in gemeentehuis Jagtlust een praktijkbijeenkomst voor B en W en medewerkers van 

de gemeente. De bijeenkomst stond in het teken van ‘inclusief beleid’. Dat betekent dat bij het 
ontwikkelen van beleid met iedereen rekening wordt gehouden. De maatschappij mag 

geen handicap vormen om deel te nemen. 

Wethouder Herman Mittendorff vindt zijn weg met een geleidestok. 

Burgemeester Gerritsen ervaart als rolstoelgebruiker hoe moeilijk het is een 
deur open te krijgen.

Sinterklaas was afgelopen weekend druk in bijna alle Biltse kernen.  
Meer Sinterklaasnieuws op pagina 15. [foto: Guus Geebel]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

27/11	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/11	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse,	Sliedrecht

27/11	•	18.30u	-	Kand.	W.J.	Westland,	
Renswoude

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/11	•	10.30u	-	Mw.	Ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

27/11	•	10.00u	-	Dhr.	Jan	Pindus,	
Nieuwegein

R.K. Kerk O.L. Vrouw
27/11	•	10.30u	-	G.	Oostvogel,	

Eucharistieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

27/11	•	9.30	-	Ds.	R.	ter	Beek,	Soest
27/11	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/11	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

27/11	•	19.00u	-	Ds.	W.	Poldervaart,	Huizen

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/11	•	10.00u	–	Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/11	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
27/11	•	10.30u	-	F.	Overbeek,
Woord-	en	Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
27/11	•	10.00u	-	Dhr.	Dirkjan	Groot

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

27/11	•	10.30u	-	B.	van	Empel,	Vleuten

PKN - Herv. Kerk
27/11	•	10.00u	-	Kand.	K.M.	Teeuw,	

Alblasserdam
27/11	•	18.30u	-	Ds.	G.	Mulder,	Kootwijk

Herst. Herv. Kerk
27/11	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	L.	Stuurman

Onderwegkerkje Blauwkapel
27/11	•	15.00u	-	Pastor	B.	van	Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/11	•	11.00	uur	-	Ds.	Rene	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/11	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
27/11	•	18.30u	-	Ds.	A.D.	Goijert,	Nijkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

27/11	•	9.30u	-	Ds.	Rene	Alkema

St. Maartenskerk
26/11	•	19.00u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering
27/11	•	10.30u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/11	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
27/11	•	10.00	en	18.30u	-

Ds.	M.	van	der	Zwan

Amnesty in de bibliotheek

Vrijdag	 25	 november	 a.s.	 staat	
Amnesty	 International	 van	 10.10	
tot	 12.00	 uur	 met	 een	 stand	 in	 de	
openbare	 bibliotheek	 van	 Biltho-
ven.	U	kunt	een	handtekening	zet-
ten	onder	petities	waarmee	Amnes-
ty	 bij	 regeringen	 aandacht	 vraagt	
voor	gevangenen	waarvan	de	men-
senrechten	 geschonden	 worden.	
Ook	is	er	informatie	over	Amnesty	
zelf	en	haar	acties.

Soefi bijeenkomst
	
Op	 zondag	 27	 november	 verzorgt	
het	 Soefi	 Centrum	 Utrecht/Bilt-
hoven	 een	 universele	 eredienst	
in	 Huize	 het	 Oosten,	 ingang	 Jan	
Steenlaan	 25,	 Bilthoven.	Aanvang	
11.00	uur.	Het	thema	is:	de	gift	van	
mannelijkheid	 en	 vrouwelijkheid	
Zie	www.soefi.nl

Sparks of Joy bij middagdienst 

Opzoek	naar	de	koning.	Dat	 is	het	
thema	 van	 de	 middagdienst	 op	 27	
november	om	17.00	uur	in	de	Ont-
moetingskerk,	Kon.	Julianalaan	26,		
in	Maartensdijk.
In	 de	 dienst	 zal	 Bart	 van	 Empel	
voorgaan	en	het	gospelkoor	Sparks	
of	Joy	uit	Westbroek	zal	haar	mede-
werking	verlenen.	Bart	van	Empel	
is	 straatpastor	 in	 Utrecht	 en	 gaat	
regelmatig	 voor	 als	 gastpredikant	
in	 de	 Ontmoetingskerk	 te	 Maar-
tensdijk.	

Taizéviering  
in de Immanuëlkerk 

Zondag	27	november	is	er	weer	een	
Taizéviering	 in	 de	 Immanuëlkerk	
in	 De	 Bilt,	 Soestdijkseweg-Zuid	
nr.	 49.	 De	 meditatieve	 viering	 	 in	
de	 sfeer	 van	 het	 Franse	 klooster	
in	Taizé	begint	om	19.30	uur.	Een	
dienst	met	veel	zingen	met	koor	en	
instrumentalisten	 o.l.v.	 Els	 Firet,	
met	bidden	en	met	een	lange	medi-
tatiestilte,	 waarbij	 je	 kunt	 zitten	
op	een	stoel	of	voorin	op	de	grond	
zoals	in	Taizé	de	gewoonte	is.

Fotoclub

Maandag	 28	 november	 komen	 de	
leden	van	de	fotoclub	weer	bijeen.	
Op	 deze	 avond	 zal	 een	 drieluik	

gepresenteerd	 worden.	 Drie	 leden	
zullen	hun	werk	tonen	in	een	avond	
vullend	 programma.	 Het	 is	 werk	
van	 het	 afgelopen	 jaar	 en	 betreft	
uiteenlopende	 onderwerpen.	 De	
bijeenkomst	wordt	gehouden	in	het	
H.F.	Witte	Centrum,	Henri	Dunant-
plein	 4,	 De	 Bilt.	 De	 avond	 begint	
om	 20.00	 uur.	 Voor	 meer	 info	 op	
de	website	www.fotoclubbilthoven.
nl	of	035	5771318	of	0346	213363.

Bart Krol bij  
Historische Vereniging 

De	 inrichting	 van	 de	 provincie	
Utrecht	 is	 een	 zaak	 die	 dagelijks	
aandacht	 krijgt	 in	 met	 name	 de	
lokale	 media.	 Gedeputeerde	 Bart	
Krol	 van	 de	 provincie	 Utrecht	 is	
verantwoordelijk	 voor	 ‘Ruimtelij-
ke	 ordening,	 Landelijk	 gebied	 en	
Gebiedsontwikkeling’	 in	deze	pro-
vincie.	Hij	 zal	 in	 een	 lezing	nader	
ingaan	 op	 de	 actuele	 ontwikkelin-
gen	en	hoe	deze	staan	tegenover	de	
ambities	van	de	provincie.	Belans-
tellenden	 zijn	 van	 harte	 welkom	
op	 donderdag	 1	 december	 a.s.	 om	
20.00	uur	 in	 een	 zaal	van	de	Ont-
moetingskerk	aan	de	Julianalaan	26	
te	Maartensdijk.

Amnesty International 
voor Egypte

Amnesty	 International	 voert	 actie	
voor	 Egypte	 op	 26	 november	 in	
Maartensdijk	op	het	Maertensplein	
en	 op	 3	 december	 in	 De	 Bilt	 aan	
de	 Hessenweg.	 Er	 is	 verkoop	 van	
Amnesty-artikelen,	 zoals	 kaarsen	
en	 kaarten	 en	 er	 zijn	 te	 tekenen	
petitielijsten.
Amnesty	 ijvert	 voor	 de	 opheffing	
van	 de	 noodtoestand	 en	 er	 wordt	
actie	 gevoerd	 voor	 de	 26-jarige	
Egyptische	 rechtenstudent	 Mai-
kel	 Nabil	 Sanad	 die	 Amnesty	
beschouwt	als	een	gewetensgevan-
gene	en	vrijlating	geëist	wordt	

Bijeenkomst mantelzorgers

Op	 woensdag	 7	 december	 a.s.	
organiseert	 het	 Steunpunt	 Mantel-
zorg	De	Bilt	in	samenwerking	met	
Indigo	 van	 13.30	 -	 16.30	 uur	 een	
bijeenkomst	 voor	 mantelzorgers	
in	Dijckstate.	Deze	bijeenkomst	 is	
erop	gericht	dat	men	tips	en	ideeën	
krijgt	over	hoe	psychische	overbe-
lasting	voorkomen	kan	worden.	

Aanmelden:	 vóór	 30	 november	
a.u.b.	 bij	 Willemien	 Hak	 mantel-
zorgconsulent	tel.	030	2203490	

Bij Kootje in de Serre

De	 literaire	 salon	Bij	Kootje	 in	 de	
Serre	komt	op	woensdag	14	decem-
ber	 a.s.	 om	 10.00	 uur	 weer	 bijeen	
bij	Koo	Vermeulen,	Prinsenlaan	37	
te	Groenekan	voor	alweer	de	derde	
bijeenkomst	 in	 het	 vijfde	 seizoen.	
De	deelnemers	kozen	voor	deze	bij-
eenkomst	unaniem	voor	een	bespre-
king	 van	 De	 Nederlandse	 maagd.	
Aanmeldingen	 s.v.p.	 zo	 spoedig	
mogelijk,	 maar	 vóór	 1	 december	
a.s.	 Inlichtingen	 bij	 Koo	 Vermeu-
len,	 tel.	 0346	 212707	 of	 e-mail:	
koovermeulen@hotmail.com

Dorcas Voedselactie  
opnieuw succesvol

De	 Dorcas	 Voedselactie	 heeft	 lan-
delijk	 ruim	 51.000	 voedselpakket-
ten	opgeleverd.	Daarmee	 is	de	actie	
opnieuw	 een	 groot	 succes	 gewor-
den.	De	actie	in	Maartensdijk	bij	de	
C1000	aan	het	Maertensplein	leverde	
117	 voedselpakketten	 op.	 De	 vrij-
willigers	 die	 zich	 voor	 deze	 actie	
inzetten,	 zijn	 zeer	 tevreden	 met	 de	
opbrengst.	Op	 dit	moment	wordt	 al	
het	ingezamelde	voedsel	in	acht	sor-
teercentra	 gesorteerd.	 Zeker	 20.000	
pakketten	zullen	nog	voor	Kerst	wor-
den	verspreid	in	Oost-Europa.

Opbrengst collecte  
Alzheimer Nederland 

De	 collecte	 van	 stichting	 Alzhei-
mer	 Nederland	 in	 de	 week	 van	 7	
t/m	 12	 november	 heeft	 2299,27	
euro	 opgebracht	 in	 Maartensdijk	
en	 Hollandsche	 Rading.	 Hartelijk	
dank	 aan	 alle	 gevers	 en	 collectan-
ten!	De	opbrengst	is	bestemd	voor	
wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	
dementie	 en	 hulp,	 informatie	 en	
belangenbehartiging	 voor	 mensen	
met	dementie	en	hun	naasten.

Eindejaarexpositie

Marieke	 Verhoef	 -	 Temme	 (zeef-
drukken)	en	Tilly	Savelberg	 (beel-
den)	 exposeren	 op	 dinsdag	 tot	 en	
met	 zaterdag	 van	 10.00	 tot	 17.00	
uur	 tot	 woensdag	 28	 december	

‘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

a.s.	hun	werk	bij	Edelsmid	Heleen	
Hoogenboom	aan	het	Emmaplein	8	
te	 Bilthoven.	Tilly	 Savelberg	 is	 al	
zo’n	25	jaar	actief	in	de	beeldende	
kunst.	 In	 2010	 heeft	Marieke	Ver-
hoef-Temme	de	dichtbundel	‘Zodat	
ik	 in	 schoonheid	 leven	kan’	uitge-
geven.	 Tijdens	 deze	 expositie	 zijn	
de	originele	zeefdrukken	te	zien	die	
in	de	bundel	zijn	opgenomen	en	die	
geïnspireerd	zijn	op	de	teksten.

Filmavond Transition Towns

Dinsdagavond	29	november	vertoont	
Transition	Towns	de	Bilt	de	film	‘In	
Transition’	in	buurthuis	‘t	Hoekie	in	
de	 Bilt.	 Deze	 inspirerende	 film	 laat	
zien	 hoe	 Transition	 Town-initiatie-
ven	 op	 verschillende	 plekken	 in	 de	
wereld	 concreet	 vorm	krijgen.	Aan-
vang:	 20:00,	 toegang	 gratis.	 Meer	
info	over	Transition	Town	op	http://
heuvelrug.transitiontowns.nl

Unicef verkoop 2011 

In	 november	 en	 december	 staat	
UNICEF	 weer	 regelmatig	 met	 de	
verkoopkraam	 in	 Bilthoven	 en	
Den	 Dolder.	 Bij	AH	 Bilthoven	 op	
vrijdag	 30/11-2/12-9/12.,	AH	 Den	
Dolder	vrijdag	25/11	en	3/12	en	bij	
Bibliotheek	 Kwinkelier	 op	 zater-
dag	26/11	en	vrijdag	2/12.	Bij	AH	
van	 10.00	 tot	 ca.	 16.00	 uur;	 in	 de	
Bibliotheek	 van	 10.00	 tot	 13.00	
uur.	 Behalve	 mooie	 kerstkaarten	
zijn	er	ook	kaarten	voor	alle	gele-
genheden	en	leuke	cadeaus	te	koop.	
Er	zijn	al	artikelen	vanaf	€	1,-.	Alle	
artikelen	 worden	 gemaakt	 met	 het	
oog	 voor	 mens	 en	 milieu.	 Fair-
trade	 en	 recycling	 zijn	 belangrijke	
waarde	voor	UNICEF.

Vrouwen van Nu naar ‘t Loo

Vrouwen	 van	 Nu	 afdeling	 Maar-
tensdijk	gaat	20	december	a.s.	naar	
de	sfeervolle	presentatie:									Kerst	
op	 Het	 Loo!	 In	 de	 periode	 rond	
Kerstmis	 geeft	 het	 museum	 de	
bezoekers	een	 indruk	van	300	 jaar	
kerstfeest	bij	de	Oranjes.	
Bij	voldoende	deelname	is	het	ver-
trek	vanuit	Maartensdijk	om	10.30	
uur.	De	verwachte	terugkomsttijd	is	
rond	18.00.	 Informatie	en	aanmel-
den	vóór	27	november	bij	Hanneke	
Stein,	tel.	0346	211937.
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Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag	26	november	wordt	door	
muziekvereniging	 Kunst	 &	 Ge-
noegen	oud	papier	 in	Hollandsche	
Rading	ingezameld.	De	wagen	ver-
trekt	om	9.00	uur	vanaf	‘Het	Rond-
je’.	U	wordt	vriendelijk	verzocht	de	
papiercontainers	en/of	het	goed	ge-
bundelde	 papier	 tijdig	 aan	 de	weg	
te	zetten.

Westbroek
Op	donderdag	24	november	zame-
len	leden	van	muziekvereniging	De	
Vriendenkring	weer	oud	papier	 in.	
Wilt	 u	 zo	 vriendelijk	 zijn	 om	 het	
oude	papier	vóór	18.30	uur	aan	de	
weg	 op	 of	 de	 daarvoor	 bestemde	
plaatsen	te	zetten.	Inwoners	van	de	
nieuwbouw	 worden	 verzocht	 ook	
de	container	op	de	vertrouwde	plek	
neer	te	zetten.

Als	de	plannen	werkelijk	kloppen
gaan	treinen	in	Maartensdijk	stoppen
en	dat	heeft	toch	wel	wat
want	je	kunt	snel	naar	de	stad
om	daar	dan	eens	lekker	te	shoppen

Guus Geebel Limerick
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29 november Literair Café  Het grote zwijgen

Het grote zwijgen is een meeslepende roman over 

vriendschap, liefde en muziek in het Amsterdam van 

rond 1914. Groots opgezet vertelt Het grote zwijgen 

het verhaal van ontstaan, bloei en teloorgang van 

de vriendschap tussen de Nederlandse componisten 

Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen, een 

tragische vriendschap die wortelt in bewondering 

en verheven idealen en die strandt op de banale en 

meedogenloze realiteit van oorlog, overspel en verraad.’

• Aanvang 20.00 uur • Entree € 5,-- 

• Kaarten vooraf reserveren

   Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

Die	nacht	hoorde	een	62-jarige	bewo-
ner	 om	 half	 één	 zijn	 hond	 aanslaan.	
Hij	 zag	 een	 groep	 van	 vijf	 jongens	
en	 twee	meisjes,	 allemaal	behoorlijk	
dronken,	 waarvan	 één	 jongen	 tegen	
zijn	 huis	 stond	 te	 plassen.	 Toen	 hij	
hem	 op	 zijn	 gedrag	 aansprak,	 ont-
stond	 een	 vechtpartij	 waarbij	 de	 be-
woner	 op	 de	 grond	 terecht	 kwam.	
Een	 tweede	 jongen	 kwam	 meedoen	
en	begon	samen	met	de	ander	de	man	
te	schoppen.	Toen	diens	vrouw	kwam	
kijken	wat	 er	 aan	 de	 hand	was,	 riep	
hij	haar	toe	dat	ze	1-1-2	moest	bellen.	
Ook	de	vrouw	werd	ten	val	gebracht	
en	 mishandeld.	 Kort	 hierop	 gingen	
de	 groep,	 ervandoor	 in	 de	 richting	
van	het	Heidepark.	De	man	liep	letsel	
in	 zijn	 gezicht,	 been	 en	 rug	 op.	 Het	
was	hem	wel	gelukt	een	van	de	twee	
aanvallers	in	het	gezicht	te	slaan.	Een	
linke	plas	bloed	op	de	grond	getuig-
de	daarvan.	Zijn	vrouw	hield	aan	een	
vuistslag	een	pijnlijk	gezicht	over.	

Rechercheonderzoek
De	 politie	 startte	 direct	 een	 groot	
onderzoek.	 De	 wijkagent	 heeft	 zijn	
contactpersonen	in	de	wijk	benaderd	
en	de	camerabeelden	die	beschikbaar	
waren,	 zijn	 bekeken	 en	 onderzocht.	
De	 zaak	 werd	 aangekaart	 op	 RTV	
West	tijdens	de	uitzending	van	Bureau	
Hengeveld	op	zaterdag	12	november.	
De	 hoofddader	 werd	 beschreven	 als	
een	tengere	jongen	van	ongeveer	1.75	
meter	met	blond	haar.	Dit	leverde	een	
aantal	 bruikbare	 anonieme	 tips	 op.	
Zo	 konden	 op	 de	 maandagochtend	
daarna,	 omstreeks	 08.50	 uur	 twee	
jongemannen	 op	 verdenking	 van	 de	
openlijke	geweldpleging	worden	aan-
gehouden.	 De	 andere	 jongeren	 zijn	
ook	 bekend	 geworden	 en	 verhoord.	
De	politie	zet	het	onderzoek	naar	hun	
betrokkenheid	 voort.	 De	 politie	 zal	
binnenkort	 een	 bijeenkomst	 op	 het	
politiebureau	 organiseren	 waarvoor	
de	 jongeren,	hun	ouders	 en	het	mis-
handelde	echtpaar	zijn	uitgenodigd.	

Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 de	 partijen	
op	deze	avond	met	elkaar	in	gesprek	
gaan	 over	 wat	 die	 nacht	 is	 gebeurd.	
‘Na	het	incident	waren	er	geluiden	dat	

er	in	die	buurt	vaker	problemen	zijn’,	
meldde	de	politie.	 ‘We	erkennen	dat	
er	overlast	is,	maar	het	is	niet	zo	dat	er	
een	gigantisch	probleem	is.	‘We	zul-
len	geen	extra	maatregelen	nemen	om	

de	 Rembrandtlaan	 in	 Bilthoven	 vei-
liger	 te	maken.’	Wel	 blijft	 de	 politie	
op	uitgaansavonden	surveilleren.	Ook	
roepen	ze	omwonenden	op	melding	te	
maken	van	overlast	door	jongeren.

Politie houdt daders mishandeling 
Rembrandtlaan aan

De Leijen kampt met jongerenprobleem
door Lilian van Dijk

Op maandagochtend 14 november 2011 heeft de politie twee jongens van 16 en 18 jaar 
uit Bilthoven aangehouden wegens mishandeling van een echtpaar. Dit gebeurde op de 

Rembrandtlaan in Bilthoven in de nacht van 4 op 5 november. 

Visie wijkbewoners
Het	hierboven	vermelde	 is	wat	de	politie	via	de	media	bekend	heeft	ge-
maakt	over	deze	zaak.	Maar	wat	speelt	er	werkelijk	in	de	Bilthovense	wijk	
De	Leijen?	Voor	zover	De	Vierklank	door	wijkbewoners	geïnformeerd	is,	
is	 er	 inderdaad	 geen	 probleem	 op	 de	 Rembrandtlaan.	 Maar	 van	 structu-
rele	overlast	is	wel	sprake	geweest	in	het	peuterspeeltuintje	tussen	de	Jan	
Provostlaan	en	de	Apollovlinder.	Omwonenden	vertellen	dat	een	vrij	grote	
groep	jongeren	in	de	weekends	’s	avonds	om	een	uur	of	half	tien	op	ietsen	
en	brommers	arriveerde	en	daar	ging	zitten.	Ze	dronken	er	wijn,	bier	en	
andere	drank	bij	zich	waarvan	de	resten	de	andere	dag	in	en	om	het	speel-
tuintje	werden	aangetroffen.	De	jongeren	kwamen	zich	kennelijk	indrinken	
om	hun	drankkosten	in	de	horecagelegenheden	in	het	centrum	van	Biltho-
ven,	waar	ze	tegen	een	uur	of	half	één	naartoe	gingen,	te	drukken.	Tot	die	
tijd	deden	de	meisjes	in	die	groep	niets	anders	dan	schreeuwen	en	gillen.	
Hun	behoefte	deden	ze	op	het	bospad	achter	en	in	het	voetpad	tussen	de	
huizen	 aan	 de	Apollovlinder.	Als	 omwonenden	 zich	 over	 het	wangedrag	
beklaagden,	 stelden	 de	 jongeren	 zich	 dreigend	 op	 en	 in	 enkele	 gevallen	
werden	ramen	van	de	huizen	van	klagers	bekogeld	met	harde	voorwerpen.	
De	omwonenden	belden	regelmatig	de	politie,	maar	die	kwam	pas	in	actie	
als	meer	dan	één	bewoner	had	geklaagd.	Helaas	arriveerde	de	surveillan-
cewagen	bijna	altijd	 te	 laat.	Eén	keer	zijn	er	wel	 jongeren	aangehouden.	
De	politie	deelde	de	bewoner	die	had	geklaagd	mee	dat	namen	en	adressen	
waren	genoteerd	en	dat	er	een	brief	naar	de	ouders	zou	gaan.	‘Bij	overlast	
blijven	bellen’,	spoort	de	politie	de	wijkbewoners	van	De	Leijen	aan,	maar	
de	omwonenden	van	het	speeltuintje	zien	er	weinig	heil	meer	in,	omdat	het	
volgens	hen	weinig	nut	heeft.

In dit speeltuintje kwam een grote groep jongeren zich in het weekend indrinken. 
Bewoners vragen zich af of de groep na de gebruikelijke “winterstop” opnieuw 
voor overlast gaat zorgen.

Kleurrijke schutting
in De Kwinkelier

In afwachting van het slopen van de sporthal en de 
muziekschool begin volgend jaar en in overleg met de 

winkeliers, zijn vorige week op de meest cruciale plaatsen 
in De Kwinkelier kleurrijke panelen aan de bouwhekken 

bevestigd. Samen met de kerstverlichting en het verwijderen 
van zwerfvuil, is de sfeer in het winkelcentrum in de aanloop 

naar de feestdagen aanzienlijk verbeterd. 

In	totaal	zijn	er	19	panelen	geplaatst:	elf	stuks	aan	de	zijde	van	het	Uilenpad	
en	de	rest	bij	het	plein.	Het	ontwerp	van	de	panelen	sluit	aan	bij	de	project-
stijl	van	Bilthoven	Bouwt	en	hebben	dezelfde	uitstraling	als	de	panelen	bij	
de	 tijdelijke	ietsparkeerplaats	aan	het	Emmaplein.	Dat	 is	niet	voor	niets:	
“We	vinden	het	belangrijk	dat	het	winkelend	publiek	deze	werkzaamheden	
gaat	 herkennen	 als	 onderdeel	 van	 een	 groter	 plan:	 het	moderniseren	 van	
het	hele	centrum	van	Bilthoven,	inclusief	het	stationsgebied”,	zegt	Rob	ten	
Cate,	projectmanager	van	Bilthoven	Bouwt.	

Plan
Dit	‘grote	plan’	voorziet	in	de	bouw	van	twee	spoortunnels,	het	uitbreiden	
en	moderniseren	van	het	hele	winkelgebied	en	het	omtoveren	van	het	Vin-
kenplein	tot	een	groene	brink	met	ruimte	voor	horeca	en	ontspanning.	In	dat	
kader	wordt	in	de	periode	tussen	2011	en	2018	op	diverse	plaatsen	in	het	
centrum	gebouwd	en	verbouwd.	De	bouw	van	de	spoortunnels	is	het	meest	
ingrijpend;	de	start	bouw	daarvan	staat	gepland	voor	volgend	voorjaar.	

Werkzaamheden 
Het	slopen	van	de	sporthal	en	de	muziekschool	zijn	de	eerste	werkzaamhe-
den	in	winkelcentrum	De	Kwinkelier.	Rob	ten	Cate:	“We	gaan	het	nieuwe	
jaar	daadkrachtig	van	start.	We	hopen	in	maximaal	twee	maanden	klaar	te	
zijn	met	slopen.	Omdat	de	 locatie	zo	beeld-	en	sfeerbepalend	 is	voor	De	
Kwinkelier	willen	we	het	terrein	niet	braak	laten	liggen.	Ook	niet	voor	even.	
We	 leggen	wallen	aan	en	zaaien	gras	 in.	Door	 een	bankje	 te	plaatsen	en	
verlichting	aan	te	leggen,	fungeert	het	gebied	straks	als	extra	tijdelijke	ver-
blijfsruimte	voor	het	winkelend	publiek.	Ook	wordt	zo	de	aansluiting	met	
Julianalaan	versterkt.”

Info
Gedurende	de	hele	bouwperiode	kunnen	belangstellenden	met	vragen	 te-
recht	 in	 het	 informatiecentrum	Bilthoven	Bouwt,	 thans	 gevestigd	 aan	 de	
Julianalaan	8.	Of	kijk	op	www.bilthovenbouwt.nl	voor	het	laatste	nieuws	of	
een	actuele	planning.	

Kleurrijke panelen aan de bouwhekken.

Op	zaterdag	 12	 november	 jl.	was	 er	
in	 de	 wintertuin	 van	 Dijckstate	 aan	
het	Maertensplein		in	Maartensdijk	de	
Goede	Doelen	Mark.	

Er	was	weer	van	alles	te	koop	en	voor	
de	jeugd	was	er	een	kinderworkshop,	
waar	 driftig	 geknutseld	 kon	 worden	
voor	het	goede	doel.	

De	 organisatie	 van	 deze	 dag	 was	 in	
handen	van	een	grote	groep	vrijwilligers	
in	 deze	 regio	 die	 werken	 voor	 Israël	
Producten	 Centrum,	 Adullam,	 HCR,	
NPV,	Woord	en	Daad,	SDOK,	Schreeuw	
om	 leven,	 Stephanos.	 De	 bruto	
totaalopbrengst	is	6488	euro.	[HvdB]

Woord en Daad Goede Doelenmarkt



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.98

500
gram 5.50

500
gram 5.50

500
gram 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 november
t/m woensdag 30 november

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 Biefstukjes
4 Schnitzels
8 hamburgers

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Coburger Rauwe Ham
Kalkoengebraad

Huispaté (vernieuwd recept)

Filet Americain 
Sellery

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

Wij zijn ook hét adres voor uw kerst- 
en eindejaarspakketten. Geef uw 
wensen door! 

  DONDERDAG

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERSGEBRANDE 
HAZELNOTENMIX

Sander & Lydia, 
Let u erop dat wij aanstaande 

donderdag 24 november in 

verband met het huwelijk van 

onze collega’s Sander én Lydia 

gesloten zijn?

500
gram 5.25

100
gram 1.49

LEKKER VOOR DE KOUDE AVOND:

BUITENLANDSE HARDE, DROGE WORSTJES O.A. FUET, CACIATORE, CERVELAATJES

VOLOP NIEUWE BUITENLANDSE 
SPECIALITEITEN O.A. 
VACHERIN MONT D’OR

BUITENLANDSE SPECIALITEITEN: 

Vrijdag en zaterdag 
halve grillworst en leverworst 
voor maar 6,-

WEEKEND-AANBIEDING:

Hacheevlees

Lekkere riblappen

Kant en Klaar:
Runderstoofpot

Varkensfiletrollade

2x 100
gram 3.49

100
gram 1.69

NIEUWS!

6.-

6.-
6.-

Per
stuk 2.25

Bijzonder fijne 18 maanden
  GERIJPTE SERRANO
zeldzaam zacht van smaak

100
gram 4.25

Bij de Borrel! 

LEKKERE WILDPATÉ 
VERSGEMARINEERDE OLIJVEN

ROOK
KAZEN

500
gram 4.98

Ze zijn er weer, de lekkerste

Clementines
Kistje

3,99
Zonder pit

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bredase

Spruitjes
500 gram

•  Boeu�  Bourguignon
MET RODE KOOL EN PUREE OF KRIELTJES

_______________________100 GRAM  1,25

•  Varkenshaas 
IN CHAMPIGNON ROOMSAUS EN 

GEBAKKEN AARDAPPELS ______100 GRAM  0,99

• Kip-kerrie
MET GROENTERIJST _________100 GRAM  0,99
ZATERDAG VERSE SUSHI!

De allerbeste

Perssinaasappels 
2 kilo

1,99 0,75

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 28 NOVEMBER, DINSDAG 29 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 30 NOVEMBER

Vers gesneden

Hutspot _____________ 500 GRAM  0,69

Elstar

Handappels _______  HÉÉL KILO  0,99

Hete bliksem

met worst en spek __PER PORTIE 4,95

Gieserwilderman
Roodstovers _______ HEEL KILO  0,99
De lekkerste

Italia druiven
_____________________ 500 GRAM  0,99 
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advertentie

Gerard	 Weersink,	 voorzitter	 van	 de	
vereniging	Kunst	en	Religie	en	pastor	
in	Schutsmantel,	en	secretaris	Johan-
na	 van	 Nieuwstadt,	 kunsthistorica,	
organiseren	samen	met	de	andere	be-
stuursleden	nu	al	weer	voor	de	zesde	
keer	de	lezingen	in	de	Schutsmantel.	
‘Vorige	week	 las	 ik	 in	 een	krant	dat	
Europa	een	pluriformiteit	van	landen,	
samenlevingen	 en	 religie	 is	 gewor-
den,	maar	we	zijn	onze	joods-christe-
lijke	bronnen	eigenlijk	vergeten’,	legt	
Weersink	uit.	‘Men	zegt	wel	eens:	de	
ziel	 is	 uit	Europa.	Maar	de	behoefte	
om	terug	te	gaan	naar	die	bronnen	is	
groot.’	Ook	de	kennis	van	de	Griekse	
ilosoie	 is	 tegenwoordig	 gering,	 al-
dus	Weersink.	 ‘Die	wordt	 in	het	on-
derwijs	niet	meer	behandeld.	Mensen	
kennen	de	mythen	niet	meer,	waarin	
toch	zoveel	wijsheid	zit.’	Dat	is	de	re-
den	waarom	de	stichting	Kunst	en	Re-
ligie	ook	dit	jaar	weer	een	keuze	heeft	
gemaakt	uit	een	groot	aantal	lezingen	
die	Bröker	aanbiedt.	‘Kunst	heeft	al-
tijd	bronnen	gevonden	in	de	religie’,	
legt	 de	 voorzitter	 uit.	 ‘We	 gaan	 met	
grote	 stappen	 door	 de	 kunstgeschie-
denis	 heen’,	 verklaart	 Van	 Nieuw-
stadt,	 ‘omdat	 we	 rekening	 houden	
met	wat	mensen	in	deze	omgeving	in-
teresseert.’	 De	 lezingen	 worden	 ver-
lucht	 met	 prachtige	 foto’s,	 die	 Brö-

ker	op	een	groot	 scherm	projecteert.	
‘Hij	heeft	ze	zelf	gemaakt’,	weten	de	
beide	bestuursleden.	 ‘Ze	zijn	buiten-
gewoon	mooi.’	Trots	tonen	voorzitter	
en	secretaris	een	aantal	fraaie	afiches	
voor	de	lezingen:	‘Die	zijn	ontworpen	
door	Ton	van	Bommel,	onze	penning-
meester.’	

Lezingen
De	lezingen	van	Kunst	en	Religie	in	
Schutsmantel	zijn	bijzonder	populair.	
‘Gewoonlijk	 trekken	 we	 veertig	 tot	
vijftig	bezoekers.	Vanuit	Schutsman-
tel	zelf	neemt	het	aantal	 toehoorders	
de	laatste	jaren	toe’,	melden	voorzit-
ter	en	secretaris	verheugd.
De	 lezing	 van	 maandag	 28	 novem-
ber	2011	gaat	over	de	 schilder	Hans	
Memling	 (1440-1494).	 Hij	 is	 de	 be-
langrijkste	 vertegenwoordiger	 van	
de	 derde	 generatie	 schilders	 van	 de	
Vlaamse	 Primitieven.	 Zijn	 werk	
wordt	 bewaard	 in	 het	 St.	 Janshospi-
taal	in	Brugge.	Memling	is	van	Duitse	
afkomst,	 maar	 zijn	 stijl	 en	 techniek	
zijn	Zuid-Nederlands	te	noemen.	Hij	
is	een	voorbode	voor	de	Renaissance.	
Zijn	stukken	zijn	van	een	hoog	sym-
bolisch	gehalte	en	hebben	een	theolo-
gische	lading.
De	 lezing	 van	 maandag	 27	 februari	
2012	 behandelt	 de	 fresco’s	 van	 Ra-

faël	(1483-1520)	die	in	de	pauselijke	
vertrekken	 in	Rome	hangen.	 In	deze	
fresco’s	komt	de	essentie	van	de	Re-
naissance	 tot	 uiting.	 In	 deze	 periode	
versmelten	 de	 grote	 Westerse	 cul-
tuurperioden,	 de	 klassieke	 oudheid	
en	de	christelijke	wereld,	met	elkaar.	
De	muurschilderingen	verbeelden	het	
herboren	 ideaal	 om	 kunsten,	 weten-
schappen,	 politiek,	 ilosoie	 en	 reli-
gie	in	één	systeem	onder	te	brengen.	
Rafaél	brengt	deze	complexe	materie	
geniaal	in	beeld.
Op	maandag	26	maart	 houdt	Bröker	
een	 lezing	 over	 Romaanse	 en	 Goti-
sche	beeldhouwkunst	in	Bourgondië.	
Deze	 lezing	gaat	 in	op	beroemde	en	
interessante	 beeldhouwwerken	 in	
de	 kathedralen	 van	 Autun,	 Gezelay,	
Chartres,	Amiens	en	Reims.
De	lezingen	vinden	plaats	in	de	Bech-
steinzaal	in	Schutsmantel,	Gregorius-
laan	 35,	 Bilthoven.	 Aanvang:	 20.00	
uur;	kofie/thee	is	verkrijgbaar	vanaf	
19.30	 uur.	 Kaarten	 zijn	 aan	 de	 zaal	
verkrijgbaar.	 Bewoners	 van	 Schuts-
mantel	 hebben	 gratis	 entree.	 Voor	
meer	 informatie	 kunnen	 geïnteres-
seerden	contact	opnemen	met	Gerard	
Weersink,	 030-2291870,	 Ton	 van	
Bommel,	 030-2286968,	 of	 Johanna	
van	 Nieuwstadt,	 gnjvannieuwstadt@
hetnet.nl.

Kunst en Religie-lezingen benadrukken 
joods-christelijk historisch erfgoed 

door Lilian van Dijk

De vereniging Kunst en Religie organiseert in Schutsmantel de komende maanden drie interessante 
lezingen. De voordrachten worden gehouden door kunsthistoricus Paul Bröker, directeur van het 
landelijk instituut Helikon voor kunst- en cultuurgeschiedenis en zijn voor iedereen toegankelijk.

Johanna van Nieuwstadt en Gerard Weersink organiseren met hun bestuur 
ieder jaar opnieuw zeer gewaardeerde lezingen over Kunst en Religie.

Ook	voor	al	die	patiënten	 in	en	bui-
ten	het	dorp,	 die	 toentertijd	 als	blijk	
van	 dank	 de	 collectebussen	 hadden	
gevuld	 voor	 de	 oprichting	 van	 het	
monument,	 was	 de	 verdwijning	 een	
onwelkome	verrassing.	Vooral	omdat	
het	is	gebeurd	kort	vóór	‘de	dag	van	
het	 respect’.	 De	 herinnering	 aan	 de	
arts	 die	 al	 die	 jaren	 zoveel	 kinderen	
ter	 wereld	 had	 geholpen	 en	 anderen	
had	verzorgd,	mocht	zomaar	niet	ver-
dwijnen.

Reacties
Op	het	voorplein	bij	het	Dorpshuis	is	
een	forse	uitgraving.	Daar	treffen	we	
de	uitvoerder	van	het	aannemingsbe-
drijf	van	den	Heuvel	uit	Nieuwegein,	
die	 uitlegt	 dat	 Het	 Dorpshuis	 groter	
wordt.	De	voorkant	 komt	 een	 aantal	
meters	 naar	 voren.	 Die	 uitbreiding	
komt	 tot,	of	 juist	voorbij,	het	monu-
ment.	Tegelijk	wordt	nu	de	gasleiding	
aangepast	en	dat	is	te	zien	aan	de	af-
graving	 en	 de	 nieuw	gelegde	 leidin-
gen.	Daarom	moest	de	bank	worden	
weggehaald.	De	planken	ervan	staan	
voor	 en	 naast	 het	 Dorpshuis	 tegen	
de	 muren.	 De	 gemetselde	 delen	 van	
de	bank	zijn	verdwenen.	Samen	met	
dorpshuisbestuurder	Arie	 van	de	Tol	
keren	we	een	van	die	planken	om	en	
zien	daar	op	de	plaat	met	tekst.	Deze	
Dorpshuisbestuurder	vertelt	dat	er	al	

vele	 reacties	 richting	 gemeentehuis	
zijn	gegaan	om	het	monument	te	be-
houden.

Herplaatsing
Dokter	Smitt	zelf	is	op	de	hoogte	en	
vooral	 teleurgesteld	 dat	 hij	 tevoren	
niet	 is	 ingelicht	 over	 de	 gemeente-
lijke	 plannen	 en	 zegt	 terecht:	 ‘Het	
zou	 toch	 een	 kleine	 moeite	 zijn	 ge-
weest	om	mij	hier	over	in	te	lichten.’	
Intussen	 is	 er	 door	 het	 bestuur	 van	
Het	 Dorpshuis	 contact	 opgenomen	

met	 de	 gemeentelijke	 projectleider	
die	 over	 het	 werk	 gaat	 en	 blijkt	 dat	
men	 er	 daar	 niet	 aan	 heeft	 gedacht	
om	tevoren	dokter	Smitt	in	te	lichten.	
Maar	de	bank	zal	alsnog	worden	her-
plaatst.	Hoewel,	door	de	afmeting	van	
de	verbouwing	waarschijnlijk	niet	op	
dezelfde	plek.	Morgen,	donderdag,	is	
er	 in	Het	Dorpshuis	een	vergadering	
van	 het	 Dorpshuisbestuur	 waarbij	
ook	wethouder	Kamminga	van	inan-
ciën	en	Wijk-	en	Dorpsgericht	werken	
aanwezig	zal	zijn.	

In Westbroek verdween het monument
door Kees Pijpers

Vorige week bereikten ons berichten van Westbroekse dorpsbewoners dat het monument op het 
voorplein van hun dorpshuis, de bank met de plaat ter ere van dokter Smitt, verdwenen was, terwijl 
de dokter zelf van de gemeentelijke plannen niet op de hoogte was gesteld. Daar wilden we meer van 

weten want het monument was geplaatst bij zijn afscheid als arts in 1999 na 32 jaar genezing. 

De bank moest worden weggehaald. De planken ervan staan voor en naast het 
Dorpshuis tegen de muren.

Hand in hand met Boeddha
Op 23 november a.s. organiseert de Stichting Bodhisattva 

een feestelijke presentatie van het pas verschenen boek 
‘Hand in hand met Boeddha, in leven en in sterven’ 
door Bilthovense Dorien Quik. Het is een vervolg op 

‘Hand in hand met de Boeddha, inzicht in de grondgedachten 
van het Boeddhisme in het dagelijks leven. 

De boekpresentatie is van 19.30 tot 21.30 uur Bechsteinzaal 
van de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven

Het	 boek	 wordt	 aangeboden	 aan	 de	Wethouder	 van	 Cultuur	 van	 de	 Ge-
meente	De	Bilt	Bert	Kamminga	en	de	bijeenkomst	wordt	opgeluisterd	met	
muziek	door	leden	van	het	Utrechts	Studenten	Orkest.	De	toegang	is	gratis	
en	een	donatie	voor	projecten	voor	kinderen	in	Cambodja	en	Tibet	is	van	
harte	welkom.	

Ingrediënten
Dorien	 Quik	 beschrijft	 in	 dit	 boek	
de	 werking	 van	 de	 geest	 vanuit	 de	
boeddhistische	ilosoie.	Toegespitst	
op	het	ontstaan	van	de	persoonlijk-
heid	 worden	 het	 levenswiel	 en	 het	
Tibetaanse	 Dodenboek	 uitgediept.	
Hierdoor	 ontstaat	 herkenning	 van	
onze	 reacties	 ten	 aanzien	 van	 het	
leven	 en	 de	 daarbij	 behorende	 ver-
anderingen	 zoals	 een	 ziekte,	 een	
ontslag	en	zelfs	het	sterven.	Ze	laat	
zien	dat	de	ingrediënten	van	deze	i-
losoie	in	onszelf	aanwezig	zijn:	de	
boeddhanatuur,	de	wilskracht	en	het	
logisch	denken.	In	meditatie	worden	
we	ons	deze	weer	bewust,	waardoor	
we	kunnen	terugkeren	naar	onze	in-
nerlijke	 onschuld.	 Zelloosheid,	 zo	
stelt	 ze,	 is	 onder	 alle	 omstandighe-
den	de	sleutel	tot	inzicht.

Lezing
Op	donderdag	8	december	van	10.00	tot	12.00	uur	geeft	de	Biltse	auteur	
Dorien	Quik	een	 lezing	naar	aanleiding	van	haar	boekencyclus	 ‘Hand	 in	
hand	met	Boeddha’	 in	Bibliotheek	Bilthoven.	 In	dit	nieuwste	werk	 toont	
de	schrijfster	op	toegankelijke	wijze	hoe	onze	persoonlijkheid	ontstaat,	be-
schouwd	vanuit	de	boeddhistische	ilosoie.	Dit	leidt	tot	herkenning	in	onze	
reacties	ten	aanzien	van	het	leven	en	de	daarbij	behorende	veranderingen,	
met	de	dood	als	meest	ingrijpende.	De	boeken	zijn	geschonken	aan	stich-
ting	Bodhisattva	en	de	opbrengsten	gaan	naar	kansarme	kinderen	in	Cam-
bodja	 en	Oost-Tibet.	Toegangskaarten	 zijn	 verkrijgbaar	 aan	de	balie	 van	
Bibliotheek	Bilthoven.	Reserveren	kan	via	030	2285803	of	c.heerschop@
bibliotheekdebilt.nl.	[HvdB]

Het nieuwe boek van Dorien Quik 
wordt vanavond 23 november 
feestelijk gepresenteerd.
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

advertentie

Toen de laatste ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 

van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 

te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-
tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van de 
Bilt Fonds in het leven geroepen. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen de 
bewoners van verzorgingshuis Wel-
tevreden een attentie, maar inmid-
dels worden alle verzorgings- en ver-
pleeghuizen in de gemeente De Bilt 
bezocht. Het is hartverwarmend te 
mogen constateren hoe betrokken Ig-
nace en Rienk met hun liedjes de se-

nioren een gezellige ochtend of mid-
dag bezorgen. De koffi e en heerlijke 
gebakjes maken het tot een goede ont-
spanning; ongetwijfeld zoals de naam-
gevers het voor ogen moeten hebben 

gehad. Naast De Schutsmantel en De 
Toutenburg worden deze week nog De 
Bremhorst, De Biltse Hof, Dijckstate, 
Rinnebeek, De Koperwiek en Welte-
vreden met een bezoek vereerd.

De van Ewijckdagen in 2011
door Henk van de Bunt

Deze week is bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds samen met 
Ignace de Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt niet minder dan acht keer op pad om in totaal 

zo’n kleine duizend attenties rond te brengen. Maandagochtend werd de Schutsmantel in Bilthoven 
aan gedaan en diezelfde dag in de middag viel De Toutenburg in Maartensdijk de eer te beurt

Rienk Miedema en Ignace de Jong bezorgden bewoners van De Schutsmantel 
een gezellige ochtend en verwenden hen met koffi e, gebak en een presentje.

Ook in De Toutenburg aan de Maartensdijkse Kievitlaan zat maandag jl. de 
stemming er goed in.

Corbee ging samen met de leerlingen 
aan de hand van een aantal vragen na 
wat respect in verschillende situaties 
precies inhoudt. Hij hield het dicht 
bij huis en dicht bij de kinderen met 
thema’s als afval weggooien, graffi ti 
spuiten, pesten, wildplassen, fi etsen 
stallen, winkelwagentjes meenemen, 
ruiten vernielen, de stoep schoonma-
ken als het gesneeuwd heeft, voet-
ballen in de hal van fl atgebouwen, 
vuurwerk afsteken en roken. Zo hier 
en daar beeldde Hassan Thoutouh 
op een levendige manier een situatie 
concreet uit, waarbij hij de lachers op 
zijn hand had, maar wel de juiste re-
acties kreeg van de leerlingen.

Voorbeelden
Zo liep hij eerst de klas in, ging naast 
een leerling zitten en liep de klas weer 
uit zonder iemand te groeten of aan 
te kijken. Daarna deed hij het nog 
een keer, maar deze keer groette hij 
bij binnenkomst en vertrek de andere 
leerlingen en meester Jaco. De leer-
lingen begrepen direct dat het tweede 
voorbeeld respectvol gedrag inhield. 
De kinderen deden heel enthousiast 
met de les mee en droegen talloze 

voorbeelden aan van wat wel en niet 
respectvol is. Sommige kinderen zeg-
gen de buren netjes gedag, maar die 
zeggen niets terug of reageren nors. 
‘Dat betekent dat ze geen respect 
voor je hebben’, legde Corbee uit. ‘Je 
hebt natuurlijk mensen met een och-
tendhumeur, maar dan nog reageren 
ze niet aardig.’ Soms werd er pittig 
gediscussieerd, bijvoorbeeld over 
graffi ti. Een jongen zei dat je best 
graffi ti kan spuiten op kapotte huizen 

waar niemand meer woont. ‘Denk je 
dat de buren dat leuk zullen vinden?’ 
vroeg Corbee. De jongen dacht even 
na. ‘Nee, waarschijnlijk niet.’ ‘Je kunt 
beter aan de gemeente vragen waar je 
wel graffi ti mag spuiten.’ Dat had de 
leerling zelf ook al voorgesteld als 
tweede optie, dus hij was het ermee 
eens. 

Vuurwerk
Het onderwerp vuurwerk afsteken 
bracht ook heel wat teweeg in deze 
klas. Kinderen vertelden van jonge-
ren die oude mensen er schrik mee 
aanjoegen en wat dat voor gevolgen 
had gehad. ‘Vuurwerk bij een buur-
vrouw over de muur gooien hoort ook 
niet, vonden de leerlingen. ‘Dan ben 
je ziek.’ Ze waren het er allemaal over 
eens dat je geen vuurwerk in de buurt 
van honden afsteekt. Alle leerlingen 
gruwelden van kinderen en volwas-
senen die in de hal, op de trap of in de 
lift van een fl atgebouw plassen. ‘Als 
ik de trap opga, knijp ik altijd mijn 
neus dicht’, vertelde een jongen. In-
middels zijn de besproken regels ver-
menigvuldigd, geplastifi ceerd en op-
gehangen in de hallen van de fl ats aan 
de Beatrixlaan en de Plutolaan. [LvD]

Leerlingen Wereldwijs zetten zich in 
voor meer respect in eigen woonomgeving

Groep 7 van Basisschool Wereldwijs in Bilthoven kreeg op 10 november, de Dag van Respect, 
les van Teamlijder Wijken Wil Corbee en Wijkbeheerder Hassan Thoutouh van Woonstichting SSW. 

Zij bespraken met de leerlingen een aantal regels om respectvol samenleven te bevorderen.

Aan de hand van vragen en voorbeelden werd Respect bespreekbaar gemaakt.

Esmeralda, Mayly, Niels, Massin en Giovanni uit groep 7 van basisschool 
Wereldwijs uit Bilthoven met de wijkbeheerders van SSW.

Baby Lieke krijgt BoekStartkoffertje 
BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge 

kinderen wil bevorderen en tegelijkertijd ouders met jonge 
kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat 

uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in 
aanraking komen met boeken een voorsprong ontwikkelen 

waarvan ze hun hele leven voordeel hebben.

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, 
verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren versterkt bovendien de band tussen 
ouder en kind. BoekStart is ontstaan naar voorbeeld van het landelijke pro-
gramma Bookstart in Groot-Brittannië. Daar krijgen ouders in de periode 
voordat hun kind naar school gaat drie keer een boekenpakket. Onderzoek 
naar dit programma laat zien dat Bookstart-kinderen met een voorsprong 
aan het lees- en taalonderwijs beginnen en dat ze deze voorsprong hun hele 
schoolloopbaan weten te behouden. Voor BoekStart werkt de bibliotheek 
samen met de gemeente en het consultatiebureau.

Wanneer een baby drie maanden oud is, ontvangen de ouders op het con-
sultatiebureau een brief over BoekStart, ondertekend door de wethouder. 
Bij deze brief zit een waardebon. Met de ingevulde waardebon kunnen de 
ouders in de bibliotheek het gratis BoekStartpakket ophalen. Dit pakket 
bestaat uit een koffertje met twee boekjes, een boekenlegger en een infor-
matiefolder. Ook krijgt de baby een gratis bibliotheekabonnement. 
In de Openbare Bibliotheek Bilthoven vond op maandagmiddag 21 no-
vember de feestelijke opening plaats van BoekStart. De bijeenkomst werd 
geopend door B. Westdorp, directeur van Regiocultuurcentrum Utrecht 
Midden. Wethouder H.P. Mittendorff reikte vervolgens het eerste Boek-
start-koffertje uit aan baby Lieke. ‘Bibliotheken bevorderen het lezen en 
genieten van boeken’, aldus Mittendorff. De gemeente De Bilt investeert 
veel in kinderen die zich niet ontwikkelen zoals dat zou moeten. Voor hen 
en hun ouders zijn diverse projecten in het leven geroepen.’ Mittendorff, 
orthopedagoog van origine, verzekert: ‘Ik weet hoe belangrijk het is dat je 
kinderen al heel vroeg stimuleert bij de taalontwikkeling.’ Even later begon 
de Bilthovense kinderboekenschrijfster Pauline Oud, bekend van de boek-
jes over Fien en Milo, met voorlezen aan baby’s en peuters in de speciale 
voorleeshoek in de bibliotheek. Haar boeken konden daar ook worden ge-
kocht en door de schrijfster gesigneerd. [LvD]

Baby Lieke had nog geen idee wat voor leuks haar werd aangeboden, maar 
haar moeder en zusje waren erg blij met het koffertje van BoekStart.
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Heb je extra handjes nodig 
op het gebied van communicatie en PR
maak dan gebruik van onze ervaring.
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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.

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

06 - 53 14 67 33

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

3,25

Desem Speltbol
van € 2,25 nu

Speculaasbrokken

1,95

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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

GARAGE VAN DER MEIJ
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OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335

NOVEMBERMAAND IS WINTERCONTROLEMAAND

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Is uw auto nog niet winterklaar?
Maak nu een afspraak!

• Klanten die een wintercontrole laten 
uitvoeren hebben de hele winter gratis 
starthulp in hun regio, informeer naar de 

voorwaarden.

• Het is nu tijd voor de bandenwissel!

• Winterbanden al vanaf € 49,-! Vraag nu 
een scherpe o� erte aan en pro� teer van 

het eerste jaar gratis opslag!

Wintercheck

19,95

Straks begint de gezellige 

kerstdrukte in ‘t Knipperijtje. 

Maak op tijd een afspraak!

 

0346-212908

 
Graag tot ziens,

Corine, Samantha & Bianca

Spechtlaan 29 • Maartensdijk

‘t Knipperijtje
Kapsalon
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Jan MeeuwsenDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Voorzitter Shopu

Ik zet mij graag in voor het organiseren 

van diverse activiteiten. In 2013 een nos-

talgisch concert voor alle bewoners van 

de woonzorgcentra en overige senioren in 

de zes kernen door het Senioren Harmonie 

Orkest Provincie Utrecht m.m.v. een zang-

koor en een theatergroep.

Door het vele vrijwilligerswerk en de con-

tacten hierdoor voel ik mij bijzonder thuis 

in De Bilt. Het muziek maken bij o.a. de 

KBH, Shopu en Reünieorkest der Cavalerie 

geeft mij veel voldoening.

De viering van het 900 jaar bestaan brengt 

hopelijk meer saamhorigheid in de zes ker-

nen.

Het mooiste plekje in De Bilt vind ik het ge-

bied rondom paviljoen Beerschoten en de 

beeldentuin. 

Een uitzonderlijke plaats voor de jaarlijkse 

Zomerconcerten waar ik als voorzitter van 

de Stichting graag mijn steentje aan bij-

draag. 

advertentie

Daar	zit	ze	dan,	een	vrouw	van	bijna	
56	jaar	met	een	doorleefd	gezicht	en	
piekerig	 haar	 dat	 steeds	 van	 vorm	
verandert	doordat	ze	met	haar	handen	
door	 haar	 coupe	 woelt.	 Met	 schorre	
stem	 vertelt	 ze	 over	 de	 totstandko-
ming	van	haar	boek.	Ze	heeft	voor	de	
tweede	keer	haar	partner	verloren	en	
dat	waren	allebei	bekende	Nederlan-
ders:	schrijver-journalist	Ischa	Meijer	
en	 D66-oprichter	 Hans	 van	 Mierlo,	
de	eerste	twaalf	jaar	ouder	dan	zij	en	
de	tweede	vierentwintig	jaar	ouder.	In	
het	eerste	deel	van	de	ontmoeting	tus-
sen	 haar	 en	 haar	 leespubliek	 legt	 ze	
uit	 waarom	 ze	 het	 Logboek	 schreef.	
‘Ik	wilde	niets	vergeten	en	ik	merkte	
dat	 het	 vergeten	 al	 was	 begonnen.’	
Ze	 trekt	 vergelijkingen	 met	 andere	
schrijvers	 om	 haar	 standpunt	 toe	 te	
lichten.	Ook	de	Franse	schrijfster	Si-
mone	de	Beauvoir	had	na	de	dood	van	
haar	moeder	de	behoefte	haar	herin-
neringen	op	te	schrijven.	Dat	werd	het	
boek	Een	Zachte	Dood.	Later	streefde	
ze	hetzelfde	doel	na	met	het	boek	Het	
Afscheid	na	de	dood	van	haar	partner	
de	 ilosoof	 Jean	 Paul	 Sartre.	 In	 dat	
laatste	 boek	 ontdekte	 Palmen	 iets	 in	
de	 inleiding	 wat	 haar	 trof:	 ‘Mensen	
komen	naar	haar	toe	en	vragen:	“Hoe	
gaat	 het?”	 Dat	 gebeurde	 de	 eerste	
maanden	 na	 zijn	 dood	 en	 dan	 is	 dat	
een	onbeantwoordbare	vraag.	Je	kunt	
het	niet	uitspreken	of	opschrijven.	Je	
beleeft	het,	dat	is	alles.’

Rouwproces
Palmen	wil	 zich	niet	met	 de	 situatie	
verzoenen,	benadrukt	 ze.	 ‘Er	bestaat	
niets	dat	je	niet	tot	op	zekere	hoogte	
kunt	 begrijpen.	 Ik	 geloof	 nog	 steeds	
dat	dat	iets	is	wat	literatuur	kan	doen.’	
Daarom	 geeft	 ze	 het	 rouwproces	
vorm	in	haar	boek.	‘Rouw	is	verliefd-
heid	zonder	verlossing’,	stelt	Palmen.	
Ze	bedoelt	dat	je	net	als	bij	verliefd-
heid	je	volledig	overgeeft	aan	het	ge-
voel	en	 je	afsluit	voor	al	het	andere.	
Ze	 verklaart	 waarom	 ze	 haar	 boek	

logboek	heeft	 genoemd.	 ‘Ik	 heb	 een	
hekel	aan	het	woord	dagboek.	Dat	is	
te	 repressief,	 te	 meisjesachtig.’Het	
woord	log	sprak	haar	aan.	Een	log	is	
een	mechanisch	instrument,	waarmee	
de	snelheid	van	het	schip	ten	opzichte	
van	 het	 water	 gemeten	 kan	 worden.	
Palmen:	 ‘Je	 kunt	 een	 log	 hangen	 in	
de	 stroom	van	 je	verdriet.	Het	 leven	
glijdt	 knoop	 voor	 knoop	 door	 mijn	
palm.’	 Schrijvers	 schrijven	 tegen	 de	
dood	 in,	 verzekert	 ze,	 en	 haalt	 de	
beginregels	 van	 een	 gedicht	 van	 de	
Britse	dichter	Dylan	Thomas	aan	dat	
hij	 schreef	 na	 de	 dood	 van	 zijn	 va-
der:	‘Do	not	go	gentle	into	that	good	
night.’	
Ze	 verwijst	 naar	 de	 Sprookjes	 van	
Duizend-en-een	Nacht,	een	raamver-
telling	waarin	Scheherazade	haar	exe-
cutie	weet	uit	te	stellen	door	verhalen	
te	 vertellen	 aan	 haar	 moordlustige	
echtgenoot	 en	 steeds	 de	 ontknoping	
pas	de	volgende	dag	te	onthullen,	tot-
dat	hij	zo	dol	op	haar	is	dat	hij	haar	in	
leven	laat.	‘Verhalen	vertellen	stelt	de	
dood	uit,	je	houdt	de	dood	weg.	Ook	

de	metaforische	 dood	 die	 het	 verge-
ten	is.’	Ze	beklaagt	zich	over	het	ge-
heugen.	‘Ik	vind	het	een	beklemmend	
idee	dat	het	maar	heel	weinig	bewaart	
en	 voortdurend	 hetzelfde	 ilmpje	 af-
speelt.’	Het	verstand	veroorzaakt	veel	
lijden,	 betoogt	 ze	 met	 als	 voorbeeld	
het	gedicht	van	Bert	Schierbeek	over	
het	verlies	van	zijn	vrouw.	 ‘Het	hart	
en	de	hersens	moeten	een	verbinding	
hebben’,	 vervolgt	 Palmen.	 ‘Ze	 ho-
ren	 bij	 elkaar.	 Rouw	 is	 de	 pijn	 van	
het	denken	en	de	herinnering	van	de	
beelden	die	bij	 je	opkomen.’	Op	een	
vraag	uit	het	publiek	wat	het	verschil	
voor	haar	is	tussen	het	overlijden	van	
Meijer	 en	Van	Mierlo	 antwoordt	 ze:	
‘Ischa	stierf	onverwacht,	Hans	na	een	
ziekbed.	 Na	 een	 bruuske	 dood	 kom	
je	 in	 een	 shocktoestand	 terecht.	 Een	
plotselinge	dood	stelt	de	rouw	uit.	Bij	
een	ziekbed	kun	je	je	voorbereiden	op	
de	dood.’	Palmen	berust	 in	de	dood,	
stelt	 ze.	 ‘Ik	 vind	 het	 veel	 onbegrij-
pelijker	om	te	leven	dan	om	dood	te	
gaan.	Het	leven	is	een	duizelingwek-
kend	spektakel.	De	dood	is	logischer.’

Connie Palmen vertelt over rouwproces
na de dood van Van Mierlo

door Lilian van Dijk

Schrijfster Connie Palmen doet verslag van haar rouwproces over het overlijden van haar 
man Hans van Mierlo in haar nieuwste roman Logboek van een Onbarmhartig Jaar.

Op 16 november kwam zij op uitnodiging van de Bilthovense Boekhandel naar de toneelzaal
van de Kees Boekeschool voor een korte inleiding over haar boek en een signeersessie,

na aloop waarvan ze nog enkele vragen beantwoordde.

Tussen de lezing en het vragen beantwoorden door was een lange pauze 
ingelast, waarin Connie Palmen haar nieuwste boek signeerde. Een ellenlange 
rij bewonderaars nam de gelegenheid te baat voor deze korte ontmoeting met 
de beroemde schrijfster.

25 jaar De Bosrank

Deze maand bestaat Warande Dagsociëteit De Bosrank in de Gregoriuslaan 
35 in Bilthoven vijfentwintig jaar. Het jubileum werd in aanwezigheid van 
Wethouder Herman Mittendorff feestelijk gevierd op 16 november, waarbij 
cliënten en hun mantelzorgers een fairtrade lunch aangeboden kregen. 
[HvdB]. 

Op maandagochtend 
was de winkel open

Maandag	21	november	gingen	bewoners	van	verzorgingstehuizen	uit	De	
Bilt	met	vrijwilligers	van	de	Unie	Van	Vrijwilligers	 (UVV)	De	Bilt	naar	
de	 koopochtend	 van	V&D	 in	Zeist.	De	UVV	zorgde	 voor	 vervoer	 zoals	
rolstoelbussen	en	particuliere	auto’s.	Er	was	grote	belangstelling	van	be-
woners	van	de	Schutsmantel,	De	Bremhorst,	de	Koperwiek,	Weltevreden,	
Huize	het	Oosten	en	d’Amandelboom.

De	begeleiding	was	‘Eén	op	één’	door	de	vrijwilligers	van	de	Biltse	afde-
ling	van	deze	 in	2011	zesenzestig	 jaar	bestaande	 landelijke	vrijwilligers-
organisatie.	Het	Zeister	warenhuis	V&D	aan	de	Eerste	Hogeweg	stelde	de	
winkel	speciaal	op	maandagochtend	voor	deze	groep	mensen	open,	zodat	
zij	in	alle	rust	ook	weer	eens	kunnen	winkelen	en	de	directie	bood	haar	spe-
ciale	clientèle	iets	lekkers	aan.	Ook	andere	afdelingen	van	de	UVV	en	De	
Zonnebloem	gingen	met	de	mensen	op	stap.	Het	Rode	Kruis	zorgde	voor	
ondersteunende	begeleiding	en	toezicht.	[HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff verwelkomde ter plaatse samen met 
Sinterklaas en Pieten de gasten.

Kerstbomen voor voedselbank
Dit	jaar	organiseert	Lions	Club	Bilthoven	2000	voor	de	vierde	keer	de	alom	
bekende	Kerstbomenverkoop.	Dit	jaar	is	dat	opnieuw	voor	de	Voedselbank.	
De	Voedselbank	heeft	grote	behoefte	aan	basislevensmiddelen	zoals	 rijst,	
bloem,	kofie.	De	32	leden	van	Lions	Club	Bilthoven	2000	hebben	dan	ook	
unaniem	besloten	om	daarbij	te	helpen	en	de	komende	weken	100	bomen	
méér	 dan	 vorig	 jaar,	 dus	 tenminste	 300	 kerstboompjes,	 op	 te	 tuigen	met	
kerstlichtjes	en	de	unieke	kaarsvetsterren,	die	vast	zijn	gestrikt	met	voile	
linten.	

Hoe werkt het?
Voor	€	25,00	 	 kan	dit	 80	 cm	hoge,	 compleet	 versierde	 en	verlicht	 kerst-
boompje	(met	kluit	in	een	binnenpot)	worden	besteld.	De	totale	winst	op	de	
boom	gaat	naar	de	Voedselbank.	De	kerstboom	wordt	aan	huis	bezorgd	bin-
nen	de	regio	van	de	gemeente	De	Bilt.	Er	wordt	bij	alevering	contant	afge-
rekend.	Bestellingen	kunnen	zowel	digitaal	als	telefonisch	geplaatst	worden	
via	e-mail:	lionskerstbomen@gmail.com		of	telefonisch,	tel.	030	6919637



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 zondag:

Altijd zuivere koffie. 
100% duurzaam.

Paprikamix
zak 3 stuks

099

Spa reine, 
barisart of 
Marie-Henriette 
fles 1,5 liter

Spar kippenbouten
naturel of gekruid
per kilo

6,58

499
Spar coffee pads
alle varianten
zak 36 stuks

2
ZAKKEN

4,49 / 4,99

249

1,99 / 2,49

149

1,91,9 1,46 / 1,66

099
prijs per
liter 0,33

2
FLESSEN

Luxe kaas-ui 
of pizzakruier

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (24 t/m 27 november 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

Zorg bij u in de buurt!

De Bilt, Utrecht, Zeist, Soest, etc.

Nu ook in Bunnik/Odijk.

* Uw gezondheid onze zorg

* Zorgen voor een leefbaarder leven

* Goede zorg? Ja Natuurlijk!!!

Staat u ook voor goede thuiszorg?

Zoekt u een uitdaging?

Zet u zich graag in voor anderen?

Stuur dan uw sollicitatie naar Ronald Bloemendaal 

Email: r.bloemendaal@complexcare.nl

Industrieweg 22A Unit 3, 3738 JX, Maartensdijk. Tel. 0346-211254 
E: info@complexcare.nl  I: www.complexcare.nl

Zorgcentrum Complexcare

ERA Makelaardij Coljée, Slotlaan 265 Zeist
 info@coljee.nl, www.coljee.nl

Uniek in Maartensdijk, 
Bouwkavel van 1069 m2.

rust, ruimte en vrijheid in een landelijke omgeving met prachtig uitzicht.

Aan de Bantamlaan, ca. 200 meter vanaf de Dorpsweg bevindt zich deze bouwkavel die vol-
gens het huidige bestemmingsplan plaats biedt aan een vrijstaande vila/landhuis.

de mogelijkheid uw droomwens waar te maken.

Vraagprijs: €445.000,- K.K.

Het informatiepakket kunt u aanvragen bij ERA makelaardij Coljee
info@coljee.nl
030-2202940

Uitzicht
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De	stichting	steunt	twee	weeshuizen	
met	 verstandelijk	 gehandicapte	 kin-
deren	en	jongeren	in	Bulgarije.	In	Vi-
drare	70	km	ten	noordoosten	wonen	
43	 kinderen	 en	 47	 jongeren	 (ouder	
dan	18)	 in	weeshuis	Santa	Pantelei-
mon.	In	Djurkovo	in	het	Rodopenge-
bergte	nabij	de	Griekse	grens	wonen	
40	verstandelijk	gehandicapte	jonge-
ren	in	een	voormalige	school.

Weeshuis Santa Panteleimon
Zoals	elk	 jaar	werden	de	werkgroep	
leden	van	de	 stichting	onthaald	met	
dans	 en	 zang	 door	 de	 jongeren	 en	
de	 kinderen.	 Maar	 nu	 was	 er	 ook	
een	korte	maar	krachtige	presentatie	

van	 de	 percussiegroep.	 Spetterend	
vol	 geluid.	De	 eerder	 dit	 jaar	 gedo-
neerde	 trommels	 en	 het	 drumstel	
worden	 zeer	 zeker	 goed	 gebruikt,	
zichtbaar	tot	groot	plezier	van	allen.	
De	muziekgroep	zou	heel	graag	een	
kleine	 muziekinstallatie	 willen	 heb-
ben,	want	ze	willen	optreden	bij	 re-
gionale	 feesten.	 Daarvoor	 zoekt	 de	
stichting	 een	 sponsor	 of	 sponsoren.	
Er	 staan	 grote	 veranderingen	 te	 ge-
beuren,	want	voor	2014	moeten	alle	
kinderen	verhuisd	zijn	naar	kleinere	
woningen,	die	elk	plaats	bieden	aan	
12	 kinderen	 Deze	 worden	 gebouwd	
in	Botevgrad	en	Pravets.	Deze	plaat-
sen	 liggen	 in	 de	 buurt	 van	 Vidrare.	

Hiervoor	 wordt	 personeel	 opgeleid	
en	 gekeken	 wat	 elk	 kind	 aan	 zorg	
nodig	heeft.	De	woningen	en	de	zorg	
worden	 naar	 Nederlands	 voorbeeld	
gerealiseerd.	 Dit	 alles	 is	 een	 onder-
deel	 van	 een	 groot	EU	project	 door	
heel	 Bulgarije.	 De	 jongeren	 blijven	
wel	in	Vidrare.

Stucwerk
In	de	wasserij	komt	het	plafond	wat	
van	 bakstenen	 met	 stucwerk	 is	 ge-
maakt	naar	beneden.	Er	moet	zo	snel	
mogelijk	een	 reparatie	plaatsvinden,	
zodat	 er	 door	 het	 personeel	 veilig	
gewerkt	kan	worden.	In	beide	tehui-
zen	 zijn	 nog	 steeds	 vacatures	 voor	

een	 psycholoog,	 een	 logopediste	 en	
een	 fysiotherapeut.	 Daar	 zijn	 zoals	
gewoonlijk	 (ook	 in	 Vidrare)	 geen	
kandidaten	 voor.	 Jonge	 opgeleide	
mensen	 vinden	 elders	 een	 baan,	 die	
minder	zwaar	is	en	waarvoor	ze	meer	
salaris	ontvangen.	Dat	is	vaak	in	het	
buitenland.	

Vlaanderen.
Ook	dit	jaar	kwam	er	een	groep	jon-
ge	 vrijwilligers	 uit	 Vlaanderen	 om	
er	voor	de	bewoners	van	het	 huis	3	
weken	een	 feest	van	 te	maken.	Ook	
zij	 betalen	 hun	 eigen	 tickets	 en	 za-
melen	 thuis	 geld	 in	 voor	 de	 kinde-
ren.	 Het	 weeshuis	 in	 Djurkovo.	 Na	
het	 jaarlijkse	 bezoek	 van	 2010	 zijn	
er	 in	 4	 slaapkamers	 ramen	 vervan-
gen.	Alle	 andere	 ramen	moeten	ook	
nodig	worden	vervangen	door	kunst-
stof	kozijnen	met	dubbel	glas.	Dit	is	
geen	overbodige	luxe	gezien	de	hoge	
stookkosten	 en	 de	 ijzige	 winters	 op	
deze	hoogte	in	de	bergen.	Een	totale	

renovatie	 van	 het	 gebouw	 (ramen,	
muren,	 energiezuinige	 CV	 ketel	 en	
radiatoren)	zou	een	bezuiniging	van	
50	 %	 op	 de	 oliekosten	 opleveren.	
Maar	 daarvoor	 is	 voorlopig	 geen	
geld.	

Bibliotheek
Er	 wonen	 40	 jongeren	 en	 er	 zijn	
slechts	17	kledingkasten.	Geld	hier-
voor	wordt	er	niet	verstrekt	door	het	
ministerie,	maar	ze	bedingen	wel	de	
aanschaf.	De	kosten	moeten	dus	be-
taald	 worden	 uit	 het	 budget	 wat	 de	
staf	krijgt	voor	de	jongeren.	Dit	bud-
get	is	momenteel	€	3,50	p.p.	per	dag.	
Dit	is	inclusief	alles	(ook	personeel).	
Zonder	hulp	van	sponsors	is	dit	niet	
haalbaar.	
In	 Bulgarije	 schafte	 Kiro	 diverse	
stuks	 prachtig	 handgemaakt	 aarde-
werk	 aan.	Dit	 is	 te	 koop	via	 tel.	 06	
51081776.Natuurlijk	 komt	 de	 op-
brengst	hiervan	weer	geheel	ten	goe-
de	aan	de	stichting	Kiro.

Weeshuis in Bulgarije wacht grote veranderingen
Kiro in Bilthovense bibliotheek

door Henk van de Bunt

Op 16 oktober jl. vlogen Monique Lempke, Sonja van Eck en Letty Berk naar Bulgarije voor de 
stichting Kiro. Deze stichting is in 2002 in het leven geroepen nadat Letty Berk een poos in Bulgarije 
in een weeshuis had gewerkt. De tickets en verblijfkosten van deze week betaalden zij uit eigen beurs 
en het doel van de reis was o.a. poolshoogte nemen van de stand van zaken en zich voor te bereiden op 

een komende informatiestand in de Bilthovense bibliotheek.

In oktober jl. bezochten o.a. Sonja van Eck en Letty Berk de kindertehuizen 
voor de stichting Kiro.

De	meisjes	worden	hartelijk	ontvan-
gen	 door	 gastvrouw	 Farida	 met	 een	
kopje	lekker	zoete	muntthee.	Zij	stelt	
haar	dochters	Asma,	lhame	en	Houda	
voor	en	haar	nichtje	Hanane	–	en	dat	
leidt	 al	 direct	 tot	 een	 interessant	 ge-
sprek	over	de	uitspraak	van	de	namen,	
die	vaak	anders	is	dan	de	spelling.	Fa-
rida	vertelt	dat	ze	vier	kinderen	heeft,	
drie	 meisjes	 en	 een	 jongetje,	 en	 in	
verwachting	is	van	een	vijfde	kindje.	
Het	 contact	met	 familieleden	 is	 heel	
hecht,	 vandaar	 dat	 in	 het	 weekend	
meestal	 meer	 kinderen	 aanschuiven	
dan	 alleen	 die	 van	 het	 eigen	 gezin.	
Jammer	genoeg	zijn	haar	man	en	haar	
zoontje	niet	bij	de	maaltijd	aanwezig.	
Haar	 zoontje	 eet	 bij	 andere	 mensen,	
haar	man	heeft	verplichtingen	elders.	
Lara	en	Saskia	vertellen	over	hun	reis	
door	Marokko.	Farida	haakt	in	op	de	
grote	 tegenstellingen	 tussen	 arm	 en	
rijk	 in	haar	geboorteland.	 ‘De	 rijken	
kennen	 de	 armen	 niet.	 Ze	 besteden	
geen	aandacht	aan	hen.	Als	je	in	een	
restaurant	 eet,	 komen	 mensen	 langs	
de	tafels	om	te	bedelen,	maar	die	wor-
den	weggestuurd.	Dat	vind	ik	erg.’	De	
meisjes	herinneren	zich	dat	de	bede-
laars	er	meestal	ongezond	uitzagen	en	
vieze	en	kapotte	kleren	droegen.	‘Als	
we	gingen	pinnen	-	dat	deden	we	met	
de	hele	groep	van	dertig	leerlingen	te-
gelijk	-	kwamen	ze	om	ons	heen	staan	
en	begonnen	te	bedelen.’	

Couscous
Het	gezelschap	neemt	plaats	rondom	
een	tafel.	Als	Farida	een	grote	schaal	
couscous	 binnen	 brengt,	 veren	 de	
beide	havo-leerlingen	enthousiast	op.	
‘Op	reis	hebben	we	maar	één	keer	in	
een	restaurant	in	de	Medina,	het	oude	
stadscentrum,	 echt	 Marokkaans	 ge-
geten.	Dat	was	 heerlijk.	 Jammer	 dat	
het	 eten	 in	 de	 hotels	 “vereuropeest”	
was.	 We	 vonden	 het	 niet	 zo	 lekker.	
We	mochten	van	de	 reisleiding	niets	

eten	dat	met	water	was	gewassen	en	
water	drinken	mochten	we	alleen	uit	
verzegelde	 lesjes.’	 Farida	 onthult	
welke	ingrediënten	ze	heeft	gebruikt:	
‘kip,	 rozijnen,	 uien,	 pompoen,	 Ma-
rokkaanse	zoete	aardappels,	witte	en	
gele	 gember,	 zwarte	 peper,	 saffraan,	
rozijnen	en	peterselie.’	Ze	serveert	er	
een	 saus	 bij	 van	 het	 kookvocht	 van	
de	 aardappels	 en	 de	 pompoen,	 aan-
gelengd	met	wat	melk.	‘Marokkaanse	
islamieten	eten	op	vrijdag	altijd	cous-
cous’,	vervolgt	ze.	 ‘Normaal	pakken	
we	allemaal	een	 lepel	en	eten	uit	de	
grote	schaal,	maar	omdat	jullie	er	zijn,	
eten	we	van	borden.’	Als	dessert	ser-
veert	 Farida	 twee	 vanillepuddinkjes	
met	 aardbeiensaus	 en	 vruchten	 op	
sap.	‘We	eten	normaal	altijd	fruit	toe’,	
vertelt	 ze.	 Lara	 en	 Saskia	 vertellen	
over	de	steden	die	ze	bezocht	hebben:	
‘In	Meknés	was	een	heel	groot	plein	
waar	mannen	 toneelachtige	 verhalen	
opvoerden	en	er	waren	ook	slangen-
bezweerders.’	De	stad	Oujda	vonden	
de	meisjes	minder	 toeristisch	dan	de	
andere	twee	steden.	‘Daar	hebben	we	
in	 een	 traditioneel	 hotel	 gelogeerd.	
In	Fes	 hebben	we	vier	 dagen	 in	 een	

Ibis-hotel	gezeten	met	een	zwembad.’	
De	groep	heeft	ook	twee	scholen	be-
zocht.	 Op	 een	 van	 de	 twee,	 een	 in-
ternaat	voor	kinderen	die	anders	tien	
kilometer	naar	 school	moeten	 lopen,	
deelden	 Saskia	 en	 een	 medeleerling	
spullen	uit	die	ze	in	Nederland	in	het	
kader	 van	 een	 proielproject	 bijeen	
hadden	gebracht.	 ‘De	 tweede	 school	
was	moderner.	Die	was	voor	kinderen	
met	wat	rijkere	ouders.	Ze	hadden	er	
computers	en	leerden	Engels.’	

Eet Mee!
Het	contact	met	de	Marokkaanse	fa-
milies	 werd	 tot	 stand	 gebracht	 door	
de	stichting	Eet	Mee!		die	onder	meer	
een	 oproep	 plaatste	 op	 de	 website	
Moslims	 De	 Bilt	 met	 het	 verzoek	
aan	 Marokkaanse	 families	 om	 zich	
aan	 te	 melden	 als	 eetadres	 voor	 de	
Werkplaats-leerlingen.	 Binnenkort	
organiseert	 de	 Werkplaats	 een	 reü-
nieavond	 voor	 de	 Marokko-gangers.	
Ook	 de	 ouders	 worden	 uitgenodigd.	
De	 leerlingen	 zullen	 een	 presentatie	
geven	over	de	reis	en	elkaar	vertellen	
over	hun	eetervaringen	bij	de	Marok-
kaanse	gezinnen.

Aan tafel bij een Marokkaanse familie in Bilthoven
door Lilian van Dijk

Dertig eindexamenkandidaten havo en vwo van De Werkplaats met bijna allemaal met 
Frans in hun proiel hebben van 3 tot en met 9 oktober een reis naar Marokko gemaakt. 

Als vervolg hierop mochten de leerlingen in groepjes voor een maaltijd aanschuiven bij een 
Marokkaans gezin. 5-Havo-leerlingen Lara Voortman en Saskia Scheffer kregen op vrijdagavond 

18 november een heerlijk Marokkaans maal voorgeschoteld in Bilthoven.

Na aloop van de maaltijd poseren Saskia en Lara met Farida’s jongste 
dochter, Houda.

Monie Doodeman 
gecertiiceerd 

Sinds september 2011 is de Gemeente De Bilt 
een gecertiiceerd trainer rijker: Monie Doodeman. 

Monie is eigenaar van De Basis Training & Coaching, 
bevlogen taaldocent en trainer Geweldloze Communicatie. 
Onlangs is haar ervaringsdeskundigheid oficieel erkend 

door het Centre for Nonviolent Communication 
(CNVC, Albuquerque, New Mexico, USA). 

‘Ik	voel	me	trots,	blij	en	dankbaar	met	dit	certiicaat,	omdat	ik	het	zie	als	
blijk	 van	 erkenning	 voor	 mijn	 vakkennis	 en	 vaardigheid	 in	 Geweldloze	
Communicatie’,	aldus	Doodeman.	‘Ook	zie	ik	dit	als	kroon	op	mijn	jaren-
lange	trainingservaring:	vanuit	lichaamsgerichte	en	emotionele	begeleiding	
via	mijn	liefde	voor	 taal	naar	Geweldloze	Communicatie	 training.	Ik	kan	
gerust	zeggen	dat	ik	als	communicatie	trainer	dicht	bij	de	mensen	sta	en	deel	
vanuit	mijn	ervaring’.	

Inspiratie
Onlangs	 heeft	 Monie	 een	 substantiële	 bijdrage	 geleverd	 aan	 de	 ver-
taling	 (uit	 het	 Amerikaans,	 door	 Harald	 Borjans)	 van	 het	 boek	 ‘De	
veilige	 klas’.	 De	 heldere	 opzet	 en	 talloze,	 speelse	 toepassingsmo-
gelijkheden	 van	 GC	 in	 het	 (basis)onderwijs	 hebben	 Monie	 op-
nieuw	 geïnspireerd:	 ‘Ik	 popel	 om	 leerkrachten	 te	 ondersteunen	 in	 het	
toepassen	 van	 al	 dat	 prachtige	 gereedschap’,	 aldus	 de	 trainer.	 Kennis-
maken?	 Monie	 verzorgt	 maandelijks	 introductietrainingen	 in	 De	 Bilt.		
Voor	meer	 informatie:	Monie	Doodeman	De	Basis	Training	&	Coaching,	
tel.	030	2658470	www.communicerenvanuitjehart.nl		

 

 









 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 5 weken is het Kerstmis

KERSTMARKT 
WINKELCENTRUM PLANETENBAAN

ZATERDAG 17 DECEMBER 
zal er in winkelcentrum Planetenbaan een 

gezellige kerstmarkt worden gehouden 
(van 10.00 tot 16.00) met diverse kramen.

O.a. Ananda Beads (sieraden), Wereldwinkel, 
Rode Kruis en andere...  

Natuurlijk zullen de winkeliers er met hun 
kerstspecialiteiten zijn, lekker voorproeven, 

ideeën opdoen voor de feestdagen.

Mocht u zelf een kraam in ons winkelcentrum 
willen hebben, met gepaste artikelen voor de 

feestdagen, dan kunt u zich wenden tot 
Whisky- en Wijnhandel Verhaar.

VOOR INFORMATIE:
Tel: 030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
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NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

STOOFTIPS (2)

Wanneer u een lepel azijn of een scheutje wijn 

gelijk toevoegt aan uw jus dan wordt het vlees 

nog zachter. In wijn/azijn zit namelijk een stof 

die de vleesvezels afbreekt. Wanneer u de jus 

te dun vindt kunt u deze “dikker “ maken door 

er op het laatst stukjes ontbijtkoek door te 

doen. Dit geeft een lekkere smaak en bindt de 

jus! Voor nog meer tips of vragen kom langs 

in onze winkel en laat u uitgebreid adviseren 

over diverse bereidingsmogelijkheden.

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. aardappelpuree, spekjes, spruiten…

SPRUITJES STAMPPOT
 100 GRAM 0,98

Met o.a. varkensfilet, ontbijspek en pampakruiden

PAMPA ROLLADE 500 GRAM 7,25

Om te wokken: pure kipfilet, grof gesneden 

groente, krachtige kruidenolie

THAISE KIPWOKBLOKJES

 100 GRAM NU 0,99

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. rookworst, 

zuurkool, kaas en ontbijtspek

WINTERKONINKJES

 100 GRAM 1,25

U bent winterklaar met ons all-in-winterpakket

100 GRAM KATENSPEK + 1 LITER 

ERWTENSOEP + 1 FIJNE ROOKWORST

 SAMEN VOOR 7,50

Uit onze wildhoek; om te stoven, ook heerlijk 

voor uw eigen hazenpeper

HAZENACHTERBOUTEN

 1 KILO 13,98

Van ons bekende lamsvlees, lekker gemarineerd; 

even kort bakken

LAMSRIBKOTELETJES

 100 GRAM NU 2,25

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 26 november

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

info@agroplan.nl                www.agroplan.nl

• Landschapsarchitectuur

• Ruimtelijke ordening 

• Bedrijfsadvies 

   alles onder één dak!

Regio West:

Barneveld:  0342 - 42 52 22
De Bilt:  030 - 220 38 00

Regio Oost:
Apeldoorn:  055 - 357 91 14
Arnhem:  026 - 384 23 75
Lochem:  0573 - 29 92 99
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Memories of China is weer open en heeft een geheel vernieuwde menukaart.
 

Ter kennismaking krijgt u van 
23 november tot en met 22 december a.s. 

30% korting in het restaurant én bij afhalen.
 

Wij hopen u snel snel te mogen ontvangen in Memories of China.

www.memoriesofchina.nl
TOLAKKERWEG 3 3739 JG HOLLANDSCHE RADING

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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advertentie

Wij	kennen	Ria	goed,	want	 lang	ge-
leden	was	zij	correspondente	voor	de	
lokale	 bladen.	 Dus	 zochten	wij	 haar	
op	 in	 de	mooie	woning	 aan	 de	 rand	
van	 het	 dorp	 met	 het	 grandioze	 uit-
zicht	 op	 de	 uitgestrekte	 groene	 vel-
den.	 Schrijven	 doet	 ze	 al	 heel	 lang	
want	ze	is	ermee	begonnen	voor	haar	
kinderen	 en	 kleinkinderen:	 ‘Schrij-
ven	voor	 jonge	kinderen	die	kunnen	
lezen	 kan	 alleen,	 als	 je	 goed	 luistert	
naar	hun	gesprekken	 en	de	woorden	
die	ze	zelf	gebruiken.	Er	zijn	van	die	
gebeurtenissen	 met	 uitdrukkingen	
van	kinderen	die	bij	mij	blijven	haken	
en	die	gebruik	ik	dan.	Ik	luister	goed	
naar	wat	ze	zeggen	en	hoe	ze	dat	doen	
en	verwerk	hun	woorden	en	typische	

opmerkingen	 in	een	verhaal.	Dat	zie	
je	in	de	beide	afgeleverde	titels:	“Niet	
te	geloven	toch?”	en	“Mazzel”.	

Troosthond 
Ze	geeft	een	voorbeeld	hoe	je	aan	een	
spannend	onderwerp	komt.	‘Ik	kwam	
eens	 voorbij	 een	 vervallen	 boerderij	
met	 een	 afgezakte	 schuur	 die	 op	 in-
storten	 stond	 en	 aan	 een	 lijntje	 hing	
een	 wapperende	 handdoek.	 Daartus-
sen	strompelde	een	hele	oude,	in	het	
zwart	 geklede	 vouw.	 Toen	 dacht	 ik.	
Hier	 moet	 iets	 gaan	 gebeuren.	 Hier	
moet	ik	over	schijven.	Dit	krot	moet	
het	begin	zijn	van	een	spannend	avon-
tuur	 en	 die	 spanning	 moet	 het	 hele	
boek	 door	 blijven	 gaan.	 Zo	 vertelde	

een	 jong	meisje	mij	 eens	 dat	 ze	 een	
troosthond	 zou	 krijgen.	 Daar	 moet	
dan	 een	 reden	 voor	 zijn.	 Dan	 denk	
ik;	waarom	heeft	 iemand	een	 troost-
hond	 nodig?	Dan	 volgt	 de	 inspiratie	
en	 is	 er	 in	een	van	mijn	boeken	een	
troosthond	 gekomen	 van	 een	 gezin	
uit	Groenekan	waarvan	het	plot	zich	
in	Frankrijk	afspeelt.	Zo	gaat	dat.’
	
Brutaal meisje
De	 Maartensdijkse	 schrijfster	 (68)	
is	 geboren	 in	 de	Achterhoek	 en	 op-
gegroeid	in	Zutphen	waar	naast	haar	
een	 jongeman	 Anton	 woonde	 die	
daarna	 haar	 man	 geworden	 is.	 Ze	
verhuisden	 naar	 Utrecht,	 dreven	 een	
studentenlat,	 waarna	 Ria	 werkte	 op	
een	 reclame-adviesbueau	als	directie	
secretaresse	en	tegelijk	bezig	was	met	
het	 bedenken	 van	 snelle	 teksten	 en	
presentaties	en	ook	nog	publieke	ac-
tiviteiten	uitvoerde.	 In	de	beginjaren	
zestig	van	de	vorige	eeuw	verhuisden	
ze	naar	Maartensdijk.	Voor	de	lokale	
bladen	 versloeg	 ze	 gemeenteraads-
vergaderingen,	 maar	 had	 een	 voor-
keur	 voor	 interessante	 interviews.	
Intussen	 staat	 ze	 ook	 op	 de	 Biltse	
Schrijversmarkt.	
En	het	laatste	nieuws	is,	dat	in	het	ko-
mende	derde	boek	ook	twee	jongens	
en	een	brutaal	meisje	voorkomen.	De	
titel	weet	ze	nog	niet	maar	het	speelt	
zich	in	onze	gemeente	af.	

Maartensdijkse 
kinderboekenschrijfster bij Primera

door Kees Pijpers

Ria Otten uit Maartensdijk schrijft voor kinderen van 10 jaar en ouder. Begin vorige week 
leverde ze twee titels af bij Alie Kuipers van Primera op het Maertensplein. Zo kort voor de komst 

van Sint Nicolaas is dat voor die leeftijdsgroep een mooi cadeau. Intussen is ze bezig 
met haar derde boek dat zich in onze gemeente afspeelt.

Ria Otten (links) en Alie Kuipers zoeken in de Primera aan het Maartensdijkse 
Maertensplein een plaatsje in de winkel.

Slagerij	Zweistra	heeft	11	personeels-
leden.	Allen	worden	gemotiveerd	 en	
intern	 geschoold	 om	 zich	 zo	 in	 te	
zetten	 dat	 hun	 kwaliteiten	maximaal	
benut	 worden.	 Dat	 resulteert	 in	 en-
thousiaste	 en	 meedenkende	 perso-
neelsleden.	Andries	Zweistra	coördi-
neert	de	werkzaamheden,	schoolt	het	
personeel	en	controleert	alles	wat	de	
winkel	uit	gaat.	Daarnaast	is	hij	bezig	
met	het	opzetten	van	een	eigen	merk-
lijn.

Tienmaal goud
Tien	 producten	 waren	 door	 Andries	
Zweistra	 geselecteerd	 om	 mee	 te	
dingen	 naar	 de	 prijzen	 bij	 de	 vak-
wedstrijd	 die	 begin	 november	 geor-
ganiseerd	 werd	 door	 de	 Verenigde	
Amsterdamse	 Slagersorganisatie	
(VAS).	Deze	van	oorsprong	Amster-
damse	vereniging	heeft	inmiddels	le-
den	door	heel	Nederland.	
Goud	 wordt	 behaald	 wanneer	 de	
keurslagers	 96,	 97,	 98	 of	 99	 punten	
toekennen	aan	het	product.	Bij	100	en	
101	punten	ontvangt	de	maker	goud	
met	 een	 ster	 voor	 zijn	 product.	 De	

tien	 producten	 van	 Slagerij	 Zweis-
tra	 zijn	 gemaakt	 door	 verschillende	
personeelsleden:	 Sander	 den	 Hartog	
behaalde	dus	goud	met	ster	voor	zijn	
Najaarssalade	 met	 kip	 en	 walnoot,	
Aart	 Jan	 Zweistra	 kreeg	 goud	 voor	
zijn	samengestelde	Spek	ui	rollade	en	

Zeeuwsspek	rollade	en	Henk	Zweis-
tra	ging	met	goud	naar	huis	voor	zijn	
ijne	en	grove	rookworst	en	met	goud	
met	ster	beloning	voor	de	naturel	en	
kaas	grillworst,	de	runder	rookworst,	
de	gerookte	ossenworst	en	de	erwten-
soep.	

Slagerij Zweistra gesloten op 
donderdag 24 november én weer goud

door Marijke Drieenhuizen

Omdat al het personeel van Slagerij Zweistra uitgenodigd is door winkelslager Sander den Hartog 
en verkoopmedewerkster Lydia Verheij om hun gehele trouwdag mee te beleven is de zaak op 

donderdag 24 november gesloten. Een gelukkige gebeurtenis net als de bekroning van tienmaal goud 
behaald tijdens 26ste Nationale Slagers Vakwedstrijden in Amsterdam waarbij ook de Najaarssalade 

van Sander goud met ster behaalde. 

Een deel van het personeel van Slagerij Zweistra met geheel rechts het 
aanstaande echtpaar Sander den Hartog en Lydia Verheij, daarnaast Art 
Jan Zweistra, Andries Zweistra, Henk Zweistra en bevriend (en af en toe 
meewerkend) collega Mark Goudzwaard.

Niet ‘op één na de beste’
Sommige	producten	van	Slagerij	van	Loo	van	de	Biltse	Hessenweg	wor-
den	verpakt	 en	van	 een	gouden	 sticker	 voorzien,	waarop	naast	 telefoon-
nummer	en	websiteverwijzing	vermeld	staat	‘op	één	na	de	beste’.	De	jury	
van	de	26ste	Nationale	Slagers	Vakbeurs	in	Amsterdam		beoordeelde	in	de	
categorieën	gekookte	en	rookworst	die	van	Van	Loo	en	bekroonde	ze	als	
beste	respectievelijk	goud	met	ster.	Om	deze	bekroning	te	krijgen	moest	het	
product	aan	een	aantal	strenge	eisen	voldoen	en	werd	het	gekeurd	op	onder	
andere	het	aanzien,	de	kleur,	de	consistentie	(dichtheid),	samenstelling	en	
natuurlijk	 geur	 en	 smaak.	 De	 jury	 bestond	 uit	 keurmeesters,	 deskundige	
worstmakers	en	leerlingen	van	het	Slagers	Vakonderwijs.	Er	is	dan	ook	alle	
aanleiding	en	gelegenheid	in	de	al	meer	dan	45	jaar	bestaande	kwaliteits-
slagerij	Van	Loo	van	de	bekroonde	producten	‘kennis	te	komen	nemen’.	

Jaap van Willigenburg (links) was in augustus jl. dertig jaar werkzaam 
bij Van Loo: ‘Bij Van Loo (rechts) ga ik nooit meer weg. De sfeer hier 
is geweldig, ik heb leuke collega’s en gezellige klanten. En wij vallen 
regelmatig in de prijzen’. 

Cantatekoor geeft 
KerkKidsKaapstad een duwtje

Op zondag 13 november vond in de Noorderkerk de dertigste uitvoering 
plaats van het Cantatekoor Bilthoven. Deze lustrum uitvoering had een 
speciaal tintje omdat het project KerkKidsKaapstad werd gesteund. Een 
groep jongeren uit de protestantse gemeente Bilthoven zamelt geld in om in 
Zuid-Afrika de bouw van een kinderdagverblijf in een township mogelijk te 
maken en zij gaan daar ook daadwerkelijk aan meewerken. Het Cantatekoor 
hoopte met een volle kerk en een extra collecte deze actie een duwtje in de 
goede richting te geven. De kerk zat vol.

AANSTAANDE 
ZONDAG OPEN!

Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrijk.nl  

VAN 10-17 UUR
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Agenda dorpsraad Groenekan 

28 november 2011

1.  Opening

2.  Inventarisatie agenda punten aanwezigen

3.  Verslag Dorpsraad bijeenkomst 26 september 

(zie www.dorpsraadgroenekan.nl)

4.  Evaluatie presentatie Transition Towns

5.  Koningin Wilhelmina weg

6.  Verkeersplan De Bilt

7.  A27

8.  Project ‘Zie je zo’ ( Trudie Siegerink)

9.  Bijeenkomst ver. V. kleine kernen op 29 november  

‘Lobbyen doe je zo’

10.  Volgende bijeenkomst 30 januari 2012

11.  Rondvraag

12.  Sluiting 

Dorpsraad Groenekan

Marius van den Bosch

secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

tel. 0031651326520 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Toen	ik	tachtig	jaar	oud	was,	vond	ik	
dat	 ik	volwassen	genoeg	was.	Toen	
heb	ik	uitgerekend	hoeveel	familie-
leden	ik	door	de	oorlog	ben	verloren.	
Het	waren	er	41.	Voor	die	tijd	kon	je	
zoveel	 ellende	alleen	maar	verdrin-
gen.	 Je	 vindt	 niet	 zomaar	 iemand	
met	wie	je	verder	wilt.	Eerst	moet	je	
je	muiltje	verliezen	en	zien	dat	een	
prins	het	te	pakken	krijgt.	Chris	Pas	
was	een	Haagse	vriend	die	weduw-
naar	was	geworden.	Hij	had	een	heel	
goed	huwelijk	achter	de	rug	en	had	
natuurlijk	 tijd	 nodig	 om	het	 verlies	
van	 zijn	 vrouw	 te	 verwerken.	 Uit-
eindelijk	was	ik	de	enige	loslopende	
vrouw	met	wie	hij	verder	wilde.	We	
waren	allebei	58	en	gingen	heus	niet	
meteen	trouwen	of	zo.	Ik	ging	eerst	
logeren	bij	hem	in	Hollandsche	Ra-
ding.	En	ik	heb	mijn	huis	in	Amster-
dam	nog	jaren	aangehouden	als	een	

soort	 pied-à-terre.	 Stel	 dat	 het	 toch	
niet	zou	lukken	tussen	ons.	Aan	trou-
wen	hebben	we	niet	meer	gedacht	en	
de	naam	van	mijn	eerste	man	–	Jaap	
Polak	–	heb	ik	gewoon	gehouden.	

Samen	 met	 Chris	 heb	 ik	 het	 heel	
goed	 gehad.	Mijn	 dochter	Manuela	
kende	hem	van	jongs	af	aan	en	was	
dol	op	haar	lieve	oom	Chris.	Ze	was	
dan	ook	blij	voor	ons	dat	we	elkaar	
gevonden	 hadden.	 Helaas	 is	 Chris	
op	82-jarige	leeftijd	overleden.	Heel	
verdrietig	maar	het	kon	niet	anders.	
Hij	 was	 letterlijk	 aan	 het	 eind	 van	
zijn	Latijn	en	dan	heb	je	toch	liever	
dat	 iemand	 niet	 verder	 hoeft	 te	 lij-
den.	Het	verschil	met	het	verlies	van	
mijn	 eerste	man	was	 dat	 ik	wel	 bij	
Chris	was	en	afscheid	van	hem	kon	
nemen.	Ik	wist	waar	hij	uiteindelijk	
terechtkwam.	Op	zee.	Zijn	as	is	uit-

gestrooid	 omdat	 hij	 altijd	 zeeman	
heeft	willen	worden.
Zelf	hoop	ik	in	december	100	jaar	te	
worden	 en	mijn	dochter	wordt	 bin-
nenkort	72.	De	tijd	gaat	toch	zo	snel.	
In	 m’n	 koppie	 voel	 ik	 me	 vijftig,	
maar	mijn	 lijf	 is	bijna	honderd	 jaar	
oud.	 Ik	 heb	 allerlei	 beperkingen	 en	
alles	gaat	drie,	vier	keer	 langzamer	
dan	 vroeger.	 Toch	 ben	 ik	 de	 hele	
week	 tamelijk	 bezet:	 ik	 speel	 nog	
steeds	 Mahjong,	 ga	 naar	 de	 gym,	
naar	Club	75	(met	allemaal	80-plus-
sers),	om	de	week	naar	de	soos	in	de	
Ontmoetingskerk.	En	iedere	vrijdag-
middag	hou	ik	weeksluiting	met	een	
van	de	bewoners	hier.	

Amsterdamse vriendin
Op	de	oficiële	opening	van	Dijck-
state	in	maart	1998	zat	ik	naast	een	
mevrouw	die	ik	nog	niet	kende,	Jo-

sine	Köln,	 ook	 een	bewoonster.	 ‘Ik	
ben	geboren	 in	Amsterdam,’	vertel-
de	ze.	‘Ik	ook,’	zei	ik	op	mijn	beurt.	
‘Ik	ben	in	de	Tilanusstraat	geboren,’	
zei	 ze	 vervolgens.	 ‘Ik	 ook,’	 zei	 ik	

meteen.	Wat	heb	je	toch	wonderlijke	
dingen	 in	 het	 leven.	 We	 zijn	 echte	
vriendinnen	 geworden.	Ze	was	 één	
jaar	 ouder	 dan	 ik	 en	 is	 helaas	 een	
jaar	of	zes,	zeven	geleden	overleden.

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

Een lijst met 41 namen
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten 
publiceren we dit keer het bijzondere verhaal van mevrouw Rachel Polak-de Jong (1911) uit 

Maartensdijk. Tijdens de oorlog verloor ze haar man en bijna heel haar joodse familie. Gelukkig 
kwam er na jaren een nieuwe man in haar leven, Chris Pas, voor wie ze naar Hollandsche Rading 

verhuisde. Nu, op bijna 100-jarige leeftijd, woont ze in woonzorgcentrum Dijckstate. Mevrouw Polak liet haar verhaal optekenen door Petra Cremers van De Bilt 
Schrijft. Op de foto bekijkt ze het resultaat.

Vrijmetselarij, wat en waarom?
Om antwoord te geven op de vraag naar het hoe en waarom 
van de vrijmetselarij  houdt de loge “De Unie van Utrecht” 
in Bilthoven op maandag 28 november a.s. een avond voor 

belangstellenden uit de regio.

Door	 twee	 vrijmetselaars	 zal	 hierop	 worden	 ingegaan	 en	 wel	 door	 hun	
persoonlijke	verhaal	 te	vertellen	over	de	werkwijze	van	de	vrijmetselarij.	
Hierdoor	is	het	mogelijk	de	sfeer	te	proeven	van	de	vrijmetselarij	en	van	
deze	speciieke	loge.	De	bijeenkomst	vindt	plaats	in	‘De	Woudkapel’,	Beet-
hovenlaan	21	in	Bilthoven.	De	avond	begint	om	20.00	uur	en	duurt	tot	om-
streeks	21.30	uur.	Aansluitend	bestaat	nog	de	gelegenheid	tot	(individueel)	
napraten.	U	bent	vanaf	19.30	van	harte	welkom.	Aanmelden	is	niet	vereist,	
maar	wordt	op	prijs	gesteld	om	in	 te	kunnen	schatten	hoeveel	mensen	er	
komen.	E-mail	naar	info.loge146@vrijmetselarij.nl.
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Servicepunt Maartensdijk: 
een succes MET toekomst!? 

 

Beste mede-inwoners van Maartensdijk,  
Hollandsche Rading en Westbroek, 

 
Het College van B&W wil per jaar 100.000 euro besparen door het 
gemeentelijke Servicepunt Maartensdijk per 1 januari 2012 te 
sluiten. Wij willen dat dit besluit wordt teruggedraaid: 
 
 Het servicepunt voorziet echt in een behoefte. Er komen zo’n 

65 bezoekers per week en dat aantal groeit, sinds 2010 met 
zo’n 10%. Het servicepunt biedt kwaliteit van dienstverlening! 

 Juist voor mensen zonder eigen vervoer (denk aan onze 
ouderen) wordt het onmogelijk, of duurder en omslachtiger 
om allerlei zaken te regelen of naar het zorgloket te gaan.  

 Het sluiten van het servicepunt levert op het totale bedrag 
van 3,6 miljoen euro in 2015 een in verhouding klein bedrag 
van 100.000 euro op. Dat bedrag kan je ook prima anders 
invullen. Een kwestie van willen! 

 Weet u het nog? Bij het samenvoegen van De Bilt en 
Maartensdijk is luid en duidelijk beloofd dat het 
gemeentelijke servicepunt zou blijven. Natuurlijk is niks voor 
eeuwig, maar na 10 jaar al sluiten is gewoon onverteerbaar. 

 
Zet ook uw handtekening voor BLIJVEND behoud van het 

Servicepunt Maartensdijk. 
Wij staan met handtekeningenlijsten en warme koffie op het 
Maertensplein op ZATERDAG 26 NOVEMBER en  
ZATERDAG 3 DECEMBER, van 11.00 tot 15.00 uur. 
Op maandag 5 december willen wij deze handtekeningenlijsten 
als ‘surprise’ aanbieden aan de Burgemeester.  
Teken mee! Met vriendelijke groet, 
Werner de Groot en Wilrik de Rooij,  
CDA De Bilt – Maartensdijk   www.debilt.cda.nl 

Al	 gauw	 ging	 het	 bericht	 rond	 dat	
Sint	 zich	 deze	 middag	 persoonlijk	
zou	 gaan	 bezig	 houden	 met	 de	 ver-
bouwing	van	het	Dorpshuis.	Daar	 is	
al	 lange	 tijd	 sprake	van	maar	 is	nog	
steeds	 niet	 van	 de	 grond	 gekomen.	
Vanuit	 richting	 Tienhoven	 kwam	 er	
inderdaad	een	grote	shovel	in	zicht.	In	
de	bak	zaten	of	lagen	een	paar	zwar-
tepieten,	compleet	met	bouwhelm	op.	
Tussen	hen	 in	een	grote	hoeveelheid	
pakjes.	Achter	dit	voertuig	dook	Sin-
terklaas	op	in	hetzelfde	oude	autootje	
van	vorig	 jaar.	Hij	werd	weer	harte-
lijk	 welkom	 geheten	 door	 Henriette	
van	Barneveld.	Sint	ging	alle	kinde-
ren	langs	terwijl	de	pieten	strooigoed	
uitdeelden.

Pakjes te water
Daarna	 ging	 de	 intocht	 van	 start,	
vooraf	 gegaan	 door	 Vriendenkring/
Kunst	en	Genoegen.	De	shovel	met	de	
‘bouwpieten’	sloot	de	stoet	af.	De	op-
tocht	nam	zoals	ieder	jaar	de	gebrui-
kelijke	 route	 door	 Westbroek.	 Toen	
dook	daar,	bij	de	Holsblokkenweg,	de	
shovel	weer	op.	De	shovelpiet	maakte	
vreemde	capriolen	met	zijn	voertuig.	
Het	 resultaat	was	dat	 alle	pakjes	die	
in	de	grote	bak	lagen	in	het	water	be-
landden.	De	pieten	begonnen	meteen	
de	 cadeautjes	 weer	 uit	 het	 water	 te	
vissen,	 wat	 maar	 moeizaam	 verliep.	
Sint	stapte	uit	en	zag	het,	samen	met	
Henriette	 van	 Barneveld,	 allemaal	
hoofdschuddend	aan.	Toen	de	meeste	

pakjes	weer	uit	het	water	waren	gevist	
trok	de	stoet	toch	weer	verder	naar	het	
Dorpshuis.	Daar	bleken	enkele	pieten	
inderdaad	 al	 aan	 de	 slag	 te	 zijn	 ge-
gaan	met	voorbereidende	werkzaam-
heden.	Er	werd	zand	geschept	in	een	
kruiwagen.	Het	maakte	 toch	een	vrij	
chaotische	 indruk.	 Hilda	 Verhoef,	
beheerder	 van	 het	 Dorpshuis,	 vond	
het	maar	 niets	 en	 liet	 dat	 goed	mer-
ken	ook.	Sint,	die	overigens	zelf	ook	
voor	 deze	 gelegenheid	 een	 speciale	
sinthelm	had	opgezet,	besloot	dat	het	
daarom	tijd	was	om	eerst	naar	binnen	
te	gaan.	De	verbouwing	zou	dan	later	
wel	weer	aan	de	beurt	komen.

Verbouwing
In	de	zaal	van	het	Dorpshuis	hadden	

de	kinderen	en	hun	ouders	samen	met	
de	 Sint	 nog	 een	 gezellige	 middag.	
Daar	werd	ook	een	oplossing	gevon-
den	 voor	 de	 natte	 en	 verloren	 gega-
ne	 pakjes	 zodat	 alles	 toch	 nog	 goed	
aliep.	 Hanneke	 van	 Keulen,	 Hilda	
Verhoef	 en	 Mies	 Sodaar	 hebben	 er	
samen	 met	 Henriette	 van	 Barneveld	
weer	 voor	 gezorgd	 dat	 de	 Sint	 een	
mooie	intocht	had.	En	de	verbouwing	
van	het	Dorpshuis?	Die	gaat	nu	toch	
echt	beginnen	op	9	 januari	2012.	En	
niet	 door	 een	 stelletje	maffe	 zwarte-
pieten	 maar	 door	 echte	 vakmensen.	
De	verbouwing	zal	naar	verwachting	
drie	maanden	duren.	Als	dan	alles	ook	
aan	de	binnenkant	is	afgewerkt	heeft	
Westbroek	nog	voor	de	zomer	een	ge-
heel	gerenoveerd	Dorpshuis.

Intocht Sint in Westbroek: pakjesincident
door Martijn Nekkers

Zaterdag 19 november maakte Sint Nicolaas ook zijn intocht in Westbroek. Aan het begin van de 
middag hadden de Westbroekse kinderen zich met hun ouders verzameld bij van Keulen aan de 

Kerkdijk. Er werd weer volop gezongen totdat de Sint zou arriveren.

De pieten proberen de pakjes weer uit het water te vissen.

Sinterklaas deelt prijzen uit bij 
winkelcentrum Planetenbaan

Zaterdagmiddag	19	november	deden	Sinterklaas	en	zijn	Zwarte	Pieten	het	
winkelcentrum	Planetenbaan	 aan.	Hij	werd	 vervoerd	 in	 een	 prachtig	wit	
Sintmobiel,	omdat	de	 schimmel	moest	uitrusten.	Het	plein	voor	het	win-
kelcentrum	 zag	 zwart	 van	 de	Zwarte	 Pieten,	 uiteraard,	maar	 ook	 van	 de	
ouders	met	kinderen.	Onder	leiding	van	de	Zangpiet	zongen	de	kleintjes	de	
Goedheiligman	toe.	De	afgelopen	weken	was	er	in	het	winkelcentrum	een	
Vlaggetjesactie	geweest.	Van	1	tot	en	met	5	november	konden	kinderen	van	
1	tot	10	jaar	bij	De	Kaasspecialist	een	Sinterklaas	vlaggetje	ophalen,	dat	ze	
zelf	mochten	inkleuren.	Ingekleurde	vlaggetjes	konden	weer	worden	inge-
leverd	bij	De	Kaasspecialist	in	ruil	voor	wat	lekkers.	Ook	had	een	deskun-
dige	 jury	de	vlaggetjes	beoordeeld.	De	drie	mooiste	werden	beloond	met	
een	cadeaubon.	Dit	waren	Emma	van	den	Bos,	Milou	Vendrik	en	Milena	
Huussen.	Sinterklaas	reikte	zaterdagmiddag	de	bonnen	uit	aan	twee	van	de	
drie	winnaressen.	[LvD]

Sinterklaas had voor elke winnares een prijzend woord.

Op	 het	 balkon	 van	 het	 gemeente-
huis	 wordt	 Sinterklaas	 uitbundig	
toegejuicht	 en	 worden	 sinterklaas-
liedjes	 door	 iedereen	 meegezongen.	
Natuurlijk	 horen	 er	 cadeautjes	 bij	
het	 feest.	 Sinterklaas	 krijgt	 van	 de	
burgemeester	 een	 les	 bisschops-
wijn	 en	 de	 zak	 van	 Sinterklaas.	
‘Geen	 zak	 om	 kinderen	 mee	 naar	
Spanje	 te	 nemen,	 want	 dat	 gebeurt	
niet	 meer,	 maar	 voor	 cadeautjes.’		
De	 burgemeester	 vertelt	 dat	 het	 een	
bijzondere	zak	is,	omdat	die	gemaakt	
is	 van	 pure	 eerlijke	 jute.	 ‘Wij	 zijn	
een	 Fairtrade	 gemeente	 geworden.	
Dat	betekent	dat	 je	er	voor	zorgt	dat	
in	 arme	 landen	 mensen	 op	 een	 eer-
lijke	manier	een	bedrijf	kunnen	 run-

nen.’	 Sinterkaas	 dankt	 de	 kinderen	
voor	 de	 enthousiaste	 ontvangst	 en	

heeft	 voor	 de	 burgemeester	 ook	nog		
een	cadeautje.	[GG]

Sinterklaas weer warm onthaald op Jagtlust
Onder een stralend zonnetje beleefden honderden kinderen zaterdag 19 november de intocht van 
Sinterklaas bij het gemeentehuis in Bilthoven. Sint maakte de tocht in een Amerikaanse oldtimer, 
vergezeld door tientallen muzikale pieten. Op het bordes van Jagtlust stond burgemeester Arjen 

Gerritsen de goedheiligman al op te wachten en was er een heel hartelijk weerzien.

Een hartelijk weerzien met burgemeester Gerritsen.

Sint in 
Toutenburg
Alvorens	in	Maartensdijk	‘echt’	inge-
haald	 te	 worden	 bezocht	 Sint	 Nico-
laas	en	zijn	gevolg	eerst	de	ouderen,	
wonend	in	Toutenburg	en	aan	de	Kie-
vitlaan.	

Hij	 onderhield	 zich	 op	 een	 uiterst	
spontane	 wijze	 en	 was	 ook	 uiterst	
complimenteus	voor	de	‘mensen’	van	
het	Rode	Kruis,	die	op	een	sublieme	
wijze	gastheer	en	gastvrouw	speelden	
in	hun	mooie	onderkomen.	[HvdB]
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Derde verkiezing 
Ondernemer van het Jaar

En	de	winnaar	 is…..	Op	woensdag	
30	november	zal	dit	in	de	Mathilde-
zaal	 van	 het	 gemeentehuis	weer	 te	
horen	zijn	wanneer	de	winnaars	be-
kend	gemaakt	worden	van	de	derde	
verkiezing	van	Ondernemer	van	het	
Jaar.	 De	 drie	 prijswinnaars	 komen	
uit	de	categorie	startende	bedrijven,	
winkeliers	 en	 bedrijven.	De	 onder-
nemersprijs-verkiezing	is	een	initia-
tief	van	de	Lions	Club	De	Bilt-Bilt-
hoven	en	wordt	samen	met	de	Biltse	

Ondernemers	Federatie	(BOF)	en	de	gemeente	De	Bilt	georganiseerd.
Met	 dit	 tweejaarlijkse	 evenement	wil	 de	 Lions	 Club,	 gesteund	 door	 een	
groot	aantal	sponsors,	geld	inzamelen	voor	de	Stichting	Leergeld	Gemeente	
De	Bilt	en	Fight	for	Sight.	De	Stichting	Leergeld	biedt	schoolgaande	kin-
deren	uit	minima	gezinnen	de	mogelijkheid	deel	te	nemen	aan	het	sociaal	
maatschappelijke	leven	op	en	rond	de	school.	Fight	for	Sight	maakt	in	ge-
bieden	 in	 India	waar	veel	armoede	 is	oogoperaties	mogelijk	voor	 slechts	
zestien	euro	per	operatie.	

De	Lions	Club	De	Bilt-Bilthoven	werd	opgericht	in	1970	[GG].

Duetz Advocatenkantoor 
van Zelm B.V.

Ambachtelijke 
kwaliteitsslagerij van Eck

Deze pagina’s zijn mede mogelijk 
gemaakt door een sponsorbijdrage van: 

Capello Haarmode

Genomineerd bestaande winkel

Genomineerd starter

Genomineerd starter

Genomineerd starter

Eind 2009 openden Martijn van 
den Elzen en echtgenote Dafna 
Holtzer Galerie Alnorum Art aan de 
Dorpsstraat 34 in De Bilt. Martijn 
van den Elzen is naast galeriehouder 
ook ingenieur bij de Grontmij. In de 
galerie vind je veel litho’s, etsen en 
boeken van Kees van Dongen (1877-
1968). Daarnaast ook graisch werk 
van vooral Franse kunstenaars die 
in dezelfde tijd als Van Dongen in 
Parijs actief waren. De combinatie 
ingenieur kunstverzamelaar vindt 
Van den Elzen heel mooi. Website: 
www.alnorumart.nl

Gerjanne Nagel en zwager Marco 
van Ginkel startten Nagel Fashion 
dit jaar in het oude Rabobankpand op 
Maertensplein 16 Maartensdijk. Het 
pand werd verbouwd en er ontstond 
een moderne zaak voor heren-, dames- 
en kindermode en lingerie. Nagel 
Fashion is een beetje een doorstart 
van de textielzaak van de ouders Nagel 
aan de Molenweg. De driehonderd 
vierkante meter vloeroppervlak biedt 
groeimogelijkheden. De zaak waar 
klanten deskundig worden geholpen, 
vervult een belangrijke functie voor de 
regio. De website: www.nagelfashion.
nl is binnenkort online.

Peter en Heidi Bousché zijn 
anderhalf jaar geleden gestart met 
Perron Peet aan de Vuurse Dreef 20 
in Hollandsche Rading. Zij kochten 
het voormalige bijkantoor van de 
Rabobank en bouwden het om tot 
een belangrijke voorziening voor 
Hollandsche Rading. Verkrijgbaar 
zijn 
verse taarten, broodjes en Vlaamse 
frieten, maar ook pakken melk 
en snoep voor de kinderen. In het 
weekend komen er veel toeristen, 
maar ook inwoners van Hollandsche 
Rading weten Perron Peet te vinden. 
Website: www.perronpeet.nl

Hehenkamp Herenmode, Hessenweg 194 B De Bilt, heeft als doelgroep 
ouderen en mensen met een handicap. De vader van Hehenkamp had een zaak 
in Amersfoort, maar omdat twee kapiteins op een schip niet goed werkt, was 
hij vele jaren bij anderen in dienst. Samen met zijn vrouw begon hij op 175 
vierkante meter de zaak op de Hessenweg. Klanten kunnen kleding op zicht 
meenemen en ook vermaken kan worden geregeld. Soms worden mensen thuis 
bezocht. Op zaterdag werkt zijn vrouw mee. Hehenkamp Herenmode biedt net 
dat beetje meer. Website: www.hehenkampherenmode.nl

Van Eijken Optiek
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Van Benthem & Keulen

www.acconavm.nl 
   

De Natuurwinkel is al ruim tien jaar 
gevestigd aan de Hessenweg in De 
Bilt. Recent is daar een vestiging 
aan de Julianalaan in Bilthoven 
bijgekomen. Jan Peter Oosterloo is 
vijf jaar eigenaar. Hij werkte vele 
jaren in de kinderpsychiatrie en bij 
de Rabobank. Oosterloo ging op 
zoek naar een biologische winkel, 
die hij zelf nog vorm kon geven. 
De winkels bieden verantwoorde 
dagelijkse voeding die bijdraagt 
aan een positieve wereld. Het brood 
wordt zelf afgebakken. De naam 
wordt binnenkort EkoPlaza, een keten 
van vijftig winkels in Nederland.  
Website: www.denatuurwinkeldebilt.nl

Bilthoven Fish, Kwinkelier 5 
Bilthoven werd bij de laatste 
verkiezing voor ‘Visspecialist van het 
jaar’ tweede. Wim-Jaap Koelewijn 
nam tien jaar geleden de zaak over 
van zijn vader. Bilthoven Fish staat 
bekend om een vriendelijke bediening 
en een ruim assortiment vis van goede 
kwaliteit. Hygiëne staat hoog in het 
vaandel. Er is ruimte om ter plekke te 
consumeren. 
Website: www.bilthovenish.nl

Genomineerd bestaand bedrijf

Genomineerd bestaand bedrijf

Genomineerd bestaand bedrijf

Genomineerd bestaande winkel

Elektrotechnisch familiebedrijf Huussen Elektro is al tachtig jaar een 
begrip in De Bilt. Het bedrijf wordt nu al door de vierde generatie Huussen 
geleid. Inmiddels is ook de vijfde generatie binnen het bedrijf aan het 
werk. In november 2010 werd de nieuwbouw op Larenstein gerealiseerd, 
in een pand vol elektronisch vernuft. Het bedrijf richt zich op elektrische 
installaties, inbraaksignalering, brandmelding en ook steeds meer op data- 
en telecommunicatie en domotica. Bij Huussen Elektro zijn 25 medewerkers 
in dienst. Het bedrijf heeft een vaste klantenkring. Motto is: Niet te klein voor 
groter werk en niet te groot voor het kleine. Website: www.huussenelektro.nl

G. van Alem Schoonmaak- en bedrijfsdiensten, Koningin Wilhelminaweg 
481 Groenekan, is een allround schoonmaakbedrijf met ongeveer 350 
medewerkers. Van Alem begon als glazenwasser en onderaannemer van 
andere schoonmaakbedrijven in Utrecht en Hilversum. De 350 medewerkers 
werken gemiddeld 20 uur week tussen 17.30 en 20.00 uur. Het bedrijf wordt 
geleid vanuit Groenekan. Van de medewerkers is zeventig procent vrouw, 
waarvan zestig procent allochtoon. Van Alem onderscheidt zich van de 
concurrentie door regiomanagers niet inancieel, maar alleen operationeel 
verantwoordelijk te laten zijn. Website: www.alem.nl

Marcel Kerkmeester is algemeen 
directeur van Groupe LFE, 
Dierenriem 6 Maartensdijk. Bij het 
bedrijf zijn 45 medewerkers in dienst. 
Jaarlijks worden 25 miljoen lessen 
wijn gedistribueerd. Eigenaar is 
het Franse familiebedrijf Castel. Er 
werd overwogen om uit Maartensdijk 
te vertrekken, maar vanwege het 
personeel werd daarvan afgezien. 
LFE bedient vooral supermarkten 
en richt zich niet meer op de kleine 
horeca. De focus ligt op wijnen tussen 
de 2,5 en 3 euro. Tot vijf jaar geleden 
regelde het bedrijf zelf het vervoer. 
Dit is op één truck na overgedaan aan 
Schouten Transport. Website: www.
groupelfe.com

Genomineerd bestaande winkel



Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

• Elke dag weer anders

• Anton Pieck winkeldorp

• Smulkramen

• Levende Kerststal

• Henk de houthakker

• Kinderactiviteiten

• Kerstkoophuis

• Optredens koren 

 en artiesten

• Bezoek van de

 Kerstman

Tot en met woensdag 21 december elke dag (ook zondags) open. 

Zie voor het complete programma en openingstijden www.warmewittewinterweken.nl

Hét Soester
winterevenement

Dit weekeinde start

ZATERDAG 26 NOVEMBER T/M WOENSDAG 21 DECEMBER

• EEEEEEllllllkkkkkkee dddag weer and•

it weekeind

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 

www.warmwittewinterweken.nl

Parel Promotie is een veelzijdige reclamestudio. 

Regelmatig fungeren we als het voorportaal 

van drukwerk voor huisstijlen, brochures en 

magazines. Maar veelal verdiepen wij ons in de 

klant en worden we een verlengstuk voor alle 

communicatie uitingen; advertentie-ontwerp, 

gevelbelettering, borden, posters en praktische 

oplossingen zijn ons niet vreemd.

Ter versterking van 
ons team zijn wij per 1 januari 2012

 op zoek naar een 

creatief dtp-er m/v

Onze gedachten gaan uit naar iemand met 

een afgeronde graische opleiding en minimaal 

1  jaar werkervaring. Werkervaring is belangrijk, 

maar motivatie telt dubbel. Vaardigheid met 

InDesign, Photoshop en Illustrator beschouwen 

wij als vanzelfsprekend. Ervaring met webdesign 

is een pré.

Ben je snel, handig en stressbestendig, beschik 

je over communicatieve vaardigheden en een 

commerciële inslag dan nodigen we je uit om 

te solliciteren.

Wij bieden een gezellige werkplek, verantwoor-

delijkheden binnen de organisatie en een 

salaris overeenkomstig de functie, afhankelijk 

van leeftijd en ervaring. Minimaal 24 uur per 

week, werktijden in overleg.

Voor meer informatie kun je  

bellen met Saskia van Driel  

of Cor Groenen, 

tel. 0346-211215

Sollicitatie bij voorkeur 

mailen naar:

Parel Promotie BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

info@parelpromotie.nl

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

Smeba Brandbeveiliging®

Specialisten in veiligheid

Smeba brandbeveiliging onderdeel van Moyne Roberts biedt in haar service- en handelspakket 
alles op het gebied van brandbeveiliging in heel Nederland. Wij zijn op zoek naar een 

servicemonteur draagbare blusmiddelen
in de regio: Midden-west (Utrecht-Bilthoven-Amersfoort)

Inhoud van de functie:
-  Uitvoeren van inspectie-,onderhoud-,en herstelwerkzaamheden aan draagbare 

 blusmiddelen en noodverlichting- vluchtwegarmaturen op locatie.
- Rapporteren van de bevindingen n.a.v. de inspectie.
- Uitbrengen van adviezen aan klanten. 
- Verwerven van vervanging- en verkoopopdrachten.

Functie-eisen.
-  Woonachtig in of nabij genoemde regio.

Zie voor verdere informatie onze website.

Wij bieden een prettige, collegiale werksfeer in een vlakke, informele organisatie met goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

U kunt uw sollicitatie met CV sturen aan: Smeba Brandbeveiliging B.V  t.a.v Mevr Thea Kremers.
Bijsterhuizen 2028, 6604 LJ te Wijchen of mailen aan: T.Kremers@smeba.nl
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met 
Theo Coenders ( 024-3775458)
Sluitingsdatum voor deze advertentie is: 21 november 2011.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld..

!

Dr. Welfferweg 29
3615 AK Westbroek
Tel: 0346 – 28 20 00
Email: info@schoonheidssalonvoila.nl
Website: www.schoonheidssalonvoila.nl

Even een moment voor u zelf? Verwen u zelf met een van de heerlijke 
gezichts- danwel lichaamsbehandelingen (nieuw). De behandelingen kunt u vinden op 

www.schoonheidssalonvoila.nl 

SINTERKLAAS en/of KERST
Een bezoekje aan schoonheidssalon Voila is natuurlijk ook leuk om aan iemand anders 
cadeau te geven. Onze speciale cadeaubonnen – voor elk gewenst bedrag – pakken 

wij graag feestelijk voor u in. Leuk om te geven, heerlijk om te krijgen.

Schoonheidssalon Voila heeft een aantal leuke december cadeaus voor mooie prijzen 
waarmee u echt iemand of uzelf kan verwennen. Kijk hiervoor op de website onder het 

tabblad “Clubblad”.
In de maand december is schoonheidssalon Voila extra geopend! Reserveer tijdig uw 

afspraken, ter voorkoming van teleurstellingen. 

CULEMBORG - Koopzondag 27 november 12.00 tot 17.00 uur.

November Aktie:
Slijpen + Waxen   Ski 10,-   Snowboard 15,-
10% vroegkoopkorting op gehele collectie!

Nieuw! Boek nu een proeles Ski en Snowboard op onze indoor skibaan

Parallelweg west 9 - 4104AX - CULEMBORG - 030-2250812
.nl

November Aktie:
Slijpen + Waxen   Ski 10,-   Snowboard 15,-
10% vroegkoopkorting op gehele collectie!

Parallelweg west 9 - 4104AX - CULEMBORG - 030-2250812
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Het	Centraal	Orgaan	van	de	Samen-
werkende	 Bonden	 van	 Ouderen	 of	
kortweg	 Cosbo	 is	 het	 samenwer-
kingsverband	van	de	ouderenbonden	
ANBO,	 PCOB	 en	 KBO	 in	 de	 ge-
meente	De	Bilt.	Zij	 organiseren	met	
regelmaat	activiteiten	voor	hun	leden.	
In	totaal	zijn	ongeveer	2000	senioren	
in	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 lid	 van	 een	
ouderenbond.	 Het	 Groenhorst	 Col-
lege	is	een	school	voor	zowel	VMBO	
onderwijs	als	MBO.	Naast	de	theorie-
vakken	zijn	er	ook	veel	praktijkvak-
ken,	allen	groen	getint.	

Behulpzaam
Drie	 senioren	 liepen	 mee	 tijdens	 de	
les	 waarin	 door	 jongens	 en	 meisjes	
bloemstukjes	 gemaakt	 konden	 wor-
den.	Wat	één	van	de	senioren	vooral	
opviel	was	de	samenwerking.	Er	werd	
namelijk	 ook	 gewerkt	 met	 linten	 en	
het	 mooi	 strikken	 hiervan	 was	 niet	
alle	 jongens	 gegeven.	 Er	 werd	 ver-
volgens	aan	een	meisje	gevraagd	om	
er	een	mooie	strik	van	te	maken.	Deze	
samenwerking	 leek	 vanzelfsprekend	
maar	 werd	 door	 de	 senioren	 als	 bij-
zonder	 ervaren.	 Ook	 zij	 werden	 ge-
vraagd	en	ongevraagd	geholpen.	Een	
groepje	van	drie	mannen	draaide	mee	
met	 twee	 lessen	waarin	 toetsen	wer-
den	afgenomen:	zowel	in	Biologie	als	
in	Economie.	Een	andere	les	was	het	
bekijken	van	een	ilm	waarbij	aanslui-

tend	een	vragenlijst	moest	worden	in-
gevuld.	Pastor	Gerard	de	Wit	vond	dit	
een	 bijzondere	 manier	 van	 lesgeven	
omdat	 er	 niet	 gewoon	 kennis	 werd	
overgedragen	maar	omdat	de	leerlin-
gen	de	vrijheid	kregen	om	zelf	 over	
iets	na	te	denken.	Tussendoor	hebben	
de	senioren	ook	de	pauze	meebeleefd	
in	de	onlangs	opgeknapte	kantine	van	
de	school.	Na	de	lessen	werden	de	se-
nioren	door	leerlingen	naar	het	lokaal	
gebracht	 waar	 de	 lunch	 zou	 plaats-
vinden.	 Een	 aantal	 leerlingen	 bleef	
hierbij	 en	 spraken	onder	 leiding	van	
pastor	Gerard	de	Wit	met	de	senioren	
over	de	opgedane	ervaringen.

Voorbereiden op toekomst
Wat	 de	 senioren	 vooral	 opgevallen	
was,	was	 dat	 alles	 vrijer	 en	 veel	 ru-
moeriger	was	dan	in	hun	tijd.	‘Ik	mis	
de	 dicipline	 en	 de	 rust	 van	 voor	 de	
oorlog’,	 werd	 er	 gezegd.	 Directeur	
van	 de	 school	 Dick	 van	 Donselaar:	
‘De	 tucht	 die	 vroeger	 gehanteerd	
werd	werkt	 niet	meer.	De	 leerlingen	
krijgen	 nu	 meer	 ruimte.	 Zij	 krijgen	
ook	 veel	meer	 prikkels	 dan	 vroeger,	
de	 hele	 wereld	 is	 sneller.	 Maar	 na-
tuurlijk	zijn	er	hier	op	school	wel	dui-
delijke	regels	waar	iedereen	zich	aan	
dient	te	houden.	Vroeger	was	er	denk	
ik	macht	en	dat	wordt	wel	eens	ver-
ward	met	gezag.	Macht	 is	 niet	meer	
van	 deze	 tijd’.	 Straffen	 gebeurt	 ook	

op	deze	school.	Dick	van	Donselaar:	
‘Er	zijn	tegenwoordig	veel	regels	die	
scholen	 worden	 opgelegd.	 Als	 een	
leerling	de	les	wordt	uitgestuurd	moet	
dat	gemeld	worden	bij	leerplicht.	Wij	
geven	andere	straffen,	waaronder	het	
overschrijven	 van	 een	 stuk	 tekst	 die	
aansluit	bij	de	overtreding	die	 is	be-
gaan.	 Soms	 zijn	 we	 te	 streng,	 soms	
ook	 niet	 streng	 genoeg’.	 Youri	 van	
Boveneind	 zit	 in	 klas	 2d,	 woont	 in	
Utrecht	en	komt	iedere	dag	op	de	iets	
naar	school.	Driekwartier	heen,	drie-
kwartier	terug.	Hij	heeft	samen	met	de	
senioren	lessen	gevolgd	en	luncht	ook	
mee.	 ‘Het	 is	 gewoon	 een	 heel	 leuke	
school’.	 Dat	 wordt	 beaamd	 door	 de	
andere	 aanwezige	 leerlingen.	 Dick	
van	 Donselaar:	 ‘Als	 school	 hebben	
we	gekozen	waar	we	het	accent	 leg-
gen.	Wij	vinden	het	minder	belangrijk	
of	kinderen	wel	of	niet	goed	‘ik	word’	
schijven.	Wat	we	belangrijker	vinden	
is	om	deze	jongeren	op	te	voeden	tot	
goede	burgers	die	klaar	zijn	voor	de	
maatschappij.	Jongeren	die	zien	wan-
neer	bijvoorbeeld	hulp	nodig	is	maar	
ook	jongeren	die	hulp	durven	te	vra-
gen	en	van	aanpakken	weten’.	
Pastor	Gerard	de	Wit	sluit	de	bijeen-
komst	 af	 met	 de	 mededeling	 dat	 de	
kijk	op	deze	school	en	de	 leerlingen	
toch	anders	was	dan	gedacht:	‘Hulde	
voor	 deze	 leerlingen’	 is	 zijn	 afslui-
tende	zin.	

Senioren: ‘Groenhorstleerlingen
zijn behulpzaam’

door Marijke Drieenhuizen

Achttien senioren, allen leden van het Cosbo, hebben vorige week dinsdag meegelopen met 
een aantal leerlingen van het Groenhorst College in Maartensdijk tijdens hun reguliere lessen.
Vorig jaar organiseerde het Cosbo een activiteit waaraan het Groenhorst College meewerkte, 

dit jaar organiseerde de school een activiteit voor de senioren. Dat het lesgeven in de loop der jaren
is veranderd was een duidelijke gegeven. Een ander feit bleek de behulpzaamheid van deze leerlingen 

ten opzichte van elkaar en hun oudere gasten.

Senioren en leerlingen praten tijdens de lunch over de ochtend die zij samen 
doorgebracht hebben op het Groenhorst College in Maartensdijk.

Dag van Respect 
een week later gehouden

door Guus Geebel

Omdat de Julianaschool in Bilthoven deelnam aan de actie 
Schaatsen en Zwemmen voor Water, voor een project in 

Mali, werd het programma van de Dag van Respect een week 
opgeschoven. Donderdag 17 november hielden Djoke Haven 

en Madeleine Bakker elk een gastles voor leerlingen
van groep acht van de school.

Djoke	Haven	is	interim	directeur	van	de	Stichting	Welzijn	Ouderen	De	Zes	
Kernen	De	Bilt.	Vanzelfsprekend	spitst	haar	gastles	zich	daarom	vooral	toe	
op	de	omgang	met	ouderen.	De	 Julianaschool	 schenkt	 zelf	 aandacht	 aan	
dit	onderwerp	door	af	en	toe	een	grootouderdag	te	organiseren.	De	leerlin-
gen	vertellen	dat	ze	de	opa’s	en	oma’s	wel	eens	wat	willen	uitleggen	over	
computers,	maar	dat	die	het	dikwijls	wat	afhouden.	Veel	contacten	op	straat	
met	ouderen	hebben	de	leerlingen	over	het	algemeen	niet.	‘Maar	ze	komen	
ook	niet	zo	vaak	naar	buiten.’	Djoke	Haven	gaat	ook	in	op	andere	vormen	
van	respect.	‘Behalve	respect	voor	elkaar,	kun	je	ook	respect	hebben	voor	
je	omgeving.’	De	leerlingen	weten	meteen	voorbeelden	te	geven	over	wat	
dat	voor	hen	betekent.	‘Geen	vernielingen	aanbrengen.	Geen	afval	op	straat	
gooien,	maar	in	de	afvalbak.’	

Sport
Respect	en	 sportiviteit	 is	het	 thema	van	het	verhaal	van	Madeleine	Bak-
ker.	Alle	kinderen	blijken	aan	een	of	andere	sport	te	doen,	dus	spreekt	het	
onderwerp	ze	erg	aan.	Madeleine	zegt	zelf	ook	gek	op	sport	te	zijn,	vooral	
voetbal	 en	 hockey.	Dat	 ze	 fan	 is	 van	Ajax	 kan	 niet	 iedereen	waarderen.	
De	enthousiaste	manier	waarmee	ze	met	de	 leerlingen	bezig	 is	heeft	wel	
iets	van	een	sportwedstrijd.	Madeleine	was	tot	voor	kort	voorzitter	van	de	
Stichtsche	Cricket	en	Hockeyclub	(SCHC),	de	grootste	sportvereniging	in	
de	gemeente.		

Irritaties
‘Sporters	willen	altijd	winnen	dus	zijn	er	wel	eens	 irritaties	wanneer	 iets	
niet	lekker	loopt.’	Madeleine	kan	zich	daarom	boosheid	op	de	scheidsrech-
ter	wel	voorstellen.	Die	moeten	het	vaak	ontgelden,	ook	bij	mensen	langs	
de	lijn.	‘Maar	een	scheidsrechter	neemt	een	beslissing	voor	een	speler,	niet	
voor	de	vader	die	langs	de	lijn	staat.’	Madeleine	vertelt	dat	zij	zelf	door	haar	
kinderen	die	hoog	hockeyden	terechtgewezen	werd	over	opmerkingen	die	
ze	langs	de	lijn	maakte.	‘Ze	zeiden,	als	je	je	zo	opwindt	moet	je	volgende	
keer	maar	niet	meer	komen.	Dat	 vond	 ik	heel	 erg	 en	het	 bleek	 een	hele	
goede	les	voor	mij.	Je	kunt	het	dus	beter	tegen	je	ouders	zeggen	als	je	hun	
gedrag	niet	prettig	vindt.’

Madeleine Bakker is gek op sport en weet de kinderen te boeien.

Anouk	Bink	is	werkzaam	bij	Onder-
wijsAdvies,	 een	 onderwijsbegelei-
dingsdienst	in	Zoetermeer.	‘We	zijn	in	
de	arm	genomen	door	het	Regionaal	
Orgaan	 Verkeersveiligheid	 Utrecht	
om	scholen	 te	begeleiden	bij	het	be-
halen	en	behouden	van	het	Utrechtse	
Verkeersveiligheidslabel.	Het	project	
is	 in	 het	 leven	 geroepen	 om	het	 on-
derwerp	op	scholen	 te	 stimuleren	en	
de	 verkeersveiligheid	 voor	 vier	 tot	
twaalfjarigen	 te	 vergroten.	 In	 de	 ge-
meente	 De	 Bilt	 hebben	 vier	 scholen	
het	label.

Behalve	 het	 certiicaat	 ontving	 di-
recteur	 Ella	 Prins	 van	Anouk	 Brink	
ook	 twee	 mappen	 Verkeerskunsten	
cadeau.	Daarmee	kunnen	lessen	over	
verkeersveiligheid	 worden	 onder-
steund.	Anouk	 is	graag	bereid	 in	het	
voorjaar	bij	een	teambespreking	over	
dit	onderwerp	aanwezig	te	zijn.	

‘Als	we	kijken	naar	de	criteria	waar	
jullie	 aan	 voldoen	 gaat	 het	 om	 ver-
keersonderwijs	 in	 de	 klas,	 praktisch	
verkeersonderwijs,	 betrokkenheid	
van	 ouders,	 een	 verkeersveilige	

schoolomgeving	 en	 verankering	 in	
het	 schoolbeleid,	 zodat	 het	 ook	 be-
houden	blijft.’	Marja	van	Mourick	is	
als	verkeersouder	actief	bij	de	 Julia-
naschool.	Zij	zet	zich	in	voor	verkeer-

sontwikkelingen	 rond	 de	 school	 en	
helpt	bij	het	verkeersexamen.	Eén	van	
de	activiteiten	waar	Marja	zich	voor	
inzet	is	de	organisatie	van	het	ANWB	
verkeersprogramma	Streetwise.	

Julianaschool behoudt verkeersveiligheidslabel
door Guus Geebel

Twee jaar geleden ontving de Julianaschool in Bilthoven het Utrechtse Verkeersveiligheidslabel. 
Om daarvoor in aanmerking te komen moet een school voldoen aan bepaalde criteria 

van verkeersveiligheid. Op 15 november kwam onderwijsadviseur Anouk Bink 
een certiicaat overhandigen waaruit blijkt dat de school nog steeds voldoet aan de criteria 

en het label opnieuw twee jaar mag voeren.

Anouk Brink overhandigt het verkeersveiligheidcertiicaat aan directeur Ella 
Prins. 
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Gluren	bij	de	Buren	wil	een	podium	
zijn	 voor	 kunstenaars	 die	 het	 leuk	
vinden	 om	 hun	 talenten	 belange-
loos	 te	 tonen	 vanuit	 uiteenlopende	
kunstvormen	 zoals	 beeldende	 kunst,	
muziek	 en	 voordracht.	 Het	 podium	
wordt	 even	 eens	 belangeloos	 door	
particulieren	beschikbaar	gesteld.	De	
organisatie	zoekt	ook	dit	jaar	nieuwe	
locaties(huizen),	 waar	 de	 optredens	
plaats	kunnen	vinden.	Ook	zoekt	men	
nog	nieuwe	kunstenaars.

Optreden(s)
Het	festival	wordt	gehouden	op	17	en	
18	maart	2012	en	wordt	georganiseerd	
door	 de	 Stichting	 Kunst	 en	 Cultuur	
en	 het	 Kunstenhuis	 De	 Bilt/Biltho-
ven	 waarin	 ondergebracht	 voorheen	
de	 Werkschuit	 en	 de	 Muziekschool.	
Tijdens	een	optreden	kunnen	meestal	
ongeveer	 20	 mensen	 aanwezig	 zijn	
om	te	luisteren	en	op	een	middag	zijn	
er	 3	 optredens;	 dus	 als	 gasthuis	 zul-
len	 ongeveer	 20	 mensen	 ‘geplaatst’	
kunnen	worden.	Er	zijn	ook	kleinere	
optredens(	bijv.	poëzie),	deze	trekken	
wat	 minder	 publiek	 en	 zijn	 geschikt	
voor	kleinere	ruimtes

Aanmelden
Ook	 kunnen	 mensen,	 die	 tijdens	 dit	
festival	 willen	 optreden	 met	 dans,	
zang,	 toneel	 of	 poëzie	 zich	 aanmel-
den.	 Mensen,	 die	 willen	 optreden	
moeten	 zich	 wel	 realiseren	 dat	 dit	
een	 festival	 is	 van	 en	 voor	 liefheb-
bers	en	dat	gratis	wordt	aangeboden.	
Er	 staat	 dus	 geen	 vergoeding	 tegen-

over.	De	organisatie	beoordeelt	van	te	
voren	of	locaties,	beeldende	kunst	en	
optredens	 geschikt	 zijn.	 Aanmelden	
kan	bij;	Marjan	Nagtegaal,	nagtegaal.
marjan@gmail.com.	

Wilt	u	weten	hoe	Gluren	bij	de	Buren	
vorige	 jaren	 was	 kijk	 dan	 op	 www.
glurenbijdeburen-debilt.nl

Oproep voor gluren bij de buren
Volgend jaar zal voor de vierde keer het project Gluren bij de Buren in de gemeente De Bilt 

plaatsvinden. Inmiddels hebben de afgelopen jaren tientallen bezoekers in verschillende particuliere 
huizen optredens van zangers, dichters en musici bijgewoond. Tegelijkertijd waren er in die huizen en 

in de Werkschuit verschillende kunstwerken te zien.

Gluren bij de Buren maakt zich op voor 2012.

Wie van de drie 

Zaterdag 1 oktober jl. vonden de opnames plaatsen van het tv-programma 
‘Wie van de Drie’, waaraan door Mien van der Tol, Anneke Ligterink en 
Jane Hendrikse werd deelgenomen. De centrale vraag in deze alevering 
van dit programma is: ‘Wie is de enige echte Country Line Dance 
Instructrice’? Het antwoord op die vraag wordt gegeven op zaterdag 3 
december a.s. tijdens de uitzending op Nederland 1 om 19.25 uur. Op de 
foto v.l.n.r. Mien van der Tol, panellid Andre van Duin, Anneke Ligterink, de 
panelleden Martine Bijl en Ernst Daniel Smit, Jane Hendrikse en panellid 
Arjan Ederveen.

Muziekmarathon 

Zaterdag 26 november staat De Vierstee te Maartensdijk (Nachtegaallaan 
30) weer bol van het muzikale talent als daar de 27e Muziek Marathon 
Maartensdijk wordt gehouden. Er is een groot aantal deelnemers, welke 
in verschillende categorieën met elkaar om de hoogste eer gaan strijden. 
Er zijn diverse disciplines: van blokluit tot saxofoon, van pianotrio tot 
kleinkoor. De aanvang is om 12.15 uur. Rond 17.15 uur hoopt de jury haar 
inale oordeel te kunnen geven. De toegang is 3 euro en kinderen betalen 
1,50 euro. Zie ook www.biltsemuziekschool.nl

Zaterdag17 december geeft het Klein Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie haar jaarlijks themaconcert 
onder leiding van Arie Roelofsen. Gekozen is voor een gevarieerd programma dat in het teken staat van klassiek en 
kerst. Gespeeld worden onder andere Morgenstimmung van Grieg, de prachtige muziek van de oscarwinnende ilm 
Schindler’s List en een echte (pop)klassieker met nummers van Queen. Ook trakteert het Klein Harmonieorkest het 
publiek op een aantal vrolijke kerstliedjes, zoals Mary’s boy child, Let it snow en I’m dreaming of a white christmas. Het 
concert wordt georganiseerd in de St. Michaelkerk (Kerklaan 31, De Bilt) en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. 

Themaconcert

Het Schütz projectkoor Bilthoven is in 2000 opgericht op initiatief van enkele (oud-) medewerkers van het RIVM.  
De vaste kern van het koor bestaat nu uit ongeveer 20 personen. Op zondag 27 november a.s. om 15.30 uur concerteert 
het koor in de Opstandingskerk aan de 1ste Brandenburgerweg te Bilthoven. 

Concert Projectkoor

Lezing over Parijs 
Kunsthistorica	Cora	Rooker	geeft	donderdag	24	november	een	kunstlezing	
in	Bibliotheek	Bilthoven	naar	aanleiding	van	de	tentoonstelling	‘Parijs.	Stad	
van	de	moderne	kunst’	in	gemeentemuseum	Den	Haag	(15-10-’11	t/m	29-
01-‘12).	 Parijs	 is	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw	het	 onbetwiste	we-
reldcentrum	van	de	moderne	kunst,	 een	kunststroming	die	ontstond	 rond	
1900.	 De	 bezoeker	 krijgt	 dit	 najaar	 de	 eenmalige	 kans	 om	 de	 bruisende	
sfeer	uit	die	periode	zelf	te	proeven.	Beroemde	meesterwerken	van	onder	
meer	Kandinsky,	Picasso,	Matisse,	Miró	en	Giacometti	verhuizen	hiervoor	
tijdelijk	van	het	prestigieuze	Centre	Pompidou	naar	Den	Haag.	Resultaat	is	
een	inspirerend	tijdsbeeld	van	Parijs	 tussen	1900	en	1960.	Reserveren	en	
meer	informatie	030-2285803.

Schrijversmarkt in de bibliotheek
Op	zaterdag	26	november	van	10.00	tot	14.00	uur	organiseert	Bibliotheek	
Bilthoven	een	Schrijversmarkt.	Lokale	schrijvers	zijn	die	dag	in	de	biblio-
theek	aanwezig	om	hun	eigen	materiaal	te	presenteren.	Een	leuke	manier	
om	auteurs	uit	de	omgeving	te	ontmoeten	en	kennis	te	maken	met	hun	werk.	

Reeds	toegezegd	hebben	onder	andere	Karel	Beesemer,	Ria	Otten,	Dorien	
Quik,	Otto	Tissing	en	Cora	de	Vos.	Het	werk	dat	de	auteurs	meebrengen	
kent	grote	verscheidenheid:	van	kinderboeken	en	boeken	over	opvoeding	
en	onderwijs,	tot	boeken	over	boeddhisme,	over	De	Bilt	en	Maartensdijk,	
reisgidsen	enzovoort.	Dus	voor	elk	wat	wils.
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De	afgelopen	 tijd	 is	er	hard	gewerkt	
aan	de	voorbereidingen	van	het	feest.	
Een	 grote	 groep	 vrijwilligers	 in	 sa-
menwerking	met	Kapper	Hans	en	jon-
gerenwerker	Erwin	de	Boer,	die	na	10	
jaar	weer	 terug	 is	 van	weg	geweest,	
heeft	besloten	het	dit	 jaar	groots	aan	
te	pakken.	

Er	wordt	extra	aandacht	besteed	aan	
het	 licht	 (o.a.	 een	 lasershow),	 het	
geluid,	 de	 inrichting	 van	 het	 terrein,	
toiletvoorzieningen	 en	 uiteraard	 de	

aankleding	 van	 het	 feest.	 Om	 de	
entreeprijs	 hoef	 je	 het	 niet	 te	 laten.	
Kaartjes	kosten	 in	de	voorverkoop	€	
7,50,	aan	de	deur	€	10,00.

Garderobe
Net	als	 in	het	verleden	 is	 er	 een	be-
waakte	garderobe.	Dit	jaar	is	deze	te	
vinden	 in	 het	 nieuwe	 pand	 dat	 voor	
Sojos	staat.	Je	hoeft	je	deze	keer	dus	
geen	 zorgen	 te	 maken	 dat	 jouw	 jas	
aan	het	einde	van	het	feest	verdwenen	
is.	De	DJ’s	zullen	er	voor	zorgen	dat	

er	 voor	 iedereen	 wat	 wils	 gedraaid	
wordt	 en	 uiteraard	 zullen	 ook	 ver-
schillende	 oude	 hits	 de	 revue	 passe-
ren!

Daarnaast	zal	er	ook	nog	een	gast-DJ	
zijn	 opwachting	 maken	 Wie	 dat	 zal	
zijn?	Zorg	dat	je	erbij	bent!

Voorverkoop
Dit	 jaar	 verzorgt	 Kapper	 Hans	 niet	
alleen	de	muntverkoop,	maar	zal	ook	
de	 voorverkoop	 regisseren.	 Vanaf	

woensdag	 23	 november	 tot	 en	 met	
zaterdag	31	december	17.00	uur	zijn	
kaarten	beschikbaar	bij	Kapper	Hans	
in	de	zaak	(gelieve	gepast	te	betalen).	
Zorg	dat	je	er	op	tijd	bij	bent,	want	de	
animo	voor	het	feest	is	dit	jaar	groot.	
Tevens	zullen	mensen	die	een	kaartje	
in	 de	 voorverkoop	 gekocht	 hebben	

via	 een	 speciale	 rij	 sneller	 naar	 bin-
nen	kunnen	komen.
De	 deuren	 van	 Sojos	 openen	 om	
01.00	uur	(legitimatie	verplicht).	Het	
feest	 gaat	 zoals	 altijd	 door	 tot	 in	 de	
kleine	uurtjes	en	het	 is	de	bedoeling	
er	met	z’n	allen	een	ouderwets	gezel-
lig	feest	van	te	maken!

Nieuwjaarsnacht Sojos Maartensdijk
Sinds jaar en dag een grote happening

Heb je op oudejaarsavond je vuurwerk afgestoken en iedereen een gelukkig Nieuwjaar gewenst? Ga 
dan naar Sojos! Ook dit jaar is jong en oud weer welkom om het nieuwe jaar in te luiden. Grote kans 

dat je hier je oude vrienden en bekenden van vroeger weer tegen het lijf loopt!

De vrijwilligers: Kapper Hans, Peter Kemp, Martijn Roose, Stephan Schuller, 
Alexander van Hartingsveldt, Sien Legouit, Daniël van Esterik, Lenneart 
van Rheenen en Ian. (Niet op de foto: Dominic Jansen, Mario Renes, Marnix 
Kraamer, Teunis van Ekris en Erwin de Boer.)

Shanna	Versteeg	stond	zaterdag	weer	
in	 de	 basis	 na	 een	 blessure	 die	 haar	
enkele	weken	aan	de	kant	hield,	maar	
nu	 was	 Fieke	 van	 Klaren	 afwezig.	
Ook	coach	Serge	Valk	was	niet	van	de	
partij,	want	 hij	 lag	 ziek	 in	 bed.	 Jan-
nie	van	der	Vaart	verving	hem	op	de	
bank.

Na	 het	 teleurstellende	 resultaat	 van	
vorige	 week,	 had	 DOS	 iets	 goed	 te	
maken.	 Direct	 vanaf	 het	 begin	 was	
DOS	scherp	en	gretig.	Het	aanvalspel	
was	gevarieerd	en	DOS	stond	binnen	
het	 kwartier	 op	 een	 5-1	 voorsprong.	
Hierna	ging	het	aanvallend	iets	stroe-
ver	lopen	bij	DOS.	De	schutters	wer-

den	nog	moeizamer	gevonden	en	kan-
sen	schaars.	Madjoe	ging	meer	fysiek	
spelen	en	ook	meer	 lopen	zeuren	bij	
de	 scheidsrechter,	 met	 uiteindelijk	
een	 gele	 kaart	 tot	 gevolg.	 Doordat	
DOS	zelf	gedurende	tien	minuten	niet	
meer	 scoorde	 kon	Madjoe	 langzaam	
steeds	 dichterbij	 kruipen	 en	 bij	 5-4	
zelfs	 aansluiten.	 Gelukkig	 kon	 DOS	
zich	voor	rust	weer	herpakken	en	zo	
met	een	8-4	voorsprong	gaan	rusten.

De	 tweede	 helft	 kwam	 deze	 voor-
sprong	van	DOS	niet	meer	in	gevaar.	
Madjoe	was	onmachtig	om	het	DOS	
deze	 wedstrijd	 echt	 lastig	 te	 maken.	
De	gevaarlijkste	 spelers	van	Madjoe	

werden	 kort	 verdedigd	 door	 DOS,	
waardoor	 zij	 niet	 lekker	 in	 hun	 spel	
konden	 komen.	 DOS	 speelde	 de	
tweede	 helft	 iets	 minder	 scherp	 dan	
voor	rust,	maar	bleef	kalm	en	reageer-
de	niet	op	het	irritante	gedrag	van	de	
tegenstanders.	De	15-10	overwinning	
was	dan	ook	volkomen	verdiend.

DOS	blijft	in	deze	zaalcompetitie	nog	
ongeslagen	 en	 staat	 op	 een	 tweede	
plek.	Met	 dit	 vertrouwen	wordt	 vol-
gende	 week	 afgereisd	 naar	 Kudel-
staart	om	aan	te	treden	tegen	VZOD.	
De	 wedstrijd	 beging	 om	 19.50	 uur,	
voorafgegaan	om	18.40	door	een	duel	
tussen	beide	reserveteams.	

Ruime overwinning voor DOS
In de eerste thuiswedstrijd in De Vierstee wilde DOS een goed resultaat neerzetten. DOS speelde een 
goede wedstrijd en hield door de winst tegenstander Madjoe op nul punten. Zelf steeg DOS naar de 

tweede plek op de ranglijst.

Al	 na	 8	 minuten	 leverde	 een	 corner	
van	 SVM	 gevaar	 op	 voor	 de	 goed	
keepende	 De	 Meern	 goalie.	 Gevaar-
lijk	was	De	Meern	met	de	snelle	spel-
hervattingen	en	het	omschakelen	van	
verdediging	 en	 aanval.De	 rappe	 en	
behendige	 nummer	 8	 bij	 De	 Meern	
was	en	bleef	gevaarlijk.	

Goed	om	te	zien	dat	de	weer	van	een	
griep	 herstelde	 SVM	 goalie	 Richard	
de	 Groot	 een	 van	 zijn	 betere	 wed-
strijden	 speelde.	 In	 een	 hoog	 tempo	
ontstond	 een	 boeiend	 gevecht	 op	 en	
om	het	middenveld,	waarbij	de	SVM	
aanvallen	gevaarlijker	bleven	dan	het	
wat	betere	veldspel	van	De	Meern.	Er	
waren	 hele	 en	 halve	 kansen	 hetgeen	

resulteerde	 in	 een	 boeiend	 spektakel	
door	twee	goed	spelende	teams.	Rust	
0-0.

De	 2e	 helft	 bood	 weer	 spanning	 en	
goed	voetbal	van	beide	kanten.	Tom	
Jansen	 had	 de	 voorsprong	 op	 zijn	
schoen	 (voorzet	 van	 Mike	 de	 Kok).	
De	Meern	werd	er	moedeloos	van	en	
beging	 een	 aantal	 overtredingen,	 die	
door	 de	 goed	 leidende	 scheidsrech-
ter	 Vianen	 terecht	 met	 geel	 werden	
bestraft.	 Dat	 de	 Meern	 uit	 een	 vrije	
trap	op	de	1-0	voorsprong	kwam	was	
onverdiend.	 Even	 een	 moment	 van	
onoplettendheid	 en	 de	 kopbal	 ver-
dween	achter	de	SVM	goalie.	Stefan	
van	Keulen	werd	vervangen	door	de	

Bjorn	Engel.	Uit	een	snelle	SVM	aan-
val	 scoorde	 Diederick	 Hafkemeyer	
zeer	 fraai	 in	 de	 korte	 hoek.1-1.	 Met	
nog	ruim	10	minuten	te	spelen	was	al-
les	nog	mogelijk	voor	de	beide	teams.
Trainer	Wout	van	Dronkelaar	wissel-
de	de	 licht	geblesseerde	Tom	Jansen	
voor	Wiebe	Urk	en	de	hardwerkende	
Jeroen	 Geurtsen	 voor	 Bas	 van	 Dijk.	
In	de	laatste	zenuwslopende	minuten	
waren	 de	 betere	 kansen	 voor	 SVM,	
maar	gescoord	werd	er	niet	meer.
Volgende	 week	 is	 er	 een	 inhaalpro-
gramma.	SVM	speelt	dan	waarschijn-
lijk	 thuis	 een	 vriendschappelijke	
wedstrijd.	 3	 december	wacht	 de	 uit-
wedstrijd	tegen	Vliegdorp	in	Soester-
berg.

Topper eindigt onbeslist
De door Kevin van Dronkelaar goed georganiseerde defensie van SVM stond als een blok in de (uit-)

topper tegen koploper De Meern, de middenvelders van de geel-blauwen stoorden goed en  
De Meern-defensie moest steeds heel alert blijven voor het gevaarlijk spitsenduo Mike de Kok  

en Tom Jansen. SVM was niet alleen gelijkwaardig aan het goed spelende De Meern,  
maar ook gevaarlijker in de counter.

Tennisvereniging	 Hollandsche	 Ra-
ding		heeft	sinds	kort	de	beschikking	
over	een	AED	(Automatische	Externe	
Deibrillator).	Toepassing	van	dit	ap-
paraat	verhoogt	de	kans	op	overleven	
na	 een	 hartritmestoornis	 of	 hartstil-
stand	aanmerkelijk.	Hoewel	een	hart-
stilstand	 ieder	 kan	 overkomen,	 ook	

gezonde	 mensen,	 is	 het	 risico	 voor	
sporters	mogelijk	groter	dan	voor	an-
deren,	 vandaar	 dat	 de	 vereniging	 tot	
huur	van	dit	apparaat	besloten	heeft.	
Wachten	 op	 een	 arts	 of	 ambulance	
duurt	in	deze	situatie	soms	te	lang	en	
bij	hartproblemen	telt	elke	minuut.

Het	apparaat	hangt	in	de	entreehal	van	
het	clubgebouw	aan	de	Charles	Wed-
depohllaan	in	Hollandsche	Rading.	In	
geval	van	nood	kunnen	uiteraard	ook	
de	overige	inwoners	van	Hollandsche	
Rading	gebruik	maken	van	deze	AED	
zolang	er	geen	andere	AED	voorzie-
ning	in	het	dorp	is.

AED bij tennisvereniging Hollandsche Rading

Ruilmiddag 
voetbalplaatjes FC De Bilt

Begin	september	zijn	alle	jeugdleden	en	de	selectiespelers	van	de	senioren	
op	de	foto	gegaan.	De	Plus	uit	Bilthoven	heeft	hiervan	voetbalplaatjes	laten	
maken	die	verzameld	konden	worden	 in	 schitterende	plaatjesalbums.	Tot	
half	november	kregen	klanten	bij	de	Plus	in	Bilthoven	bij	hun	boodschap-
pen	deze	bijzondere	plaatjes.	Om	het	boek	vol	te	krijgen	moesten	ruim	800	
plaatjes	worden	verzameld	en	dat	was	een	hele	klus.	Hele	families	hielpen	
mee	om	de	boeken	vol	te	krijgen	en	op	woensdagmiddag	16	november	or-
ganiseerden	FC	De	Bilt	en	de	Plus	een	ruilmiddag	in	de	gezellige	voetbal-
kantine.	Het	was	een	drukte	van	belang	en	heel	mooi	om	 te	zien	hoe	de	
voetballers	hun	dubbele	plaatjes	uitwisselden	en	tevreden	naar	huis	gingen	
met	 een	 compleet	 boek.	Een	 leuke	 actie	die	 zeker	nog	weleens	 een	keer	
wordt	herhaald.
(Martin	van	Veelen)

Bridgeclub BCC-86
Eindstanden	van	de	1e	competitieronde	(5	avonden).
Lijn	A:	1.	Joke	Klein	&	Gerda	van	Mansom	(56,41	%),	2.	Elly	Akkerman	
&	Erik	Polders	(55,60	%),	3.	Els	van	den	Berg	&	Carel	Cronenberg	(55,38	
%),	4.	Kees	Allen	&	Wim	Westland	(53,89	%).
Lijn	B:	1.	Arend	Meddeler	en	Janny	 ten	Heggeler	 (59,94	%),	2.	 Ida	van	
der	Riet	&	Sandra	Ruiter,	(59,63	%),	3.	Riet	van	Heiningen	&	Jos	Wewer	
(58,27	%),	4.	Coby	van	der	Geest	&	Adri	van	der	Hijden	(56,75	%)
In	de	B-lijn	geven	deze	plaatsen	recht	op	promotie	naar	de	A-lijn.
De	speellocatie	is	gebouw	‘De	Schakel’	(achter	de	kerk).	Soestdijkseweg-
Zuid	49b.
Woensdag	vanaf	19.30	uur.	Belangstellenden		kunnen	contact	opnemen	met	
de	secretaris,	Els	van	den	Berg,	tel.	030	2281581	of	via	e-mail:	secr.bcc-
86@hetnet.nl



goede staat kleur Blauw/wit 
incl. helm. € 1.450,-. Tel. 
06-12316119 na 18.00 uur

Herenfiets Gazelle Impala, 
Trommelrem, drie versnel-
lingen. Kleur briljant zwart/
Gracieus Beige, Framehoogte 
61. Twee jaar gebruikt. Moet 
iets aan worden opgeknapt. 
Prijs € 25,-. Tel. 06-23718384. 

Personeel gevraagd
Pablo’s Salon, De Bilt zoekt 
op korte termijn een allround 
KAPSTER m.v. 3 dagen, een 
leerling niveau 3. Tel. 030-
2201964 / 06-48401907

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

kenverzorgende (ig). Kijk op 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

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

helpende (niveau 2) Kijk op 
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Parel Promotie zoekt 
creatief dtp-er. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Woonstichting SSW zoekt 
naar een enthousiaste Service 
Desk medewerker (parttime 28 
uur) m/v. Zie pag. 14

Smeba Brandbeveiliging is op 
zoek naar een servicemonteur 
draagbare blusmiddelen in de 
regio: Midden-west (Utrecht-
Bilthoven-Amersfoort). Zie 
pag. 18

Zorgcentrum Complexcare 
zoekt iemand die zich graag 
inzet voor anderen. Zie pag. 10

Parel Promotie, Groenekan 
zoekt creatief dtp-er. Zie pag. 
18

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

BETTY’S CORNER! Een vast 
adres voor een goede coupe! 
Elke woensdag en vrijdag bij 
kapper Hans in Maartensdijk. 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

HONDENUITLAATSERVICE 
hondsgedrag. Waar uw hond 
zijn of haar energie kwijt kan! 
Dagen in overleg. Regio de 
Bilt/ Bilthoven. Kleinschalig 
met veel aandacht voor uw 
hond. Voor meer informa-
tie Gabriella, gediplomeerd 
gedragstherapeute voor hon-
den hondsgedrag@live.nl

SINTERKLAASBEZOEK 
voor uw bedrijf of aan huis. 
Bel BobEntertainment uit 
Groenekan voor meer infor-
matie 06-10294675

Te koop aangeboden
2 Rollen groen geplastificeerd 
GAAS 2m hoog. € 175,-. 
Black light. € 50,-. Spiegelbol. 
€ 25,-. Tel. 035-5771232

Lage ronde glazen tafel 
95cm. € 35,-. Kwartet spel 
Maartensdijk nieuw. € 20,-. 
Tel. 035-5771232

Twee zo goed als nieuwe lat-
tenbodems 90x200cm wegens 
overcompleet af te halen voor 
een kratje bier. bv hertog jan. 
Tel. 030-6960389.

Een kunstkerstboom van 
180 cm hoog, 3 delen, met 
standaard. € 19,95. Tel. 030-
2204505

Gebruikte metallic groene 
dakkoffer (Thule) met uni-
versele dakdragers. Bij elkaar 
€ 25,-. Tel. 06-25051915

Donk. blauwe wollen heren 
Jas, maat 54. € 50,-. Tel. 030-
2283495

Donker groen suède heren 
jack, maat 54. € 35,-. Tel. 030-
2283495

Stalen stokkenset, caravan 
voortent 4-4,5 m. € 40,-. Tel. 
0346-281745

2 Vishengels met C-molens. 
€ 25,-. Tel. 0346-281745

Boek over LP Album hoe-
zen ontwerpers (Roger 
Dean) nieuw: € 20,-. Tel. 
06-16276013

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

Stoffen Boodschappentas van 
Daniel Hechter stof-gestreept-
pasteltinten, bruine hengsels. 
€ 6,-. Tel. 06-16276013

Henzo fotoalbum met op 
voorkant ‘Vakantiealbum’ 
kleurrijk bedrukt. € 7,50. Tel. 
06-16276013

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

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

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

Cd Willy Nelson & Friends – 
Live & Kickin. € 5,-.Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

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

Cd van MAROON 5 € 7,50. 
Tri Yann 3cd-BOX The Best 
of...mystieke muziek. gesea-
led. € 10,-. Tel. 035-7852090 
(na 18.00 uur)

2 cd-BOX: Anthology Vol. 
1 Pierre Rapsat, beste v 36 
chansons, gesealed. € 10,-. Tel. 
035-7852 090 (na 18.00 uur)

Cd Placido Domingo/ Luisa 
Fernanda Spaans musical 
gesealed in mooi box + boekje. 
€ 15,-. Tel. 035-7852090 (na 
18.00 uur)

Nieuwe dames bootschoenen, 
bruin leer, maat 38. Van € 89,- 
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Nootjes

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

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

Draaistoel geheel leer d. bruin 
in goede staat. € 50,-. Tel. 
0346-212492

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

Stofzuiger Miele de luxe 
als nieuw. € 49,-. Tel. 0346-
211718

Themakoffers ter voorberei-
ding voor de basisschool, nooit 
gebruikt. € 15,-. Tel. Na 18.00 
uur 0346-211521

Engels porselein Delftsblauw 
look, borden etc. € 2,50 per 
stuk. Tel. 0346-214065 / 
06-29506849

Brunotti winter herenjack, 
maat Large i.z.g.s. € 25,-. 
Gekocht bij Sport 2000. Tel. 
0346-214065 / 06-29506849

2 oude glazen parfumflesje 
met verzilverde dop. € 5,- per 
stuk. Babybad met Winnie the 
Pooh. € 15,-. Tel. 0346-214065

Fitnessapparaat krachtstation 
met steekgewichten. € 50,-. 
Tel. 06-20289200

Viking lage Noren met harde 
schoen mt. 34 z.g.a.n. € 45,-. 
Tel. 06-10892803

Stoere Hockeyschaatsen mt. 
31 rood/zwart z.g.a.n. € 15,-. 
Tel. 06-10892803

Futon slaapbank 140x200 
zwart metal met lattenbodem, 
blauw matras, in goede staat. 
€ 49,-. Tel. 06-10892803

Auto’s/motoren
AUTOACCU'S 10% korting
Hessenweg 16A De Bilt
Tel. Wierda 030-22000247

Fietsen/brommers
YAMAHA Aerox 2 jr. oud, 

Raaijen  
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
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. Een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 
mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 
de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Deze winter wordt strenge vorst en volop sneeuw voorspeld. 
Door inzet van onze gladheidbestrijding kunnen wij de overlast
voor u minimaliseren. Voor meer informatie kunt u bellen naar
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

De Hofdames Tuinontwerp geeft alle mogelijke tuinad-
viezen. Op zat 26 en zondag 27 november aanwezig in 
OpenAmbacht Atelier met introductie van een 4 seizoenen 
tuinabonnement. Met ruim 30 jaar ervaring leveren wij unieke 
tuinontwerpen en begeleiden u bij de aanleg en het onderhoud 
van uw tuin. Vraag om een vrijblijvend tuinadvies; www.
dehofdames.nl Annemarie Mulder 06-50211193 Ambachtstraat 
9 De Bilt.

Schoonheidssalon ’t Beautyhuisje bestaat 1 jaar. Dit vieren 
wij met feestelijke productaanbiedingen in luxe cadeaubox, 
Henriëtte Faroche box met: Milk lotion en 24h crème vanaf 
€ 27,95 of box Faroche Homme met aftershave gel en 24h 
crème vanaf € 19,95. Bel voor een afspraak: ’t Beautyhuisje 
06-23450735, Braamsluiper 6, Maartensdijk. Ook voor pedi-
cure.

De Groene Tuinman: voor alle tuinvragen en tuinproble-
men, alle snoeiwerk (ook bomen). Hoog niveau, laag tarief! 
Misschien past een mediterrane sfeer met potten meer bij u 
of juist een schaduwtuin met varens. Of moet de tuin onder-
houdsarm zijn, maar niet saai en kunnen bloemrijke kruiden 
een oplossing zijn. Natuur- en milieuvriendelijk: sterke planten 
op de juiste plek hebben geen gif nodig; in elke tuin is wel 
iets voor vogels te doen. Geen lawaai, werk bij voorkeur met 
professioneel accu- en handgereedschap. Bel of mail voor gratis 
advies en ontwerp, andere planten, groot en klein onderhoud 
van uw privé-tuin of kantoortuin. Uurtarief voor de rest van 
dit jaar: € 30,- inclusief btw, geen voorrijkosten. 06-53760310 
degroenetuinman@xs4all.nl

Gezin uit Groenekan met 2 kinderen (8jr en 10 jr) en huis-
dieren zoekt OPPAS PLUS voor plm 24 uur per week op ma, 
di en do. We zoeken een ervaren niet rokende oppas bij voor-
keur in loondienst ibv rijbewijs. Voor info bel 06-21236129.

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De bla-
deren vallen v/d bomen, het plantseizoen voor bomen is geko-
men o.a. beukenhaag van 60 cm tot 2.00m, 60 cm. à € 0,75, 
leilinde € 35,-. Vele soorten fruitbomen en kleinfruit, catalpa, 
acacia etc. etc. Coniferen groot en klein, rododendrons......... 
Ook voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaam-
heden.

Cursussen
Cursus Intuïtie en Energie. Kom in je kracht en maak kennis 
met begrippen als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van 
anderen en hoe herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit 

en het stromen van je levensenergie. Start ma 9 jan van 19.30-
22.00 uur. Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie in 
Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl / 06-28036019.

Je straks zonder schuldgevoel te goed doen aan een over-
dadig kerstdiner? Begin dan nu alvast met pilates, dan hoeft 
u zich straks niet schuldig te voelen over die extra oliebol. De 
groepslessen zijn iedere woensdag en beginnen om 19.30 uur 
én 20.30 uur. Privé- of duettelessen behoren ook tot de moge-
lijkheid. Voor meer informatie surf naar www.drbm.nl of bel 
naar 06-30443485. 

Adverteren in  
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Burgernet nu 
operationeel 

in De Bilt
Sinds 11-11-11 is Burgernet operationeel in de ge-
meente De Bilt. Burgemeester Arjen Gerritsen mar-
keerde dit feit door de vijftienhonderdste deelnemer 
in het zonnetje te zetten. Kees Willekes uit de wijk 
Brandenburg was de gelukkige en ontving een fraai 
boeket bloemen van de burgemeester. Inmiddels 
loopt het aantal aanmeldingen in de gemeente al 
tegen de tweeduizend. Ter gelegenheid van de inge-
bruikstelling ontvingen alle deelnemers aan Burger-
net een welkomstbericht van de burgemeester.

De provincie Utrecht is bijna geheel door Burgernet 
gedekt. In De Bilt neemt ongeveer twee procent van 
de inwoners deel aan Burgernet. Kees Willekes ver-
telt tijdens het uitlaten van de hond wel eens iets ge-
zien te hebben. ‘We zagen een keer dat iemand met 
een iets de bosjes inging en er met een nieuwe iets 
uitkwam. Dat leek ons geen zuivere kofie. Toeval-
lig kwam er net een politieauto aan die er achteraan 
gegaan is.’ Burgemeester Gerritsen denkt dat er in 
de grotere kernen wat meer belangstelling is voor 
Burgernet. ‘Daar gebeurt ook meer en mensen zijn 
eerder geprikkeld om zich met het thema veiligheid 
bezig te houden.’ Eén op de tien meldingen leidt in-
tussen tot een oplossing. De gemeente De Bilt gaat 
over een jaar kijken wat de resultaten hier zijn. [GG]

Kees Willekes wordt als vijftienhonderdste 
deelnemer aan Burgernet in de bloemetjes gezet.
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Het	was	heel	erg	mistig	rond	het	veld.	
Zo	 mistig	 dat	 je	 vanaf	 geen	 enkele	
plaats	 rond	 het	 veld	 dat	 geheel	 kon	
overzien.	 Hoge	 bomen	 hielpen	 mee	
een	 mysterieus	 atmosfeertje	 te	 kwe-
ken.	Omdat	we	hier	bij	Turkse	vrien-
den	op	bezoek	waren:	gizemli	atmo-
sfer.	De	naam	Nieuw	Utrecht	zal	vast	
passen	 bij	 het	 nieuwe	 complex	 dat	
bijna	gereed	is.	Maar	nu	was	het	the-
ater	gebouwd	met	een	entourage	die	
aan	 heel	 lang	 geleden	 deed	 denken.	
Als	kleedhokken	vermomde	gebouw-
tjes	en	een	wat	moeilijk	bespeelbaar	
grasland	pasten	bij	de	mistige	kleuren	
van	vandaag.	Geen	kleur	te	bekennen.	
Zwart-wit	met	allerlei	grijstinten	kan	
ook	heel	mooi	zijn.

Maar	 veel	 belangrijker	 is	 de	mist	 in	
de	hoofden	van	de	spelers.	Pas	in	de	
tweede	 helft	 trekt	 die	 op,	 nu	 al	 drie	
wedstrijden	lang.	De	Bilt	kwam	moei-
zaam	op	gang;	de	 thuisclub	stond	er	
meteen.	En	dan	kan	het	ook	meezit-
ten.	 De	 twee	 doelpunten	 van	 Nieuw	
Utrecht	 voor	 de	 rust	 waren	 leuke	
goals.	Niet	het	gevolg	van	een	razend	
knappe	aanval	of	mooie	combinaties	

of	een	geweldige	actie,	maar	van	een	
leuke	poging	zoals	Gerald	Sibon	die	
had	laten	zien	op	zaterdagavond.	Een	
stift	 van	 buiten	 de	 zestien,	 richting	
doel.	Had	keeper	Mark	Hillen	 beide	
ballen	 kunnen	 tegenhouden?	 Waar-
schijnlijk	wel.	Maar	hij	stond	duide-
lijk	op	 iets	anders	 ingesteld	en	klaar	
om	 in	 te	 grijpen.	 Maar	 er	 kwamen	
twee	stiftjes	op	zijn	doel	af,	over	hem	
heen.	Eentje	 in	de	8ste	minuut	al	en	
eentje	in	de	45ste	minuut.

De	 Bilt	 speelde	 met	 teveel	 mensen	
achterin	 en	 schoof	 niet	 snel	 genoeg	
naar	voren.	Het	middenveld	was	niet	
voldoende	bezet	en	de	aanvallers	kre-
gen	 te	weinig	steun.	Toch	kregen	de	
bezoekers	een	paar	kansen.	Radboud	
Koopmans	kopte	tegen	de	keeper	op	
na	 een	 lange	 voorzit	 van	 rechts	 en	
een	kansrijke	aanval	door	het	midden	
werd	afgeblazen	wegens	buitenspel.
In	 de	 tweede	 helft	 was	 Lennart	 van	
Dijk	 naar	 voren	 gestuurd	 en	 speel-
de	 Koen	 Swart	 in	 de	 verdediging.	
De	 eerste	 10	 minuten	 waren	 voor	
Nieuw	 Utrecht.	 Drie	 grote	 kansen	
kreeg	de	thuisploeg.	Eentje	werd	ver-

zilverd.	 In	 de	 53ste	 minuut	 al	 stond	
het	3-0.	De	mist	 trok	op.	Niet	die	 in	
de	natuur,	maar	die	in	de	hoofden	van	
de	 spelers	 van	 De	 Bilt.	 In	 de	 57ste	
minuut	bracht	Nicky	Engel	 de	 stand	
op	 3-1,	 na	 een	 prachtige	 diagonale	
pass	van	Radboud.	In	de	62ste	minuut	
maakte	 Marcel	 Melissen	 één	 kapbe-
weging	teveel	en	kon	een	verdediger	
ingrijpen.	 En	 nauwelijks	 2	 minuten	
verder	 bracht	 de	 keeper	 redding	 op	
een	gevaarlijke	kopbal.	De	hoop	kon	
levend	 blijven	 in	 de	 harten	 van	 het	
groepje	 trouwe	 supporters	 dat	 hun	
Biltse	 ploeg	 achterna	 was	 gereisd.	
Koen	 Swart	 vergreep	 zich	 aan	 een	
tegenstander	 en	 moest	 in	 de	 66ste	
minuut	 van	het	 veld	 af.	Twee	minu-
ten	later	kwam	Wesley	Roof	Lennart	
vervangen.	 Na	 75	 minuten	 schoot	
Radboud	 in	 na	 een	 gepaste	 voor	 zet	
van	Marcel:	3-2.	En	ondanks	de	man	
minder	leek	De	Bilt	op	3-3	af	te	gaan	
stevenen.	 Maar	 het	 werd	 4-2	 in	 de	
laatste	 oficiële	 minuut.	 In	 de	 extra	
tijd	 schoot	 Wesley	 de	 4-3	 binnen.	
Weer	één	doelpunt	te	weinig	voor	een	
gelijkspel.

Luc Hermie (FC De Bilt)

Die mysterieuze atmosfeer – Gizemli Atmosfer
De laatste 3 wedstrijden blijft De Bilt steeds wel ergens in steken. Dat leverde 3 nederlagen 

op met telkens één doelpunt verschil. Bij DSO werd het 1-0, de eindstand tegen OSM ’75 was 2-3, 
en nu dan 4-3 bij Nieuw Utrecht.

Na	 het	 eerste	 luitsignaal	 golfde	 het	
spel	 op	 en	 neer.	 Tempo	 opende	 de	
score	 en	 TZ	 maakte	 direct	 gelijk.	
Geen	van	beide	ploegen	wist	een	gat	
te	slaan.	Dat	had	mede	te	maken	met	
het	coulante	luiten	tegen	overtredin-
gen	 waardoor	 TZ	 een	 aantal	 fraaie	
doorbraken	 niet	 kon	 afronden.	 De	
rust	 brak	 aan	 met	 een	 gelijke	 stand	
van	12-12.

Inzet
Na	de	rust	was	de	vraag	of	TZ	de	con-
centratie	 en	de	goede	 inzet	 kon	vast	

houden.	Tempo	scoorde	als	eerste	en	
liep	vervolgens	uit	naar	16-13.	Bij	TZ	
sloop	onrust	 in	 het	 spel	 en	 de	 ploeg	
zocht	 naar	 het	 ritme	 uit	 de	 eerste	
helft.	 Combinaties	 liepen	 moeizaam	
waardoor	 onnodig	 balverlies	 ont-
stond.	De	ploeg	bleef	 echter	werken	
voor	een	goed	resultaat.	Bij	de	stand	
20-17	maakte	Tempo	21-17	nadat	een	
aanvaller	van	Tempo	duidelijk	zicht-
baar	buiten	de	lijn	stapte.	Met	nog	5	
minuten	 te	 spelen	 leek	 de	 wedstrijd	
beslist.	 Tweemaal	 Zes	 kwam	 echter	
terug	onder	meer	door	twee	doelpun-

ten	 van	 invalster	 Miranda	 Burger.	
Met	 nog	 een	halve	minuut	 te	 spelen	
kwam	TZ	op	een	achterstand	van	23-
22.	 Dat	 was	 te	 laat	 om	 nog	 langszij	
te	komen.	TZ	kon	 terug	zien	op	een	
goede	 wedstrijd.	 De	 punten	 bleven	
echter	in	Alphen.

Het	 tweede	 team	van	Tweemaal	Zes	
speelde	tegen	de	reserves	van	Tempo.	
Dit	resulteerde	in	een	grote	nederlaag	
van	 22-14.	 Komende	 zaterdag	 spe-
len	de	beide	TZ-teams	weer	 thuis	 in	
sporthal	De	Vierstee.

Verlies voor TZ na goede wedstrijd
TZ speelde voor de zaalcompetitie uit tegen Tempo en trof een bekende tegenstander. Tempo was 

vooraf niet gerust op een goed resultaat ondanks de favorietenrol. Tweemaal Zes was de afgelopen 
jaren wel vaker een lastige tegenstander gebleken.

Al	 na	 10	 minuten	 was	 het	 0-1	 door	
een	 strafcorner	 van	 de	 bezoekers.	
Rood	 Wit	 was	 duidelijk	 sterker	 en	
het	 was	 aan	 uitstekend	 keeperswerk	
van	Eline	Rentinck	 te	danken	dat	de	
achterstand	 niet	 verder	 opliep.	 Ook	
in	de	tweede	helft	kon	Voordaan	niet	
echt	 domineren.	 10	 minuten	 voor	
tijd	werd	het	zelfs	0-2.	Het	 leek	wel	
of	Voordaan	die	dubbele	achterstand	
nodig	 had	 om	 wakker	 te	 worden.	
Voordaan	 zette	 aan	 en	 oefende	 druk	
op	het	Aerdenhoutse	doel	uit.	Uit	een	
rebound	 uit	 een	 strafcorner	 maakte	
de	 sterk	 spelende	 Saskia	 Koning	 de	
aansluitingstreffer.	 De	 tijd	 was	 ech-
ter	te	kort	om	meer	kansen	te	creëren	
zodat	 Voordaan	 ook	 in	 haar	 tweede	
wedstrijd	 in	de	degradatiepoule	zon-
der	punten	het	veld	af	liep.	Voordaan	
speelster	 Yara	 Casteleijn:	 ‘Vandaag	
hebben	 we	 terecht	 verloren.	 We	 be-
gonnen	te	laat	te	hockeyen	en	waren	
onvoldoende	 scherp.	Volgende	week	

uit	tegen	Tilburg	wacht	weer	een	ster-
ke	tegenstander.	Hopelijk	kunnen	we	

dan	wel	direct	de	tegenstander	onder	
druk	zetten.’

Voordaan dames zonder punten in de mist 
In een mistig Groenekans bos waar de heren wedstrijd zelfs was afgelast speelden de dames van 
Voordaan wel hun wedstrijd. Tegen het sterke Rood Wit uit Aerdenhout werd met 1-2 verloren. 

Voordaan speelster Yara Casteleijn baant zich een weg in de mist door de 
Aerdenhoutse verdediging (foto Guido van der Burg)

Dames Salvo 
winnen van concurrent

Het eerste damesteam van Salvo heeft zijn tweede 
overwinning geboekt van dit seizoen. Het bezoekende 

Atalante uit Vinkeveen dat laatste staat met een punt minder 
dan Salvo werd met 3-1 teruggestuurd. Een hele belangrijke 

overwinning voor Salvo. Het tweede damesteam is de weg 
een beetje kwijt. Zaterdag werd met 3-1 verloren van het 

bezoekende VIF uit Hilversum.

Er	moest	gewonnen	worden	om	afstand	te	kunnen	nemen	van	de	onderste	
plaats	in	de	poule.	Een	echt	degradatieduel.	Bij	winst	neemt	Salvo	afstand,	
bij	verlies	neemt	Salvo	de	laatste	plaats	over.	Beide	teams	gingen	vol	elan	
de	wedstrijd	in.	Vooral	de	eerst	twee	sets	ging	het	volkomen	gelijk	op.	Beide	
teams	gaven	elkaar	niets	cadeau.	Stefanie	van	Ginkel	 scoorde	veelvuldig	
in	beide	sets	maar	ook	Karin	Nieuwenhuize	en	Martine	Vringer	lieten	van	
zich	spreken.	Atalante	had	twee	goede	aanvalsters	die	regelmatig	goed	door	
kwamen.		Na	twee	sets	was	de	stand	1-1.	De	eerste	set	voor	Atalante	met	
25-27	en	de	tweede	set	voor	Salvo	met	25-18.	De	setwinst	gaf	de	meiden	
vertrouwen	en	dat	leverde	in	de	volgende	sets	een	ander	spelbeeld	op.	Salvo	
werd	bepalender	en	liep	weg.	Een	prachtige	serviceserie	van	Martine	Vrin-
ger	bracht	Salvo	al	snel	in	veilige	haven.	Deze	set	werd	gewonnen	met	25-
17.	Door	dit	verlies	was	de	hoop	op	een	goed	resultaat	bij	de	tegenstander	
verdwenen.	Af	en	toe	kwam	er	een	smash	door	maar	het	was	Salvo	dat	de	
lakens	uitdeelde.	Alle	aanvalsters	hadden	hun	deel	in	de	score.	De	set	werd		
zeer	overtuigend	gewonnen	met	25-14.	Deze	overwinning	geeft	Salvo	lucht	
en	aansluiting	onder	aan	de	middenmoot.	

Salvo 2
De	dames	zijn	de	weg	een	beetje	kwijt.	Het	gemis	van	twee	speelsters	liet	
zich	goed	voelen.	Het	vertrouwen	in	de	goede	aloop	en	het	eigen	kunnen	is	
op	het	moment	niet	al	te	sterk	aanwezig.	Trainer/coach	Sebastiaan	Werner	
heeft	nog	veel	te	doen	om	het	team	weer	aan	het	draaien	te	krijgen.	Gelijk	de	
wedstrijd	van	Salvo	1	waren	de	eerste	twee	sets	het	meestspannend.	Beide	
sets	werden	gewonnen	door	VIF	maar	op	slechts	met	de	grootste	moeite	
25-27	en	23-25.	De	derde	set	gingen	de	schouders	eronder.	Het	inbrengen	
van	Martine	Vringer	die	na	haar	overstap	naar	Salvo	1	nog	een	wedstrijd	
kon	meespelen,	gaf	de	juiste	spirit.	Een	geweldige	serviceserie	bracht	Salvo	
op	grote	voorsprong.	De	set	werd	gewonnen	met	25-17.	Helaas	was	toen	de	
pijp	leeg.	Niet	alleen	fysiek.	Vooral	mentaal	ging	het	niet	meer.	VIF	rolde	
Salvo	op	met	14-25.	Salvo	moet	link	aan	de	bak	om	het	tij	te	keren.	

Bridgewisselbeker 
blijft dit jaar in De Bilt

De	13e	Open	Bridgedrive	De	Bilt	van	jl.	vrijdag	met	niet	minder	dan	52	
deelnemende	paren	verliep	al	met	al	gladjes.	In	zijn	openingswoord	meldde	
George	van	Dam	de	aanwezigheid	van	deelnemers	uit	Rotterdam	en	Was-
kemeer	(Fr.).	De	wisselbeker	werd	gewonnen	met	63,91%	door	leden	van	
de	lokale	vereniging	‘Bridge	Combinatie	Concordia-86’.	Buiten	de	beker	
mochten	Elly	Akkerman	en	Eric	Polders	ook	een	keuze	maken	uit	de	prij-
zentafel.	

De	 tweede	plaats	werd	 ingenomen	met	 62,75	%	door	Stan	van	Beckho-
ven	en	Nel	Leeuwin	en	het	brons	ging	met	61,15%	naar	Rudy	Hertroys	en	
Paul	v.d.	Klein.	Pas	daarna	kwamen	paren	van	buiten	de	gemeente.	De	club	
met	de	meeste	deelnemers	bij	de	eerste	15	plaatsen	was	dit	jaar	Bridgeclub	
Groenekan	met	8	leden.	Dat	de	deelnemers	het	naar	hun	zin	hadden	bleek	
wel	uit	de	vraag	om	voor	de	drive	van	2012	geïnformeerd	te	willen	worden.	
De	organisatie	die	in	handen	was	van	de	dames	Kläre	van	Dam	en	Mariëtte	
Vogelaar	en	de	heren	Bert	Nijdam	en	George	van	Dam	kreeg	dan	ook	een	
warm	applaus.	[HvdB]

De wisselbeker en een keuze van de rijk gevulde prijzentafel werden 
gewonnen door Elly Akkerman en Eric Polders. 
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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

Het	 is	 Bianca	 Schepers,	 die	 zich	 dit	
seizoen	door	haar	man	Huub	als	ad-
judant	 laat	 bijstaan.	 Jeugdprins	 is	
voor	de	tweede	keer	de	dertienjarige	
Jordi	Brons	uit	Utrecht.	Zijn	vrouwe-
lijke	tegenhanger,	de	page,	is	dit	jaar	
Maaike	Scharrenburg.	Zij	maakt	deel	
uit	 van	 de	 Windstootjes,	 de	 jeugd-
dansgarde	van	de	Weergodden,	maar	
dit	 jaar	 staat	 ze	 Prins	 Barn	 XLI	 (de	
eenenveertigste)	 terzijde.	 Zowel	 de	
jeugdprins	 als	 de	 grootprinses,	 Prin-
ses	 Carpo	 I,	 werden	 verstopt	 in	 een	
wolk	op	 een	kar	 de	 zaal	 in	gereden,	
waarna	hun	identiteit	werd	onthuld.	

Vierdaagse
De	Weergodden	 tellen	ongeveer	120	
leden	en	dat	mogen	daar	mogen	wat	
de	 vereniging	 betreft	 graag	 nog	 een	
heleboel	 meer	 bijkomen.	 Het	 Groot	
Carnaval	heet	bij	de	Weergodden	de	
Vierdaagse	 en	 vindt	 plaats	 van	 18	
tot	en	met	21	februari.	In	die	periode	
vinden	 diverse	 feesten	 plaats,	 zowel	
voor	 leden	 als	 algemeen	 toeganke-
lijke,	zoals	de	kindermiddag	voor	de	

jeugd.	Ook	gaan	de	Weergodden	naar	
enkele	 bejaardenhuizen	 en	 tehuizen	
voor	 mensen	 met	 een	 verstandelijke	
beperking	om	carnaval	te	vieren	met	
de	bewoners.	‘We	willen	komend	sei-
zoen	op	maandagmiddag	20	februari	
heel	graag	in	het	H.F.	Witte	Centrum	
een	 carnavalsfeest	 voor	 ouderen	 en	
mindervaliden	 organiseren,	 maar	 we	

zijn	daarvoor	afhankelijk	van	vrijwil-
ligers	die	de	deelnemers	willen	opha-
len	en	thuisbrengen’,	meldt	Henk	van	
Montfoort,	lid	van	de	regiecommissie	
en	president	van	de	Raad	van	Elf.	Wie	
dat	zou	willen	doen	of	wie	meer	 in-
formatie	 over	 de	 vereniging	wil:	 zie	
www.weergodden.nl	 of	 mailen	 naar	
info@weergodden.nl.	[LvD]

Weergodden gaan carnaval in  
met Prinses Carpo I

Carnavalsvereniging De Weergodden uit De Bilt maakte op 6 november in het H.F. Witte Centrum in 
De Bilt bekend wie de nieuwe jeugdprins en volwassen prins zouden zijn. Dat dachten de  

aanwezigen tenminste, maar voor het eerst in de 43-jarige geschiedenis van 
de vereniging is er dit jaar een Prinses. 

De jeugdprins, zijn page, de grootprinses en haar adjudant van de Weergodden 
presenteerden zich met al hun attributen aan het publiek.

De	inwoners	van	de	gemeente	De	Bilt	
weten	 de	 weg	 naar	 het	 Repair	 Café	
in	WVT	aan	de	Talinglaan	in	Biltho-
ven	al	goed	te	vinden.	Om	ongeveer	
half	 drie	 heeft	 het	 ontvangstcomité	
op	 zaterdagmiddag	 19	 november	 al	
twee	 keer	 zoveel	 belangstellenden	
verwelkomd	als	de	eerste	keer	in	sep-
tember.	Allemaal	 mensen	 uit	 de	 ge-
meente	De	Bilt	en	omgeving	die	het	
zonde	 vinden	 om	 iets	 nieuws	 aan	 te	
schaffen	 als	 het	 oude	 nog	 te	 repare-
ren	valt	en	die	zelf	niet	genoeg	kennis	
in	 huis	 hebben	 om	de	 klus	 alleen	 te	
klaren.	 Na	 hulp	 van	 de	 vrijwilligers	
van	het	Repair	Café	en	WVT	kunnen	
ze	 naar	 huis	 met	 een	 gerepareerde	
broodrooster,	 gyro-stoel,	 cd-speler,	
broodrooster,	porseleinen	bord,	auto-
stoel,	klapstoel.	Fietslicht,	bladblazer,	
ietspomp,	 keukenmachine,	 lamp	 of	
iets,	 of	 kleding,	 zoals	 een	 trui	 met	
een	mottengaatje	waar	 je	 niets	meer	
van	ziet.	Soie	Bakker	van	Transition	
Town	 De	 Bilt,	 die	 samen	 met	Anne	
Marie	 Gout	 en	 Karel	 Hebly	 uit	 De	
Bilt	bij	WVT	het	tweede	Repair	Café	
organiseert,	 vertelt	 enthousiast:	 ‘Bij	
elektronica	 helpen	 vier	 vrijwilligers	
en	we	hebben	bij	die	ruimte	al	de	hele	
middag	 door	 een	 wachtrij	 van	 een	

man	of	zes.	Bij	de	ietsen	is	het	haast	
net	zo	druk,	daar	zijn	 twee	vrijwilli-
gers	al	de	hele	middag	continu	bezig.	
Ook	daar	staan	mensen	in	de	rij.	Dan	
hebben	we	nog	een	vrijwilliger	die	de	
knutseltafel	doet.	Daar	komen	steeds	
kinderen	knutselen.’	Aan	vrijwilligers	
die	 willen	 helpen	 met	 repareren	 is	
geen	gebrek,	aldus	Bakker.	‘We	heb-
ben	gelukkig	keus	genoeg	uit	mensen	
van	Transition	Town	en	WVT.	Deze	
middag	doen	in	totaal	dertien	vrijwil-
ligers	mee.’	Ook	enkele	vrijwilligers	

van	 het	 Repair	 Café	 Utrecht	 helpen	
een	 handje	 mee.	 Verder	 propageert	
de	 werkgroep	 Water	 van	 Transition	
Town	 De	 Bilt	 “zuinig	 omgaan	 met	
water”.	 Er	 staan	 regentonnen,	 grote	
voor	 in	 de	 tuin	 en	 kleintjes	 voor	 op	
het	balkon,	en	er	 liggen	waterbespa-
rende	douchekoppen.	Een	vrijwilliger	
geeft	uitleg	over	het	gebruik.	
Het	volgende	Repair	Café	wordt	bin-
nenkort	aangekondigd	via	de	website	
http://heuvelrug.transitiontowns.nl.	
[LvD]

Tweede Repair Café De Bilt trekt 
bijna driedubbele aantal bezoekers

Bij het Repair Café leren bezoekers van vrijwillige experts hoe ze iets zelf 
kunnen repareren.

Nieuwe expositie Art Traverse
Van	Bert	Grotjohann	is	van	20	november	2011	tot	en	met	17	januari	2012	
werk	te	zien	bij	Art	Traverse	in	het	gemeentehuis	te	Bilthoven.	In	de	Traverse	
exposeert	Grotjohann	naast	ouder	werk	ook	nieuw	werk	met	als	thema	Japan.	
‘Hoofdzakelijk	grote	potloodtekeningen,	olieverfschilderijen,	glasfusion	en	
geblazen	glas.	De	 tentoonstelling	bij	Art	Traverse	werd	op	zondag	20	no-
vember	geopend	door	Cees	Maas,	voormalig	inancieel	directeur	bij	de	ING.	
De	openingstijden	zijn	maan-,	woens-	en	donderdag	van	08.30	tot	17.00	uur,	
dinsdag	van	08.30	tot	19.00	uur	en	vrijdag	van	08.30	tot	16.00	uur.

Cees Maas tijdens zijn openingsspeech; op de rechter voorste rij links  
Bert Grotjohann. [HvdB] 

Schrijven voor nachtbrakers
Iedereen	heeft	een	nachtverhaal.		Is	de	nacht	je	vriend	of	je	vijand?		Ben	je	
vroeger	ingestopt	met	een	nachtzoen?	Lig	je	eindeloos	wakker	en	te	malen	
in	je	bed?	Heb	je	bijzondere	nachtgewoontes?	Droom	je	de	meest	fantasti-
sche	taferelen	bij	elkaar?	Of	werk	je	in	de	nacht,	als	alles	stil	is	en	iedereen	
slaapt?	
Elly	 Rijnbeek,	 tekstschrijver	 en	 journalist,	 geeft	 een	 schrijfcursus	 voor	
nachtbrakers	en	nachtvlinders.	‘Om	in	de	juiste	stemming	te	komen	schrij-
ven	we	met	kaarslicht,	met	uitzicht	op	de	sterren.	En	we	treffen	elkaar	bij	de	
overgang	van	dag	naar	nacht:	van	22.00	uur	tot	24.00	uur.’	De	bijeenkom-
sten	zijn	op	zaterdag	26	november	en	zaterdag	10	december	in	Bilthoven.	
Elly	Rijnbeek	reikt	oefeningen	aan	om	de	nachtverhalen	op	te	laten	borrelen.	
‘De	nacht	is	van	iedereen,	alleen	vertellen	we	er	nooit	over.	De	nacht	is	span-
nend,	donker,	magisch,	stil	en	soms	
angstig.	 Dat	 leidt	 tot	 verrassende,	
soms	 diepzinnige	 en	 ontroerende	
verhalen.’	Schrijfervaring	is	niet	no-
dig.	Het	gaat	vooral	om	het	plezier	
van	 het	 schrijven	 en	 het	 delen	 van	
verhalen.	 Opgave	 per	 telefoon:	 06	
27457980	of	per	mail:	e.rijnbeek@
casema.nl.	De	locatie	wordt	bekend-
gemaakt	als	je	je	aanmeldt.

Dertigjarig bestaan 

De afdeling De Bilt/Maartendijk van de Katholieke Ouderen Bond viert 
deze maand haar dertigjarig bestaan. Op vrijdag 18 november vond er 
een informele bijeenkomst voor de leden plaats in hotel De Biltsche Hoek, 
waarbij ook wethouder Herman Mittendorff aanwezig was [HvdB]. 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
16-11

Zalmforelilet 
met gemarineerde 

Hollandse garnaaltjes
of

Kip "bonne femme"

11,00
Do.

17-11

Vrij.
18-11

Woe.
23-11 Diverse stamppotten met 

jagersstoof en worst
of

Tilapiailet met venkelsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
24-11

Vrij.
25-11

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


