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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404 DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Gordijnen & Zonwering

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

Massaal protest tegen plan voor 
bibliotheek Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Onder grote publieke belangstelling van vooral inwoners uit Maartensdijk vond donderdag 8 november 

de vergadering plaats van de commissie Burger en Bestuur. Het agendapunt waarvoor de mensen 

gekomen waren, was ‘toekomst bibliotheekvoorziening’ Maartensdijk. Voor de bijeenkomst werden aan 

de Raad 1600 handtekeningen overhandigd van inwoners van Maartensdijk, die protesteerden tegen 

het voorstel van de overkoepelende bibliotheekorganisatie Idea om van de huidige bibliotheek van 

Maartensdijk een bestelbibliotheek te maken zonder de aanwezigheid van een eigen collectie boeken. 

Bij de start van het agendapunt werd 

ingesproken door de heer Wim Jon-

ker namens het Comité Behoud Bi-

bliotheek Maartensdijk, mevrouw 

Claessens namens de vrijwilligers 

van de bibliotheek Maartensdijk en 

mevrouw Schilder. 

Allen verwierpen het voorstel van 

Idea. Er kwam ook nog een ingezon-

den brief binnen van mevrouw Ria van 

Aarnhem. Hierin verwoordt zij kort 

en bondig: ‘Een goed functionerende 

bibliotheek is niet weg te denken in 

Maartensdijk. Zij heeft een sociale 

functie en deze toekomstvisie raakt 

ook inancieel De Vierstee’. Mevrouw 
van Aarnhem vraagt zich af, waar de 

geloofwaardigheid van het College en 

de Raad blijft, wanneer dit eventueel 

allemaal door zou gaan. Wethouder 

Bert Kamminga gaf daarna aan dat 

het ging om een voorstel, waar het  

College van B&W graag een mening 

over hoorde van de raadscommissie. 

B&W had nog geen standpunt in-

genomen. De wethouder stelde een 

discussieavond in het vooruitzicht 

met vertegenwoordigers van B&W, 

raadsleden, belanghebbenden en be-

woners, om over de toekomst van de 

bibliotheek nader te overleggen. 

Bezwaar

Alle raadsfracties hadden bezwa-

ren tegen het voorstel van Idea. Uit 

de veelheid aan argumenten kwam 

naar voren dat Maartensdijk niet de 

dupe mocht worden van méérkos-

ten van de bibliotheek in Bilthoven. 

Met de vrijwilligers in Maartensdijk 

werd niet zorgvuldig omgegaan, zo 

werd gesteld. En de insteek van dit 

agendapunt was volgens de raads-

leden veel te mager. Voor een dis-

cussieavond zou een brede visie 

moeten worden ontwikkeld over de 

bibliotheek van de toekomst. Daarin 

zouden verschillende maatschappe-

lijke ontwikkelingen moeten worden 

meegewogen, zoals multimediage-

bruik en digitalisering van boeken.  

Verschillende doelgroepen van de 

bibliotheek zoals scholen, ouderen 

en jongeren zouden de kans moeten 

krijgen zich te uiten. Een bestelbieb 

voor boeken gaat voorbij aan de soci-

ale functie van een bibliotheek en de 

mogelijkheid in een bibliotheek om 

boeken in te zien.

Verwerpen

Op vragen achteraf zei voorzitter 

Ebbe Rost van Tonningen van de 

commissie Burger en Bestuur dat zijn 

conclusie was de raadsfracties het 

voorstel van Idea om de bibliotheek-

vestiging Maartensdijk om te bou-

wen tot een bestelbieb verwierpen. 

De protesten vanuit Maartensdijk 

werden volgens hem breed gesteund 

door de raadsleden en een discussie-

avond zou alleen zinvol zijn als er 

een brede visie op tafel zou komen 

over de bibliotheek van de toekomst.  

Hij was van mening dat het initiatief 

nu bij B&W ligt om verdere actie te 

ondernemen. Noodzaak om op korte 

termijn te besluiten is er niet, al is het 

zeer wenselijk dat er na deze com-

missieavond vanuit de gemeente snel 

een reactie komt om de inwoners van 

Maartensdijk gerust te stellen.

Ria van Aarnhem: ‘Maartensdijk zonder bibliotheek is ondenkbaar’.

Verwendag voor mantelzorgers 
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen donderdag vierden Steunpunt Mantelzorg De Bilt de jaarlijkse landelijk vastgestelde 

Dag van de Mantelzorg. Alle bij het Steunpunt bekende mantelzorgers uit de gemeente werden 

uitgenodigd voor het bijwonen van een verwenmiddag met workshops en een aansluitende maaltijd.

Een mantelzorger is iemand die, uit 

liefde of persoonlijke betrokkenheid, 

langdurig zorgt voor  een ziek of ge-

handicapt kind(eren) of voor ouders, 

familieleden, vrienden of buren. 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt is al ja-

ren actief en heeft deze mantelzorgers 

inmiddels veel te bieden. Zo geven zij 

op diverse manieren ondersteuning, 

hulp en advies . Ook organiseren zij 

informatiebijeenkomsten, cursussen 

en contactgroepen en in samenwerking 

met anderen is er het Alzheimer Café. 

Nu even niet!

Het landelijke thema legt een dilem-

ma bloot waar veel mantelzorgers 

met regelmaat mee te maken krijgen. 

Want het blijkt voor mantelzorgers 

moeilijk om grenzen te stellen en hun 

eigen welzijn ook in het oog te hou-

den. Willemien Hak is mantelzorg-

consulent en komt het vaak tegen. 

‘We kunnen deze mensen echt helpen 

met steun, tips en advies want als je 

aanklopt bij het Steunpunt sta je er 

echt niet alleen voor’.

Verwenmiddag

Jaarlijks krijgen in de gemeente De 

Bilt  de ongeveer 200 geregistreerde 

mantelzorgers een klein cadeautje, 

het mantelzorgcompliment. Er wordt 

dan elke keer een persoon uitgezocht 

die het van de wethouder thuis krijgt 

overhandigd. Dit jaar kreeg mevrouw 

W.H. Waerts van de Hessenweg in De 

Bilt een leuke raamhanger uit handen 

van wethouder Herman Mittendorff. 

Mevrouw Waerts zorgt al jaren voor 

haar man die 24 uur per dag en 7 da-

gen per week hulp nodig heeft. Dat 

vraagt veel en is niet altijd even ge-

makkelijk. 

Voor de verwenmiddag en gezamen-

lijke maaltijd hebben 60 mantel-

zorgers zich aangemeld. Zij kregen 

na een woord van waardering door 

Herman Mittendorff de keuze uit een 

groot aantal workshops. Daarna ver-

trok het gezelschap naar Wijkrestau-

rant Bij de Tijd voor een gezamelijke 

maaltijd. 

Mevrouw W.H. Waerts van de Hessenweg in De Bilt kreeg als 

mantelzorgcompliment een leuke raamhanger uit handen van wethouder 

Herman Mittendorff.



 De Vierklank 2 14 november 2012

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

18/11 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

18/11 • 9.00u - 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

18/11 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 3 
m.m.v. Ton Jorna

Evangelische Gemeenschap

Koperwieklaan 3

18/11 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

18/11 • 10.30u -  
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente d’Amandelboomt)

18/11 • 10.15u - Ds. G. Hagens
18/11 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/11 • 10.00u +19.00u 

Ds. G.J. Codée HA

Pr. Gem. Immanuelkerk

18/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

18/11 • 10.00u - Mevr. ds. H. van Boggelen

R.K. St. Michaelkerk

18/11 • 10.30u - Ziekenzalvingzondag 
Eucharistieviering

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

18/11 • 10.30u - Ds. H. Bonestroo

PKN - Herv. Kerk

18/11 • 10.00u - Ds. J. Vis
18/11 • 18.30u - Ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk

18/11 • 10.30 en 18.00u -  
De heer C.M. Klok

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

18/11 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

18/11 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
18/11 • 18.30u - Ds. C.J. Barth

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

18/11 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

17/11 • 19.00u -  
Woord en Communieviering

18/11 • 10.30u -  
Woord en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

18/11 • 10.00u - 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

18/11 • 10.00u - Ds. D.M. Elsman
18/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Maartensdijkse Wereldwinkel

Speciaal voor de komende feest-

dagen zijn er exclusieve geschenk-

artikelen ingekocht met een opval-

lende collectie bijzondere kleinere 

kerstartikelen: versieringen, kaar-

sen, kaarten, cadeau-ideeën. Als 

vanouds is er uiteraard ook het 

kwaliteitsaanbod van foodproduc-

ten. Alles fair-trade ingekocht en 

uitgestald op zaterdag 17 november 
tussen 10.00 en 15.00 uur in de hal 
van Dijckstate aan het Maertens-

plein in Maartensdijk.

Jeugddienst

De geschiedenis kent vele wijshe-

den, wijze personen, wijze uitspra-

ken. Hoe zit dat met jou? Vind jij 

jezelf wijs? En wat te denken van 

Jezus? Er wordt over hem gespro-

ken als een groot leraar, een wijs 

mens… Hoe zie jij dat? Kortom: 

een jeugddienst gevuld met wijs-

heden op zondag 18 november om 

19.00 uur in de Julianakerk, Juliana-

laan 42 in Bilthoven. Voorganger: 

ds. Paul Wansink. Muziek: de band 
At Your Throne.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 18 november om 15.00 
uur, vindt in Schutsmantel, Gregori-

uslaan 35 te Bilthoven een concert 
plaats dat in nauwe samenwerking 

met Stichting Muziek In Huis wordt 

georganiseerd. Het ensemble Pia-

noduo Adriaens & Van Ojen zal 

een gevarieerd klassiek programma 

brengen. Het programma duurt één 

uur, zonder pauze. Toegang is gra-

tis. 

MS collecte

Het Nationaal MS Fonds helpt men-

sen die MS hebben met coaching, 

voorlichting en financiering van 

wetenschappelijk onderzoek. In de 

week van 19 - 24 november vindt de 
collecte plaats van het nationale MS 

fonds; ook in de gemeente De Bilt. 

Wilt u meer informatie? Kijk op 

www.nationaalmsfonds.nl. U kunt 

zich nog steeds aanmelden als col-

lectant. Neem contact op met Toos 

Jansen coördinator van de collecte 

in de Bilt-Oost of Angelique van 

Nieuwenhuizen coördinator van de 

collecte in De Bilt-West tel. 030-
2202515

Open huis Israëlproducten

 

Binnenkort is er in Maartensdijk 

weer Openhuis met verkoop van 

producten uit Israël. Koopt uw 

decembercadeaus bij uw consulen-

te, u bent hartelijk welkom op de 

Eikensteeg 34: zaterdag 17 novem-

ber van 11.00 tot 16.00 uur en 

donderdag 22 november van 13.00 
tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 
uur.

Lezingenserie van start

De lezingenserie ISR Gooi en Sticht 

wordt dit seizoen op dinsdag 20 

november a.s. geopend met het 

thema ’O, Zoon maak ons Uw beeld 
gelijk’, door de Hervormde predi-

kant ds. J.C. de Groot (Dordrecht). 

Aanvang: 19.45 uur in een zaal van 
de Ontmoetingskerk , Julianalaan 

26 te Maartensdijk. Zie ook: www.
inderechtestraat.nl

Alzheimercafé

Op dinsdag 20 november vindt er 

weer een Alzheimer Café plaats het 

restaurant in woon- en zorgcentrum 

De Koperwiek in Bilthoven. Een 

Alzheimer Café is de benaming 

voor een laagdrempelige ontmoe-

tingsplaats voor mensen met (begin-

nende) dementie, hun familieleden, 

vrienden en andere belangstellen-

den. Het thema van deze avond is 

‘Had ik het maar geweten’. Gast-

spreker voor deze avond is Ruud 

Dirkse. Er zijn muzikale intermez-

zo’s en er is ruimte voor gezel-

ligheid en contact met elkaar. Het 

Alzheimer Café wordt iedere derde 

dinsdag van de maand georgani-

seerd. Vanaf 19.30 uur staat de kof-
fie klaar. Het programma begint 

om 20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. Aanmelden vooraf hoeft niet 

Voor vragen over het vervoer en 

meer informatie over het Alzhei-

mer Café : Willemien Hak, tel. 

030 2203490 of Bea van Doeland, 
tel.030 2219022.

Soefibijeenkomst

Op woensdag 21 november ver-

zorgt het Soefi Centrum Utrecht/

Bilthoven een open avond: ‘Een 

weg naar vervullende relaties’ door 

Chris Kersten in de Woudkapel. Het 

Soefisme is een religieuze levensbe-

nadering, gebaseerd op geestelijke 

vrijheid, respect voor alle religies en 

het bewust ervaren van het dagelijks 

leven als bron van spirituele groei. 

Aanvang 20.00 uur. (www.soefi.nl) 

Zendingsavond

De Filipijnen bestaan uit 7.148 
eilanden, de totale bevolking omvat 

ruim 86 miljoen mensen. 

In 1983 zagen zendelingen op Cebu 
de grote nood onder de straatkin-

deren en zij begonnen met opvang. 

De kinderen kregen onderdak, eten, 

kleding, scholing en later nog ver-

dere begeleiding. Het huis en het 

werk kregen de naam Sunshine Cor-

ner. Woensdag 21 november vertel-

len Dik en Paula van der Sluijs via 
lichtbeelden alles over het leven 

daar. Als belangstellende bent u har-

telijk welkom. De avond begint om 

half acht met koffie of thee 

en wordt gehouden in ‘De Koper-

wiek’, Koperwieklaan 3 in Biltho-

ven.

Bilthovens Kamerkoor

Vrijdag 23 november om 19.30 uur 
brengt het enthousiaste kamerkoor 

van 28 koorleden onder leiding van 

dirigent Arie Perk en pianist Wim 

Brunsveld stukken van Pierre Cer-
ton, Franz Schubert, W.A. Mozart 
en F. Mendelssohn ten gehore. Een 
avond vol ‘klassieke’ klanken in 

restaurant ‘Maertenshoek’ in Dijck-

state. Meer informatie: www.swo-

debilt.nl

Winter Deel-dagen

Vrijdag 23 (15.00 - 20.00 uur) en 
zaterdag 24 november (11.00 - 

15.00 uur) gaan de deel deuren aan 
de Groenekanseweg 51 in Groene-

kan weer open. Op deze dagen is 

een gevarieerd aanbod: originele 

groen- en houtdecoraties, sieraden, 

vilt, fotokaarten, hoeden, woonac-

cessoires en leuke brocante artike-

len. Regelmatig worden er hout-

draai demonstraties gegeven. En er 

is ook weer veel lekkers: heerlijk 

wild, paddenstoelen, jams, bonbons 

en chocoladetaarten van de boerin. 

Ook is er weer het gezellige ont-

moetingspunt op de deel waar u wat 

kunt drinken en eten. Zie ook www.
dorpspleingroenekan.nl

Voorverkoop Requiem 

Voor de uitvoering van het Requiem 

van Mozart op zondag 25 novem-

ber door het Cantatekoor Bilthoven 

en het Orkest van Utrecht zijn in 

de voorverkoop tot 19 november 
a.s. kaartjes verkrijgbaar bij Dap-

per Thuiskantoor, Julianalaan 36 , 
Tobaccoshop Henk Hillen in win-

kelcentrum Planetenbaan, beide in 
Bilthoven en bij Optiek van Eijken 

op de Hessenweg 186 in De Bilt. 

De uitvoering in de Opstandings-

kerk aan de Eerste Brandenburger-

weg in Bilthoven op 25 november 
begint om 16.00 uur, de toegangs-

prijs is dan drie euro meer. Behalve 

het Requiem van W. A. Mozart staat 

ook de cantate 140, Wachet auf, ruft 

uns die Stimme van J.S. Bach op het 

programma. 

Klaverjassen

De woensdagmiddag is in restau-

rant ‘Maertenshoek’ gereserveerd 

voor het klaverjassen. Onder leiding 

van Gijs de Heer en Jan van Tricht 

kunt u wekelijks gezellig dit spel 

mee spelen van 14.00 tot 16.30 uur. 

Volksdansen

Wilt u bewegen op vrolijke, maar 

soms ook ingetogen folkloremuziek 

uit Europa, Israël en Amerika? Bij 

de cursus volksdansen zijn nog een 

paar plekken vrij. Elke vrijdag van 

10.00 tot 11.30 uur in De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt. Zie ook 
www.swodebilt.nl

Soli Deo Gloria 90 jaar

Orkest SDG-Tienhoven bestaat 

90 jaar en dat wordt gevierd op 
zaterdag 24 november in Thea-

ter 4en1 te Breukelen. De inhoud 

van dit concert is volledig gere-

lateerd aan Amerika en in het  

programma wordt men muzikaal 

getrakteerd op klassieke openings-

werken maar ook swing, film en 

musicalmuziek staan op het pro-

gramma. Het jarige orkest staat 

sinds een half jaar onder enthousias-

te leiding van dirigent Hans Boom. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de 

leden van het orkest of door een 

e-mail te sturen naar jubileum@

sdgtienhoven.nl. Voor informatie 

over het orkest: www.sdgtienhoven.

nl of bellen met Elly Methorst 06 

14644795.

Themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht

Tap Uitvaartzorg en Notarissen Houwing van Beek 
organiseren als buren gezamenlijk opnieuw een 
themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht. De bijeenkomst  
op 2 juni 2012 is zo’n succes gebleken dat een volgende is 
gepland op zaterdag 17 november van 14.00 tot 16.00 uur. 
Een mooie gelegenheid om u door deskundigen te laten 
informeren. Voor meer informatie zie www.tap-uitvaart.nl.

U kunt zich aanmelden via info@houwingvanbeek.nl
of per telefoon op (030) 229 08 11. Deelname is kosteloos. 

U bent van harte welkom.

Wegens succes herhaald:



 De Vierklank 3 14 november 2012

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

GRATIS BEZORGSERVICE
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Chapeau-penning voor  
Maria Limborgh

door Henk van de Bunt

Wethouder Arie-Jan Ditewig heeft dinsdag 6 november een chapeau-penning  

uitgereikt aan mevrouw drs. M.M. Limborgh-van der Houven.

Mevrouw Maria Limborgh heeft de 

Chapeau-penning ontvangen als dank 

voor haar werk als voorzitter van het 

comité Open Monumentendag. Zij 

heeft met haar werk de inwoners de 

mogelijkheid gegeven een kijkje te 

nemen in veel van de prachtige mo-

numenten die onze gemeente telt. 

Hierdoor worden burgers zich meer 

en meer bewust van het monumentale 

erfgoed en de zorg die daaraan be-

steed wordt. 

De heer Ditewig reikte de chapeau uit 

in restaurant De Witte Zwaan, waar 

de leden van het comité afscheid van 

mevrouw Limborgh hebben geno-

men. 

Verrassing

De chapeau-penning kwam voor Ma-

ria Limborgh (70) als een volstrekte 

verrassing: ‘Je stopt na zoveel jaar als 

voorzitter van het Comité en dan juist 

realiseer je je dat dat werk ook alleen 

maar kon slagen, door dat comité. We 

waren – moet ik nu zeggen – een ho-

mogene groep met acht verschillende 

talenten. Een som der delen is meer 

dan iedereen apart. Uit iedere kern 

is er een lid. Daarnaast nog wel 50 

vrijwilligers, die op de dag zelf en op 

de drie dagen van het scholenproject 

(voor zo’n 550 basisschoolleerlingen) 

beschikbaar en actief zijn. En last but 

not least: de eigenaren en beheerders 

van de objecten, die op zo’n dag open 

zijn. Er is altijd een ietstocht langs 
alle objecten en er wordt op veel plek-

ken die dag muziek gemaakt. Kortom; 

het is die goede samenwerking en het 

vele werk van al die mensen, die het 

telkens weer deden slagen’.

Cultureel erfgoed

Volgens de oud-wethouder Maria 

Limborgh (van 1990 tot 2000) is een 

van de belangrijkste taken van het co-

mité Open Monumentendag het wij-

zen van inwoners van deze gemeente 

(jong en oud) hoe mooi en waardevol 

ons cultureel erfgoed is; ‘Dat moeten 

we koesteren. In al die jaren heb ik 

o.a. geleerd dat heel veel particulieren 

dat doen: bewoners, eigenaren en ook 

veel (werk-)groepen, die historische 

plekken onder beheer hebben ge-

nomen’. Als voorbeeld noemt zij de 

werkgroep Sandwijck, Vrienden van 

het van Boetzelaerspark en de vrij-

willigers van de Westbroekse eenden-

kooi en haast zich er bij te zeggen, dat 

er natuurlijk veel meer zijn: ‘Ik word 

daar erg blij van’. Ook het betrekken 

van zoveel mogelijk basisscholen bij 

de Open Monumentendag verdedigt 

zij met verve: ‘De jeugd erbij betrek-

ken is een must. Kinderen komen 

hierbij op jonge leeftijd in aanraking 

met cultureel erfgoed bij hen in de 

buurt. Dat moet een unieke ervaring 

zijn’.

Programma

Ieder jaar was het een spannende aan-

gelegenheid op basis van het landelijk 

gekozen thema weer een plaatselijke 

uitvoering er aan te kunnen geven: 

‘Je moest locaties opsporen, mensen 

benaderen en iedereen (daarvoor) en-

thousiast maken en zien te behouden. 

Vroeger maakten we een brochure 

voor alle leden van de beide histo-

rische verenigingen maar nu alweer 

een drietal jaren is er een eenmalige 

bijlage bij een lokale krant. Dat bevalt 

uitstekend omdat je daarmee een veel 

groter – welhaast maximaal – bereik 

hebt. En ook in dit soort zaken is goe-

de informatieverstrekking de onmis-

bare voorwaarde in de communicatie 

met de inwoners van de gemeente’.

Maria Limborgh vertelt veel geleerd 

te hebben in de periode dat ze met het 

comité mocht optrekken: ‘Ik was al-

tijd al behoudend als het om sloop of 

planologische veranderingen ging en 

dat is in de loop der jaren alleen maar 

erger geworden. 

We moeten zuinig zijn op ons erfgoed 

en dat geldt zowel voor rood als groen 

(stenen en struiken)’. 

Maria Limborgh: ‘Wij moeten zuinig zijn op ons erfgoed’. 

Renovatie jongerenactiviteitencentrum 
W4 voltooid

door Henk van de Bunt

Vrijdag 9 november heropende wethouder Herman Mittendorff het prachtig gerenoveerde 

 W4 jongerencentrum, gelegen aan Weltevreden 4 in De Bilt. 

Sinds 2007 is in het pand Weltevre-

den 4 het jongerenactiviteitencentrum 

W4 gehuisvest. Doordat na een grote 

brand het pand niet meer gebruikt kon 

worden is W4 tijdelijk verhuisd naar 

het pand Jan Steenlaan 34 b/c in Bilt-

hoven. Zowel de jongeren die gebruik 

maakten van het pand aan de Welte-

vreden 4 als de gemeente, wilden dit 

pand graag behouden als jongerenac-

tiviteitencentrum. Na een grondige 

afweging werd besloten om het pand 

te renoveren zodat het snel weer in 

gebruik genomen kan worden.

Vanwege de al eerder geconstateerde 

slechte bouwkundige staat van het 

pand Weltevreden 4 was door de 

gemeente in 2009 besloten om een 

nieuw jongerenactiviteitencentrum 

te realiseren zo mogelijk in combi-

natie met andere maatschappelijke 

functies. De voorbereidingen voor 

de openbare aanbesteding werden 

in 2010 getroffen. De gemeentelijke 

bezuinigingen en het feit dat de jon-

geren in W4 tevreden waren met het 

pand (vóór de brand), was aanleiding 

om nogmaals een afweging te maken 

tussen nieuwbouw en renovatie. 

Op 1 februari 2011 werd het besluit 

genomen om alsnog over te gaan tot 

een grondige renovatie van W4. De 

kosten vallen daarmee de komende 

15 jaar lager uit dan in geval van 

nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting

Totdat het pand aan de Weltevreden 

4 helemaal klaar was nam het jonge-

renactiviteitencentrum intrek in het 

pand aan de Jan Steenlaan 34 b/c, 

waarbij door er door de jongeren zelf 

hard gewerkt werd om dat pand klaar 

voor tijdelijk gebruik te maken. Na-

dat er onrust in de buurt was ontstaan 

over de vestiging van het jongeren-

activiteitencentrum op de locatie Jan 

Steenlaan, sprak de gemeente omwo-

nenden op een informatieavond. Daar 

werd onder andere afgesproken dat 

er geen drank- en horecavergunning 

aangevraagd zou worden en dat de 

activiteiten in de avond tot een mini-

mum beperkt zouden blijven. Met de 

omwonenden werden goed werkende 

afspraken gemaakt, die gedurende de 

gehele tijdelijkheid goed hebben ge-

functioneerd. 

Alvorens later een ballonnenlint door te knippen verwoordde wethouder 

Herman Mittendorff eerst de tevredenheid van het gemeentebestuur van De 

Bilt.

Hobbybeurs in Westbroek
Komende zaterdag 17 november vindt de tweejaarlijkse Hobbybeurs plaats 

in het Dorpshuis van Westbroek. Van 10.00 tot 16.00 uur laten 35 deelnemers 

zien wat voor leuke, originele en interessante vrijetijdsbesteding ze hebben. 

Door de opening van de nieuwe Christinafoyer zijn dat er dit jaar meer 

dan ooit. Van alles is er te zien. Creatieve hobby’s, aquarellen, keramiek en 

het maken van quilten, houtbewerking en allerlei prachtige werkstukken. 

Maar ook zijn er deelnemers die met 

hun treinenverzameling, oude foto’s, 

vogelhuisjes of eigen gemaakte jam 

naar het dorpshuis komen. Het is 

te veel om op te noemen. De twee 

jongste deelneemsters zijn Lize de 

Groot en Anneke Oudhof. Zij zijn 

heel goed in het maken van lekkere 

taarten, cup cakes en cakepops. Die 

zijn prachtig versierd met marse-

pein. Dat schijnt een rage te zijn die 

de laatste tijd erg populair is gewor-

den. Kinderen kunnen zelf ook cake-

pops versieren. Lize en Anneke zijn 

al heel druk met de voorbereidingen 

en willen de bezoekers graag laten 

zien wat ze allemaal gemaakt heb-

ben. De organisatoren aan de Hob-

bybeurs verwachten dat er komende 

zaterdag weer veel mensen komen 

kijken. [MN]

St. Maarten-gedenkdag
St. Maartensgedenkdag is afgelopen zondag gevierd met een echte ‘Ridder 

te Paard’ in de Noorderkerk aan de Laurillardlaan te Bilthoven. Ds. Paul 

Wansink - alias St. Maarten - reed het kerkplein op en zag een zwerver 

op de tuinbank liggen. De kinderen keken verrast toe, zagen de ridder van 

het paard afstijgen, de zwerver begroeten en daarna zijn mantel in tweeën 

scheuren. Met de helft dekte hij de arme man toe en vervolgde zijn weg. 

De beamer maakte de kerkgangers deel van dit gebeuren. Nadat de lampi-

onnen waren gemaakt, kwamen de kinderen al zingend met hun lichtjes in 

de kerkzaal terug. Collega-ds. mevr. Benedikte Bos leidde deze feestelijke 

dienst met kinderkoor en cantorij. (Ria Verhoef)

Ridder Wansink bij de Noorderkerk.

Lize de Groot (links) en Anneke 

Oudhof zijn de twee jongste 

deelneemsters aan komende 

Westbroekse Hobbybeurs. (foto 

Maaike de Groot)



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 november
t/m woensdag 21 november

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

VLEESWAREN-TRIO "VAN ‘T HUIS"

GEHAKTDAG

Schouderham

Gebraden gehakt 

Katenspek

Kip-tomaat-mozzarella salade

Filet Americain

Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

3x 100
gram 3.49

500
gram 5.50

500
gram 3.98

100
gram 2.25

100
gram 2.49

100
gram 1.10

Magere 
runderlappen
 
Schouderkarbonade

Eendenborstfilet

Nu ook zélfgerookte 
eendenborstfilet

Lekker gevulde 
kipfilet met roomkaas

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Katenvlinders

Wintervinken

Gehaktspeciaaltjes

STOMPETOREN  
OVERJARIG OUD

500
gram 5.75

500
gram 5.25STOMPETOREN  

EXTRA BELEGEN

Ook voor uw kerst- en relatiegeschenken 
bent u bij ons aan het goede adres! 
Talloze mogelijkheden!

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
MACADAMIANOTEN

VERSGEBRANDE 
NOTENHERFSTMIX

100
gram 2.98

100
gram 1.25

Alléén DONDERDAG

De lekkerste

Blad mandarijnen 
Clementines  Kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

NU VERSE

• Hazenpeper 

MET RODE KOOL EN PUREE ____ 100 GRAM 1,49

• Japanse kip 

MET NOEDELS ____________ 100 GRAM 0,99

• Tagliatelle

MET ZALM EN MOSTERDSAUS __ 100 GRAM 1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Bredase

Spruitjes
500 gram

0,69 1,49

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99

De allerbeste

Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99

Hete bliksem
________________________  PER PORTIE  4,95

MAANDAG 19 NOVEMBER, DINSDAG 20 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 21 NOVEMBER

  

Vers gesneden

Roerbakgroente
SUPERIEUR  _________________ 400 GRAM 1,49 

Volop:
-  Wilde paddestoelen
-  Champignons 

1,99

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

zonder pit
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JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN    

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

21 NOVEMBER 13.00 - 15.00 UUR

Literaire Lunch met 

Geert Mak

Kaarten 

uitsluitend via bilthovenseboekhandel.nl of telefonisch 

à € 45,-- pp (Incl. apéritief, 2-gangenlunch, glaasje wijn en koffi e na)

• Locatie: Hotel de Biltsche Hoek

Zonnebloem in het zonnetje
door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse Zonnebloem jubileert. Op vrijdag 23 november a.s. van 16.30 tot 17.30 uur 

recipieert de vereniging in Parochiecentrum De Mantel aan de Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk 

vanwege haar dertigjarig bestaan. Alle reden om met de huidige bestuursleden terug te kijken op 

die dertigjarige periode, waarin het overwegend protestantse Maartensdijk mocht wennen aan die 

(Roomse) Zonnebloem; een gewenningsperiode, die met glans werd doorlopen.

Jellie Klaver is penningmeester en 

waarnemend voorzitter, Ido Huiten-

ga verzorgt de activiteiten, Marion 

Bracke regelt het bezoekwerk, Joop 

Vesters ondersteunt en Marjon Braas 

is de secretaresse. In koor vertellen zij 

over het ontstaan van de afdeling: ‘Op 

initiatief van de Fraters van Utrecht. 

Zij waren actief in de Maartenskerk 

in Maartensdijk, en zagen op andere 

plaatsen dat de Zonnebloem daar ac-

tief was, zoals in de Bilt. Dit leidde tot 

de oprichting. Mensen van het eerste 

uur zijn o.a. Koos van Lierop, Corry 

Bosman, Joke Gilijamse en Ria van 

Miltenburg. De afdeling is opgericht 

op 30 maart 1982, voor de duur van 

30 jaar. Die zijn wij nu gepasseerd’. 

Organisatie

De Landelijke organisatie van de Zon-

nebloem kent donateurs. De plaatse-

lijke afdelingen houden ogen en oren 

open voor mensen van de doelgroep 

voor de plaatselijke afdeling. Er is 

samenwerking via het gemeentelijke 

project MENS. De breed samenge-

stelde doelgroep bestaat uit langdu-

rig/chronisch zieken, mensen met een 

fysieke beperking en ouderen die in 

een isolement dreigen te raken. Ma-

rion Bracke: Het gastenbestand is erg 

in beweging maar schommelt rond de 

100 gasten. De afdeling Maartensdijk 

is er ook voor gasten uit Hollandsche 

Rading, Groenekan en Westbroek. 

Voor gasten uit deze kernen is er de 

mogelijkheid om indien noodzakelijk 

vervoer te regelen.

Oorspronkelijk werd de vereniging 

opgericht als de ‘Katholieke Nationa-

le Vereniging tot bevordering van het 

welzijn der zieken van alle gezindten’ 

vanuit de Katholieke Ziekenomroep 

door Alex van Waaijenburg (eind ja-

ren 40)’. Heeft de Zonnebloem ook 

jongeren activiteiten? Ido Huitenga: 

‘Landelijk is er een jongeren afdelin-

gen (Linq) opgericht (25 tot 40 jaar) 

o.a. voor vakantiereizen in binnen-

en buitenland en andere activiteiten. 

Sinds kort worden er ook activiteiten 

ontwikkeld voor de doelgroep 40-65 

jaar. Maar dit is nog in ontwikkeling. 

Dit laat zien dat de Zonnebloem een 

zeer actieve vereniging is en zinspeelt 

op nieuwe doelgroepen.’

De Mantel

Het gebruik van het naast de RK- 

kerk gelegen gebouw ‘De Mantel’ eti-

ketteert wel overduidelijk de verbon-

denheid met het Room-katholicisme? 

Jellie Klaver: ‘Praktische overwegin-

gen, zoals centrale plek in het dorp en 

dichtbij Dijckstate bepalen dit groten-

deels. Wij kunnen daar 60 à 80 gasten 

ontvangen. Aangepaste voorzienin-

gen en eigen keuken zijn aanwezig. In 

het verleden is ook gebruik gemaakt 

van Toutenburg, Dorpshuis Holland-

sche Rading en dit jaar gaan we voor 

de kerstviering naar het vernieuwde 

Dorpshuis in Westbroek. Van gasten 

hebben wij nog nooit te horen gekre-

gen dat De Mantel verbonden is aan 

de Katholieke kerk’ . Marion Bracke 

: ‘De afgelopen jaren gaat Sint, on-

dersteund door sponsoren (Vitras, 

Agterberg, Top’s Edelgebak), langs 

bij bedlegerige/rolstoel gebonden 

gasten’. Joop Vesters: ‘Door mond 

op mond reclame komt de afdeling 

aan haar vrijwilligers. Nieuwe jonge 

vrijwilligers zijn van harte welkom. 

Er zijn genoeg dingen te doen, zoals 

organiseren, helpen bij activiteiten, 

gasten bezoeken, bestuurswerk. Door 

de individualisering van de samen-

leving zijn er in de toekomst steeds 

meer vrijwilligers nodig om, naast de 

mantelzorgers, aandacht te geven aan 

gasten van de doelgroep. Daarom vul-

len wij ons vrijwilligersbestand heel 

graag aan met jonge vrijwilligers’.

Jubileumactiviteiten

In het jubileumjaar was en is er een 

extra feestelijke kerstviering, een 

Olympische Spelen-quiz in augustus 

2012 en in november een feestelijke 

jubileummiddag. 

In het voorjaar van 2013 wordt er een 

veiling georganiseerd ten bate van de 

afdeling. De vrijwilligers zijn dit (ju-

bileum-)jaar in het zonnetje gezet met 

een bezoek aan de musical ‘Ramses’ 

in Amsterdam.

Iedere afdeling werkt in principe zelf-

standig Maar binnen de regio Krom-

me Rijn is er een goede vorm van 

samenwerking bijvoorbeeld tijdens 

de Zonnebloem Regionale vakantie-

week.

Voor meer informatie over de afde-

ling Maartensdijk kan contact worden 

opgenomen met Marjon Braas, tel. 

0346 281190. 

Staand van links naar rechts: Marjon Braas, Ido Huitenga, Jelly Klaver, 

Marion Bracke. Zittend: Joop Vesters.

Buurtbemiddeling: betrouwbaar en effectief

Uit de jaarlijkse benchmark dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dit 

jaar voor de vijfde keer uitvoerde blijkt dat buurtbemiddeling ruim tweederde van de burenruzies 

succesvol op lost. Het oplossingspercentage is onverminderd hoog en stabiel.

De Bilt heeft tussen de 40 – 50 mel-

dingen per jaar, met een positief ef-

fect van 71%. Dat ligt mooi boven het 

landelijk gemiddelde (66%). Zaken 

die in De Bilt met buurtbemiddeling 

worden beslecht zijn onder andere ge-

luidsoverlast van buren, dieren of ap-

paratuur(47%), tuin/grondgeschillen 

(19%) en rommel, intimidatie, parke-

ren e.d. (34%). Politie, gemeente en 

woningcorporatie verwijzen bewo-

ners met klachten geregeld door naar 

buurtbemiddeling. 

Opvallend is dat het aantal mensen 

dat buurtbemiddeling zelf benadert 

stijgt. In 2007 kwam 23% van de 

aanmeldingen direct van bewoners, 

inmiddels is dit percentage gegroeid 

naar 33%. Het grootste aantal verwij-

zingen in De Bilt komt via de politie 

(39%).

Succesvolle aanpak

Buurtbemiddeling is inmiddels een 

beproefde methode en drijft groten-

deels op de betrokken en deskundige 

inzet van vrijwilligers. Iedere bemid-

delaar heeft een training gevolgd. Zij 

trekken geen partij, geven geen oor-

deel en gaan strikt vertrouwelijk om 

met alle informatie. 

Als buurtbemiddelaar vergroten zij 

zowel het woonplezier van mensen 

als ook hun gevoel van veiligheid in 

eigen huis en buurt. Bovendien zet 

een geslaagde buurtbemiddeling be-

woners weer in hun eigen kracht en 

zelfredzaamheid. Wanneer buren dan 

een volgende keer overlast of irrita-

ties ervaren, weten zij zelf beter het 

gesprek met hun buren aan te gaan. 

Nederland telt zo’n 3.000 vrijwillige 

buurtbemiddelaars. Zij zijn actief in 

170 gemeenten. In De Bilt inanciert 
de Gemeente de coördinatie en orga-

nisatie van buurtbemiddeling. 

De enige professionele kracht is de 

coördinator, die de organisatie van 

buurtbemiddeling in goede banen 

leidt. 

Voor wie

Buurtbemiddeling is voor alle inwo-

ners van de gemeente De Bilt die in 

een conlictsituatie zitten of dreigen 
te komen. De bemiddeling is gratis, 

wel wordt van u verwacht dat u na-

denkt over een acceptabele oplossing 

voor beide kanten en hier ook aan 

meewerkt. Voor meer informatie of 

voor het melden van overlast, kunt 

u bellen naar de coördinator, Frieda 

Boekel, 030-2677788 (maandag en 

donderdag) of mailen buurtbemidde-

ling.debilt@meanderomnium.nl

Frieda Boekel geeft folder buurtbemiddeling af.

Boekenmarkt  
in Sociaal Warenhuis

Zaterdag 10 november vond er in het Sociaal Warenhuis in De Bilt een 

boekenmarkt plaats, waarop heel veel 2de hands voor een euro per stuk van 

eigenaar verwisselden. 

De totale opbrengst - 974 euro - gaat naar de goede doelen, die ook jl. sep-

tember tijdens de Dorpskerk Marktdag werden gesteund, t.w. Hillcrest Aids 

Centre Trust in Zuid-Afrika en het Morgenster Ziekenhuis in Zimbabwe. 

Bijna duizend boeken kregen een nieuwe eigenaar.
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Tjitse Langerveld: ‘We delen een 
gemeenschappelijke interesse’ 

door Koos Kolenbrander en Rob Herber

Een van de grondleggers van de Biltse Historische Kring D’Oude School, Tjitse Langerveld, 

kwam in 1964 in De Bilt wonen. Hij werkte tot zijn pensioen in 1988 bij het KNMI. 

Vanaf de oprichting in 1992 is hij actief betrokken bij de Historische Kring. 

Tjitse Langerveld is op 12 mei 1923 

in Zaandam geboren: ‘Ik heb nog een 

jonger zusje. Mijn vader was zaken-

man en mijn moeder deed de huis-

houding. We zijn in mijn kleutertijd 

op doktersadvies - mijn moeder had 

astma - naar de droge grond van de 

Veluwe verhuisd. In Nunspeet heb 

ik de lagere school gevolgd en in El-

burg de Mulo. Na het behalen van het 

Mulo-b diploma in 1939 heb ik een 

paar maanden bij een kruidenier in 

Nunspeet gewerkt. Ik had interesse 

in de luchtvaart en heb een schrifte-

lijke cursus bij de Leidsche Onder-

wijs Instellingen gevolgd. Tijdens de 

bezetting heb ik bij een plaatselijk 

distributiecentrum voor veevoeder in 

Nunspeet gewerkt’. 

Ondergrondse

De familie Langerveld was actief in 

de ondergrondse. Op het bureau waar 

Tjitse werkte, werden Ausweisen uit-

gereikt, die hij soms vervalste. Zijn 

moeder begeleidde mensen die op 

de vlucht voor de Duitsers waren. Er 

was nog een echtpaar uit Den Haag 

als evacué in huis, waarvan de man 

offi cier bij de marine was’. Tjitse: Na 
de bevrijding ben ik in 1945 het huis 

uitgegaan en ging bij het Navigatie-

Bureau Schiphol werken. Jammer ge-

noeg werd ik afgekeurd voor de vlie-

geniersopleiding. Op grond van mijn 

leeftijd was ik vrijgesteld voor de mi-

litaire dienstplicht. Op het Navigatie-

Bureau deed ik, gecoördineerd vanuit 

het KNMI in De Bilt, weerswaarne-

mingen. De gehele dag door kwamen 

vliegeniers voor hun vlucht bij ons 

informeren naar de weersgesteldheid. 

Het was een continudienst; we werk-

ten met wel tachtig mensen op het bu-

reau. Ik heb er tot 1963 gewerkt. 

Hessenweg

In 1951 leerde Tjitse Jo Lammers, 

kennen. Zij werkte op de weerdienst 

voor de zeevaart bij het KNMI in De 

Bilt. Ze woonde aan de Hessenweg. 

Zij trouwden en gingen in Badhoeve-

dorp wonen. Jo kon daar niet zo goed 

wennen. Er kwam een plaats bij het 

KNMI in De Bilt vrij en de jong-

gehuwden besloten naar De Bilt te 

verhuizen: ‘We hebben eerst bij mijn 

schoonouders ingewoond en kwa-

men daarna in een huis op de Die-

renriem terecht dat in 1964 gebouwd 

was. Waar ik nu woon, - de van der 

Waalsweg en omgeving-, was nog al-

lemaal weiland van boer Floor. Hier 

woonden hoofdzakelijk mensen van 

elders. We hadden niet veel met de 

meest christelijke mensen in het oude 

De Bilt. 

Den Tonkelaar

Zijn hoofdtaak bij het KNMI was de 

voorbereiding van de weersverwach-

ting aan de hand van waarnemingen. 

Hij werkte samen met de bekende 

Joop den Tonkelaar die het weerbe-

richt op de TV voorspelde. Je zag 

maar één arm van hem en die tekende 

met een viltstift de hogedrukgebie-

den, temperaturen en weersverwach-

tingen. Ook met Jan Pelleboer had hij 

contact, die in het begin meer als een 

amateur werd gezien. De weerdien-

sten zijn volgens Langerveld eigen-

lijk pas begin 1900 ontstaan. Vooral 

prof Buys Ballot heeft er een serieuze 

zaak van gemaakt.

Pensioen

Na zijn pensionering ging Tjitse Lan-

gerveld zich met de historie van De 

Bilt bezighouden. Voor de oprichting 

van de Historische Kring in 1992 

hield hij al lezingen over de geschie-

denis van De Bilt en Bilthoven: .’In 

totaal heb ik over oud-De Bilt 350 

lezingen verzorgd. Het gebouw van 

het KNMI waarin ik werkte, staat bij 

wijze van spreken op de fundamenten 

van het klooster Oostbroek waarmee 

de geschiedenis van De Bilt vanaf de 

eerste helft van de elfde eeuw is be-

gonnen. Vandaar mijn interesse in de 

geschiedenis. Dat we nu samen zijn 

met Maartensdijk vind ik heel goed. 

We delen een gemeenschappelijke 

interesse. Ik ben nog wel lid van de 

historische vereniging van Nunspeet, 

maar sinds 20 jaar heb geen contact 

meer met die streek waar ik ben op-

gegroeid. Wanneer je geen auto rijdt, 

word je leefomgeving steeds kleiner’. 

Het volledige interview is te vinden 

op www.historischekringdebilt.nl

Tjitse Langerveld werkte samen met de bekende Joop den Tonkelaar die het 

weerbericht op de TV voorspelde.

Zang Veredelt zingt in De Bremhorst
Donderdagavond klonken er prach-

tige klanken vanuit de recreatiezaal 

van Woonzorgcentrum De Brem-

horst in Bilthoven. Het gemengd koor 

Zang Veredelt uit de zuidelijkste kern 

De Bilt verzorgde een concert in De 

Bremhorst. 

Bijna het gehele koor, bestaande uit 

45 leden, was aanwezig. Er werden 

zowel oudere als Engelstalige liede-

ren gezongen. 

(Joke Ruiter)

Kerstviering 
Zonnebloem De Bilt

In het kader van Kerstmis organiseert De Zonnebloem, 

afdeling De Bilt/Bilthoven, op 15 december 2012 een 

gezellige middag van 14.00 tot 17.00 uur in het H.F. 

Witte Centrum (Dorpshuis) in De Bilt. Een gospelkoor 

zal diverse liederen, waaronder Kerstliederen, ten ge-

hore brengen terwijl u geniet van koffi e, thee en iets lek-
kers erbij. Er is tevens gelegenheid om met het koor mee 

te zingen!

Wilt u dit meemaken, dan s.v.p. aanmelden vóór 20 no-

vember bij Greet van Niekerk, Hessenweg 190C, De 

Bilt, tel 2201709 of Klaas Rem, Waterhoenlaan 49, Bilt-

hoven, tel 2980344 of 06-42422864. 

Er wordt een geringe onkostenvergoeding van vijf euro 

per persoon gevraagd.

Luisteren naar 
jazzmuziek

Jazzkenner Gerhard ten Hoopen geeft donderdagavond 

22 november in een lezing waarbij hij ingaat op de vraag 

hoe jazzmuziek is ontstaan en welke invloeden bepalend 

zijn geweest voor de ontwikkeling van deze muziek. U 

krijgt deze avond een goed overzicht van deze altijd in 

beweging zijnde muziekvorm. De lezing wordt geïllus-

treerd met geluidsfragmenten en beelden.

Gerhard ten Hoopen is al jaren een enthousiast jazzlief-

hebber en radiopresentator. Ook is hij contra-bassist in 

Trio Jazz Support en is hij de stuwende kracht achter 

Holland Jazz. 

Meer info op www.hollandjazz.com Aanvang 20.00 uur 

in Kunstenhuis/Muziekschool De Bilt.

Weinig buit, veel schade
 

Voor de 3e maal dit jaar is er ingebroken in de kantine 

van TV Tautenburg in Maartensdijk. Wederom is er vrijwel 

niets meegenomen maar veel schade aangericht bij het 

toegang verschaffen tot het gebouw. 

Het is bij de meeste sportverenigingen beleid geen geld en waardevolle 

spullen in het gebouw achter te laten. Het moeten dan wel amateurs zijn 

die het slechts gemunt hebben op een paar fl essen drank en een paar euro 
wisselgeld, want er is echt niet meer te halen. Dit keer is er ook een plastic 

prullenmand (wat moet je ermee?) meegenomen. De schade aan ruiten, deu-

ren en kozijnen is vele malen groter dan wat er te halen is.

 

Alarm

De club ziet zich genoodzaakt een dure alarminstallatie aan te schaffen, 

compleet met camera. Ook heeft de politie aangekondigd de sportaccom-

modaties frequenter te controleren. Wanneer iemand in de nacht van 5 op 6 

november verdachte dingen heeft gezien op of rond de tennisbanen, meld 

het via info@tautenburg.nl. De informatie, ook anoniem, zal worden door-

gespeeld aan de politie.

 

Preventie

Het wordt tijd voor een preventieteam want ondanks hoge hekken, speciale 

sloten en een pasjes-toegang-systeem blijft controle nodig. De kosten en de 

tijd die een tennisclub(-je) bezig is met het regelen van alle gevolg-ellende 

van zo’n inbraak zijn belachelijk hoog. Vooral omdat er niets te halen is, 

wordt alle toekomstige inbrekers geadviseerd hun heil elders te zoeken. 

De aanwezige bewoners genoten zichtbaar, mede ook wanneer zij - door de tekst uit het programmaboekje - uit volle 

borst mee konden zingen.

18 november 2012 | 8 januari 2013
 Opening zondag 18 november om 15.00 uur

Expositie Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

KUNST EN NIEUWE MEDIA

www.arttraverse.nl
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Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NAJAARS 
KNALLER

 

NU

2e BROEK OF ROK  

50% KORTING*
*Let op, geldt voor het goedkoopste artikel

van dames, heren en baby

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Speculaasbrokken

 van 3,95 nu

Proefstol 

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

5,25

3,25

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Kleur en win!

Lever de kleurplaat mooi ingekleurd in en je krijgt deze kleurpotloden 
kado! 

Wacht niet te lang want op=op!

Haal de kleurplaat bij:

Hoera! Vrijdag na school mag 

ik m'n schoentje weer zetten 

bij kapper Hans. 

Piet Danny staat al te wachten.

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407 SW
XS 2.0 16V, 2007, 115.000, ZILV 

GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

LMV, RAD/CD, CRUISE C, ABS, ESP, 

TREKH

€ 9.350,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET, VELOURS, CLIMATE C, RAD/CD  € 6.500, 00 

CITROEN C6 V6 HDIF EXCLUSIVE AUT 2006 147.000 ZWART MET, LEDER INT, CRUISE C, ABS, LMV, ECC, 

PARKEERH, SCHUIFD, RAD/CD, TREKH AFN  € 16.950, 00 

PEUGEOT 1007 1.6 16V GENTRY 2005 97.000 ZWART MET, AIRCO, ABS, PANORAMADAK, LMV, 

AUTOMAAT RAD/CD, MLV, ER, CV, SB, CRUISE C  € 6.950, 00 

PEUGEOT 207 1.4 VTI 5DRS 2007 82.000 ZWART, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD  € 7.500, 00 

PEUGEOT 307 1.6 16V HDIF BREAK 2006 146.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, MLV, RAD/CD, 

ABS, REGENS  € 7.450, 00 

PEUGEOT 307 1.6 16 XR AUTOMAAT 2001 137.000 GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, SCHUIFD, RAD/CD  € 2.500, 00 

RENAULT MODUS 1.4 16V 5DRS 2006 69.000 GRIJS MET, AIRCO, ABS, AIRBAGS, ER, CV, ESP, SB, 

AUTHENTIQUE CRUISE C, TREKH, RAD/CD  € 5.950, 00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET, ESP, ER, CV, SB, ZONNEDAK, RAD/CD  € 3.950, 00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 198.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 17.945, 00

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Populaire geuren zoals: 

Puma, 
Replay, 

Christina Aguilera 
en 

Avril Lavigne

20 ml nu met 15% korting
Als u het product niet vindt in de winkel

 ga dan naar www.vanrossum.diodrogist.nl

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   11

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   29

29-11-10   16:41

Katten Kunst

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

15x Katten Kunst
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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
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Soroptimisten maken werk  
van debatavond over kunst

door Guus Geebel

Ruim 150 mensen namen  woensdag 7 november in de Mathildezaal van het gemeentehuis  

deel aan een maatschappelijk debat onder de titel: Uit de kunst of is kunst Uit. Het debat werd 

georganiseerd door de Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven. Drie sprekers hielden vanuit  

verschillende invalshoeken een inleiding. Onder leiding van professor Willem Hendrik Gispen 

ontstond daarna een levendig debat. Het Couperus Kwartet, bestaande uit cellisten  

van het Residentie Orkest, zorgde voor het muzikaal intermezzo.

In haar openingwoord vertelt Chris-

tine Gispen, president van de Biltse 

Soroptimisten, een en ander over deze 

internationale serviceclub van vak-

vrouwen voor vrouwen. ‘Wij steunen 

als serviceclub lokale, nationale en in-

ternationale projecten.’ De opbrengst 

van de debatavond is bestemd voor de 

stichting Casud. Deze kleinschalige 

organisatie verstrekt microkredie-

ten aan vrouwen in de regio Tamale 

in Noord-Ghana. Casud is opgericht 

door een Nederlandse student die 

nauw contact onderhoudt met orga-

nisatoren ter plaatse. Die benaderen 

groepen vrouwen die met een startbe-

drag een kleine nering kunnen opzet-

ten. Er zijn inmiddels 45 groepen van 

25 vrouwen. De Biltse Soroptimisten 

begonnen het project drie jaar gele-

den te steunen. De opbrengst van de 

debatavond bedroeg ruim 1.500 euro

Het dilemma

Wethouder Bert Kamminga gaat in 

zijn bijdrage in op de soms hoogop-

lopende discussies rond bezuinigin-

gen op kunst. Hij noemt Nederland 

in vergelijking met andere landen 

een cultureel walhalla en geeft met 

een aantal recente voorbeelden aan 

dat kunst behoorlijk elitair is. ‘De te-

genstelling tussen wat men noemt de 

hoge en de lage cultuur zit ook bij de 

eigen inwoners en de gemeenteraad. 

Hij haakt in op een voorstel in de raad 

voor een kunstwerk, dat de oppositie 

een onzinnig voorstel vond. Kam-

minga vreest dat dit een voorbode is 

van wat ons te wachten staat. Hij sluit 

zijn inleiding af met het gedicht ‘De 

zeer oude zingt’ van Lucebert, waarin 

het veelgebruikte ‘Alles van waarde 

is weerloos’ voorkomt. Kamminga 

vindt dat je met zo’n dichtregel moet 

oppassen, omdat je de dichter meestal 

onrecht doet. 

Cultureel ondernemerschap

De onderneming waarin Dolf Se-

gaar participeert sponsort sinds en-

kele jaren De Nederlandse Opera. 

Segaar vindt dat de kunstwereld zelf 

moet nadenken hoe zij geld uit de 

markt kan halen, omdat de overheid 

minder te besteden heeft. Hij wil de 

kunst echter niet vergelijken met het 

bedrijfsleven. De concurrentie die 

bij het bedrijfsleven hoort, geldt niet 

voor de kunst. ‘We vinden het belang-

rijk dat kunst toegankelijk is. Er zijn 

verschillende kunstvormen. Daarbij 

moeten we niet alleen maar kijken 

naar wat goed in de markt ligt, maar 

accepteren dat voor sommige kunst-

uitingen subsidies gegeven worden.’ 

Segaar pleit ervoor dat de kunstwe-

reld meer naar wegen zoekt om zich 

met de maatschappij te verbinden. Hij 

stelt dat in tijd van crisis het cultureel 

ondernemerschap groter wordt.

Herbezinning

Museumdirecteur Stef van Breugel 

was erg onder de indruk van de over-

winningsspeech van Barack Obama. 

‘Van Picasso is de uitspraak dat ook 

als er maar één waarheid is, er dui-

zend schilderijen van gemaakt kun-

nen worden. Obama maakt van dui-

zend waarheden één schilderij.’ Van 

Breugel vond het jammer dat Obama 

in zijn redevoering niet iets over 

kunst en economie zei, maar hij denkt 

dat wanneer hij dat wel gedaan zou 

hebben, hij de koppeling tussen kunst 

en vrijheid gemaakt zou hebben. Van 

Breugel stelt dat het gedaan is met de 

relatie tussen overheid en kunsten en 

de bescherming die de overheid aan 

die kunsten geeft. ‘De relatie tussen 

het volk en de kunst is beladen. 

De kunstenaar moet vrij zijn in zijn 

expressie.’ Gelet op de grote hoe-

veelheid kunstwerken in de depots 

van musea pleit Van Breugel ervoor 

de bevolking eigen collecties uit die 

stukken te laten samenstellen en die 

op veel plaatsen te laten zien. ‘Daar-

mee verklein je de kloof tussen kunst 

en bevolking.’

V.l.n.r. Debatleider Willem Hendrik Gispen, Bert Kamminga, Dolf Segaar en 

Stef van Breugel.

De debatavond over kunst trok veel bezoekers.
Bewogen bewegen –  

Kunst en nieuwe media

De tweede ArtTraverse-expositie van dit seizoen wordt zondag 18 november 

a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis geopend. Voor deze expositie heeft 

de ArtTraverse-werkgroep de kunstenaars: Lila Boucher, Mariëtte Meijers, 

Joost Mellink, Karel en Lia van Vugt en Willem van Weeghel uitgenodigd.

De opening zal verricht worden door Bert Kamminga, wethouder Kunst & 

Cultuur De Bilt. De expositie is te bezoeken tot en met dinsdag 8 januari 

2013 in de ArtTraverse tijdens kantooruren maandag, woensdag en donder-

dag van 8.30 tot 17.00 uur, dinsdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 

8.30 tot 16.00 uur. Op de zondagen 25 november, 9 december en 16 decem-

ber 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur is de expositie in het gemeentehuis ook 

opengesteld voor publiek.

Buurtcentrum nieuwe stijl
’t Hoekie vaart andere koers 

door Lilian van Dijk

De vrijwilligersraad brengt graag de mogelijkheden om meer gebruik te maken van  

Servicecentrum ’t Hoekie bij omwonenden onder de aandacht. Wij haken in op  

een ingezonden persbericht en d secretaris van de vrijwilligersraad van ’t Hoekie  

Anton van Amerongen verduidelijkt het een en ander op persoonlijke titel.

Uit een enquête van de vrijwilligers-

raad van stichting Animo onder tach-

tig mensen is onder andere gebleken 

dat velen geen idee hebben waar 

stichting Animo voor staat, begint 

het persbericht. Van Amerongen legt 

uit: ‘De stichting Animo beheert nu 

’t Hoekie namens de gemeente. Het 

is een bredere welzijnsorganisatie, 

die inancieel gezond is Daarom is er 
ruimte voor het bieden van ondersteu-

ning bij activiteiten.’ 

De naam “servicecentrum” veroor-

zaakt verwarring, vervolgt het pers-

bericht. Toch kent vrijwel iedereen 

het servicecentrum nog als het buurt-

huis. Men is op de hoogte dat er een 

jaarlijkse rommelmarkt wordt gehou-

den, dat het als stembureau dient en 

dat er cursussen Nederlands worden 

gegeven, maar daarmee houdt het 

zo’n beetje op. ‘Dat het tegenwoor-

dig servicecentrum heet in plaats 

van buurtcentrum, is een zaak van 

de politiek’, verklaart Van Ameron-

gen. ‘Maar ik kan me wel indenken 

dat mensen door de naamswijziging 

andere verwachtingen koesteren van 

wat het voor hen kan betekenen.’ 

Zwakkeren in de samenleving

De tijd dat alleen vanuit het buurthuis 

zelf allerlei cursussen en activiteiten 

werden ontwikkeld is voorbij, gaat 

het persbericht verder. In de politiek 

was er sprake van een grote inzet op 

maatschappelijke en sociale zelfred-

zaamheid en verschoof de verant-

woordelijkheid meer naar de burger 

zelf. Op de vraag of die frasering 

niet gewoon een mooie verpakking is 

voor het feit dat door de overheid op 

het sociale vlak gigantisch wordt be-

zuinigd, antwoordt Van Amerongen: 

‘Het is een nare ontwikkeling. Men 

voelt zich niet meer verantwoorde-

lijk voor de zwakkeren in de samen-

leving.’ Hij vervolgt: ‘Animo krijgt 

weliswaar subsidie van de gemeente, 

maar moet daarvan bijvoorbeeld ook 

de beroepskrachten betalen. Mensen 

moeten nu zelf iets organiseren en 

voor sommige van die activiteiten 

wordt een linke bijdrage van de deel-
nemers gevraagd, die voor sommige 

wijkbewoners te hoog is.’ De bereik-

baarheid van ’t Hoekie met het open-

baar vervoer is niet optimaal, geeft 

Van Amerongen toe. ‘We horen veel 

negatieve verhalen over de regiotaxi. 

Mensen worden te laat opgehaald en/

of moeten te vroeg weg bij een activi-

teit. Het zou mooi zijn als de gemeen-

te via de bestuursregio Utrecht druk 

uitoefent om het vervoer per regiotaxi 

te verbeteren.’ In Utrecht gebeurt dat 

al, zie http://utrecht.groenlinks.nl/

node/89994.

Gebruiksmogelijkheden

Het servicecentrum is geen buurthuis 

oude stijl meer, waar allerlei activi-

teiten werden georganiseerd door een 

aantal vaste medewerkers en vrijwil-

ligers, aldus het persbericht. Het ser-

vicecentrum faciliteert activiteiten, 

het verleent dus service aan mensen 

die iets willen organiseren waar be-

hoefte aan is. Beroepskracht Ernst 

Grevink wordt erbij gehaald om dat 

toe te lichten: ‘Wie iets wil organi-

seren in ’t Hoekie, overlegt daarover 

met medewerkers van Animo. 

De insteek is en blijft wijkgericht. Aan 

mensen die een workshop of cursus 

organiseren, vragen we huur voor de 

ruimte die ze gebruiken. Zij moeten 

zelf hun administratie verzorgen.’ Die 

huur kan variëren van 25 tot 75 euro, 

afhankelijk van de beoogde ruimte. 

‘Maar een buurtinitiatief dat binnen 

de doelstelling past en voor de hele 

wijk bestemd is, mag onder bepaalde 

voorwaarden om niet van ’t Hoekie 

gebruikmaken.’ Voor wie iets in ’t 

Hoekie wil organiseren zijn zowel 

overdag als ’s avonds nog mogelijk-

heden, verzekert Grevink. Hij heeft 

nog een nieuwtje te melden: ‘We zijn 

op het moment in onderhandeling met 

WVT om daar een servicecentrum in 

te richten.’ De andere servicecentra 

worden gevestigd in Dijkstate, waar 

nu al een helpdesk is, en de Schuts-

mantel. 

Anton van Amerongen, secretaris van de Vrijwilligersraad, doet zelf veel 

vrijwilligerswerk bij ’t Hoekie. Hier helpt hij mee bij een heel succesrijke 

activiteit, de High Tea. Hij staat rechts op de foto.



Voor de liefhebbers. Gemarineerd of naturel. Kort bakken; OP = OP.

HOLLANDSE LAMSBOUTSCHIJVEN

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

Met o.a. mals rundvlees, kruidencrème, rucola, kaas, 

pijnboompitjes en marinade.

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

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gemarineerd.

STEAK OBAMA ......................................... 4 STUKS € 7,00

Ouderwets lekker om te stoven. Heerlijk mals; ca 2 - 2 ½ uur stoven.

RUNDER SUKADELAPJES ..............500 GRAM € 6,98

Puur rundvlees met kaasblokjes. Op veler verzoek.  Mals & mager.

CHEESEBURGERS ................................... 3 STUKS € 3,75

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipfilet, groenten en kerriesaus.

KIPKERRY SCHOTEL .........................500 GRAM € 6,00

Uit onze specialiteitenhoek:  lekker gemarineerd en gekruid.

BIEFSTUKSCHNITSELS ....................100 GRAM € 1,85

Uit onze herfsthoek: om te stoven of voor de erwtensoep!!

VLEESKRABBETJES................................... 1 KILO € 5,90

HAMSCHIJF .................................................... 1 KILO € 6,00

Ons bekende varkensvlees: lekker gekruid en gezouten; ca 1 ½ uur braden.

PROCUREURROLLADE ................ 500 GRAM € 5,75

Voor jong en oud; Lekker mager & lekker  gekruid.

RUNDER ENGELSE WORSTJES ...100 GRAM € 1,35

Malse kipfilet in een jasje van cornflakes.

KIP KROKANTSCHNITSELS .........100 GRAM € 1,25

Met o.a. barbecueworstjes, geraspte kaas, ontbijtspek 

en curry ketchup. 15 min op 180°c.

DUITS SCHLAGERSLEETJE ...........100 GRAM € 1,00

Lekker beleg. Iets aparts voor op de boterham. Van het Spaanse varken.

GEKOOKTE IBERICO HAM ...........100 GRAM € 2,75

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 17 november. Zetfouten voorbehouden.

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

Raaijen Interieurs
*  ActIe  *

Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo
bank en ontvang 21% btw retour.

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

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl
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Parel Promotie
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Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Maandaanbieding tajines
De tajine is een oude kookpan 

uit Noord-Afrika, gemaakt van 

klei. Klei houdt de warmte goed 

vast waardoor de gerechten 

gelijkmatig verwarmd worden en 

al sudderend langzaam garen  

In november met 10% korting  

Ook op het boekje erbij waarin je alles kunt lezen  

over hoe en wat.

Maandaanbieding food: Vlokken puur 

van € 1,99 voor € 1,59 = 20% korting

Op naar Sinterklaas…
Sinterklaasletters zijn weer 

volop beschikbaar. 

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Kerstspiratie, één groot feest 
voor sfeerliefhebbers
In onze binnenafdeling is een groot Kerstparadijs ingericht. 
Volop sfeer, verrassende Kerstartikelen en onweerstaanbare 
aanbiedingen. Voor een extra fijne Kerst bij u thuis!!!

Bijzonder mooie aanbieding 
.... DE PHALAENOPSIS (vlinderorchidee)
De koningin onder de orchideeën.  
Prachtig 2-taks exemplaar
Nu géén 9,95 per stuk maar slechts .............. 4,95

De huizenprijzen zijn gekelderd 
Huisjes van LEMAX, LUVILLE, 11-STEDEN DICKENSVILLE en alle 
andere  merken nu met een  super kassakorting van ..............

 25%

Vanaf zaterdag 24 november

Het grootste en gezelligste 
winterevenement van Midden Nederland

4 Belangrijke berichten voor u

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Rookkast Zweistra 
door Marijke Drieenhuizen

Henk Zweistra, worstmaker bij Slagerij Zweistra aan het Maertensplein in Maartensdijk,  

heeft zijn eigen rookkast. Tot voorheen bracht hij zijn ambachtelijk bereide rookworst  

elders om te worden gerookt. Nu is hij in staat om het hele proces in eigen beheer  

te regelen. Donderdag gingen de eerste worsten de nieuwe rookkast in.

Het proces worstmaken is een am-

bacht. Het is een intensief proces 

waar de worstmaker op verschillende 

momenten zijn eigen ‘handtekening’ 

op het product kan zetten. Het begint 

met het juiste, speciaal uitgezochte 

en zeker niet te vette vlees, daarna de 

toevoeging van de perfecte samen-

stelling van kruiden, specerijen en 

zout en bij Henk Zweistra het gebruik 

van natuurdarm. De rook in de rook-

kast komt van het smeulen van een 

samenstelling van houtsnippers van 

beuken en eikenhout dat gaat roken 

doordat er weinig zuurstof aanwezig 

is. Dan volgt in ongeveer tweeeneen-

half uur het proces van drogen, roken, 

koken en afkoelen.

Nieuwe kansen

Er wordt veel rookworst gegeten 

in Maartensdijk. Vorige week zijn 

er ongeveer 1500 rookworsten ver-

kocht bij Slagerij Zweistra. Andries 

Zweistra: ‘Dat is wel veel, maar de 

worst was dan ook in de aanbieding’. 

Henk Zweistra is zichtbaar blij met 

de rookkast. ‘Nu kan ik alle proces-

sen gewoon in eigen hand houden en 

blijven werken aan de kwaliteit van 

de rookworsten. Het is een prachtige 

kast die behalve roken en koken ook 

gebruikt kan worden om te bakken 

en te rijpen. Dus naast het maken van 

worsten kunnen we de kast ook gaan 

gebruiken voor het maken van rauwe 

ham en bijvoorbeeld cervelaatworst. 

En als we alle mogelijkheden hebben 

leren kennen van de kast komen we 

vast ook bij de nieuwe mogelijkheden 

die het kan bieden. Zo kun je werken 

met een andere samenstelling van het 

hout of het daaraan toevoegen van ex-

tra’s als jeneverbessen of rozemarijn’. 

Een op deze wijze ambachtelijke 

rookworst is te herkennen aan de wat 

donker gekleurde punt aan de onder-

kant. Henk Zweistra: ‘De worst wordt 

in de rookkast eerst gedroogd, dan 

blijft er onderaan een druppel han-

gen die later in het rookproces donker 

verkleurd’. Henk Zweistra is blij met zijn eigen rookkast.

Wethouder Arie-Jan Ditewig feliciteerde Andries en Monica Zweistra met de 

onlangs behaalde prijzen voor de rookworsten.

Kookboeken7daagse biedt volop inspiratie 

Met de feestdagen in aantocht organiseert de Bilthovense Boekhandel deze week een 

Kookboeken7daagse. De aftrap vond plaats op zaterdag 10 november met de uitreiking van het 

kookboekentijdschrift Genot door Fusina Verloop aan Ike Bekking, eigenaresse van de boekhandel.

Wie hier een kookboek van minimaal 

12,50 euro koopt, krijgt dit magazine 

cadeau. Het is een prachtig blad met 

interviews met bekende koks en een 

fotograaf van recepten, recepten om 

zelf te maken, kookboekengeschie-

denis, koken met kinderen, een serie 

artikelen over ‘Het dierbaarste kook-

boek van...’ en nog veel meer fraais. 

Verloop is de initiatiefneemster van 

de Kookboek van het jaar verkiezing. 

Zij woont in Amsterdam, maar is in 

Bilthoven opgegroeid. ‘Inmiddels 

bestaat deze verkiezing al zes jaar 

en de Kookboeken7daagse doe ik nu 

voor het derde jaar, dit jaar voor het 

eerst met het magazine. Ik heb voor 

de presentatie van het tijdschrift  in 

overleg met de stichting Collectieve 

Propaganda van het Nederlandse 

Boek een boekhandel buiten de Rand-

stad gekozen. Ik las dat in Bilthoven 

een boekhandel was met een kookei-

land. Daarmee vervult Ike Bekking 

een voorbeeldfunctie voor de andere 

boekhandels in Nederland.’ Kookboe-

ken zijn populair in ons land, aldus 

Verloop. ‘Er worden er een miljoen 

per jaar verkocht. Mensen vinden het 

leuk om lekker zelf in de keuken aan 

de slag te gaan.’ Verloops drijfveer: 

‘Ik organiseer dit evenement omdat 

ik het belangrijk vind dat we goed en 

gezond eten. Al dat kant-en-klare eten 

uit de supermarkt is ongezond.’ Door 

de verkiezing Kookboek van het jaar 

komen kookboekenauteurs meer on-

der de aandacht van het publiek, al-

dus de initiatiefneemster. ‘Neem Bart 

van Olphen, dit jaar genomineerd 

en voorvechter van koken met duur-

zame vis, en Yvette van Boven van 

het kookboek Home Made, een van 

de winnaars van 2010. Dat boek is 

zelfs in het Engels vertaald en uitge-

komen in Amerika.’ Dit jaar zijn ook 

twee boeken over vegetarisch koken 

genomineerd, een ontwikkeling waar 

Verloop blij mee is: Veg! van Hugh 

Fearnley-Whittingstall en Street Food 

India van Mirjam Letsch. ‘Eens of 

een paar keer per week vegetarisch 

eten is heel gezond.’ 

21 November vindt om 13.00 uur bij 

De Biltsche Hoek en De Bilt een lite-

raire lunch plaats met Geert Mak die 

wordt georganiseerd door de Biltho-

vense Boekhandel. Voor meer infor-

matie: zie www.bilthovenseboekhan-

del.nl of bel 030-2281014. [LvD]

Ike Bekking ontving als eerste het kooktijdschrift uit handen van Fusina 

Verloop.

Galerie MaCloud  
opent Wonderkamers

Vrijdagavond 9 november opende Ab Talmon de door zijn echtgenote Else 

Rosenboom bedachte Wonderkamers in zijn galerie MaCloud aan de Juli-

anaweg 1 in Bilthoven. Deze ‘eilandjes’ in zijn galerie zijn geïnspireerd op 

de kunst- en rariteitenkabinetten uit de 16e en 17e eeuw. Mensen uit die 

tijd brachten voorwerpen mee van verre reizen en legden verzamelingen 

aan van van-alles-en-nog-wat. In Galerie MaCloud zijn diverse kunstdis-

ciplines op een bijzondere manier samengebracht, aangevuld met mode en 

architectuur, speciale woonaccessoires en verrassende cadeauartikelen. Wie 

iets leuks zoekt voor een verjaardag of de feestdagen, zal hier beslist iets 

van zijn gading kunnen vinden. De expositie omvat kleurrijke zeefdrukken, 

schilderijen en glaswerk van Wouter Stips, schilderijen van Ab Talmon zelf, 

architectonische foto’s en maquettes van architect Vasco da Silva en een 

handgemaakte modecollectie van Saskia Everaert, FOR EVER getiteld. Bij 

de opening waren hooggehakte jonge modellen aanwezig die de ontwerpen 

van Saskia showden. Ook Else Rosenboom ging gekleed in een jurk uit 

haar collectie. Verder is er vrij werk te zien van Magda Zimmerman, schil-

derijen van Kit Simonis, een kast van meubelontwerper Hans Rosenboom, 

halfedelstenen van Loes Wolters, Tsjechisch glas, vaasjes van Lindform en 

engelenkaartjes. Tijdens zijn openingsspeech vertelde Talmon dat hij op dit 

moment bezig is een documentaire te maken over Wouter Stips. Hij is ook 

van plan een serie kaarten van Stips werk uit te brengen. MaCloud is ge-

opend van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 – 17.00 uur, op zaterdag van 

10.00 – 17.00 uur en verder op afspraak [LvD]

Bezoekers van de expositie Wonderkamers in galerie MaCloud keken hun 

ogen uit.

advertentie

25% korting op alle overige planten

50% 
korting

op alle klimplanten

50% 
korting

op alle vaste planten

50% 
korting
op alle fruitbomen

50% 
korting
op alle laanbomen

GroenRijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • www.groenrĳ k.nl

Tuinplanten
Actie

Nu op alle planten van de buiten afdeling hoge kortingen!

actie weken!
Geldig vanaf 10 november. 

Tot

50% KORTING

Wees er snel bĳ  want op=op!



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Voorkeursvariant Noordelijke 
Randweg Utrecht (NRU)

Het afgelopen jaar hebben ontwerpers van de gemeente samen met 

bewoners, ondernemers en belangengroepen hard gewerkt aan een voor-

keursvariant voor een vernieuwde Noordelijke Randweg Utrecht. Het bestuur 

van gemeente en provincie nemen hier in het voorjaar van 2013 een besluit 

over. Graag willen wij weten wat u van de voorkeursvariant vindt. 

Graag nodigen we u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op 

maandag 26 november 2012 van 19.30 tot 22.00. Tijdens deze avond 

wordt de voorkeursvariant toegelicht en kunt u in gesprek over achter-

gronden en het vervolg proces. Verschillende specialisten zullen aanwezig 

zijn om uw vragen over verkeer, geluid en andere zaken te beantwoorden.

Programma  

19.30 uur:  Inloop (informatiemarkt) 

20.00 uur:  Opening Wethouder Lintmeijer van Verkeer

20.10 uur: Presentatie voorkeursvariant en vragenronde

21.30 uur: Vervolg informatiemarkt

22.00 uur:  Einde programma 

Locatie:  Trajectumcollege, Vader Rijndreef 9 in Overvecht

 Reageren op de voorkeursvariant

Na de informatiebijeenkomst kunt u alle informatie over de voorkeurs-

variant vinden op www.utrecht.nl/nru. Tot 10 december 2012 kunt u via 

deze website reageren op de voorkeursvariant. Alle reacties zullen worden 

meegenomen in het advies aan bestuur van gemeente en provincie.

Aanmelden

Om de bijenkomst goed voor te bereiden, willen we graag weten of u komt. 

U kunt zich aanmelden via nru@utrecht.nl. Telefonisch aanmelden kan ook 

via (030) 286 00 00, o.v.v. informatiebijeenkomst NRU.

Meer weten? 

Kijk op www.utrecht.nl/nru

 
krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-

koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 

Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

komen ze ’m ook nog inmeten!

Kom fi tnessen bij Atlas fysio! 
En betaal in november en december 

géén inschrijfkosten!

Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten, bij 
ons kunt u dagelijks aanschuiven. Alleen, of samen 
met vrienden of familie. Ook voor een kopje koffi e 
of voor de lunch.

Wild sfeerdiner 21 november
Reserveren kan tot 19 november 

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
 14.00 - 18.30 uur
zondag 14.00 - 18.30 uur

Workshop Zwart/wit fotografi e
In de workshop zwart/wit fotografi e ontdekt u hoe u 
met licht en schaduw een foto een dramatisch ef-
fect kunt geven. U krijgt tips en trucs om uw zwart/
wit foto net dat beetje extra te geven. 
Datum: 24 november, 14.00 – 16.00 uur 
Kosten: € 15,00 / leden bibliotheek Idea € 12,50. 
Reserveren: activiteiten@ideacultuur.nl of 
030 2285803. Informatie op; www.ideacultuur.nl.

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 
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Thema-avond met professor  
De Winter over opvoeding

door Guus Geebel

In de Mathildezaal van het gemeentehuis hield professor Micha de Winter maandag 29 oktober  

onder grote belangstelling een boeiende voordracht onder de titel ‘Verbeter de wereld, 

 begin bij de opvoeding’. Het is ook de titel van zijn boek. De Winter is hoogleraar  

maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. 

De thema-avond was georganiseerd 

door het Platform Respectvol Sa-

menleven De Bilt in de aanloop naar 

de landelijke Dag van Respect op 8 

november. ‘In de gemeente De Bilt 

is daar een Week van Respect van 

gemaakt’, vertelt Platformvoorzitter 

Piet Steegman in zijn openingswoord. 

Er zijn die week verschillende activi-

teiten over dit onderwerp en op scho-

len worden gastlessen gegeven. 

Individualisering

‘Als je met opvoeding bezig bent 

moet je per deinitie een optimist 
zijn’, aldus Micha de Winter. ‘Op-

voeden heeft altijd iets van werken 

naar een stip op de horizon. Opvoe-

ding heeft ook te maken met hoe de 

samenleving eruitziet. We leven in 

een tijd met sterke individualisering 

en dat staat ook bij de opvoeding cen-

traal. Als we kinderen opvoeden met 

het idee dat het allemaal om hen gaat, 

krijgen we een samenleving waar 

mensen alleen met hun eigen welbe-

vinden bezig zijn. Dus opvoeding en 

hoe de wereld eruitziet hebben heel 

veel met elkaar te maken.’

Voordeur

De ondertitel van het boek van pro-

fessor De Winter is: ‘Vanachter de 

voordeur naar democratie en verbin-

ding’. De Winter vertelt dat de term 

‘kijken achter de voordeur’ ontstond 

na de zaak van het meisje Savanna, 

het Maasmeisje en onderzoeken die 

aangaven dat heel veel kinderen mis-

handeld worden. ‘Het werd een cen-

traal thema in ons denken over kin-

deren en het proberen elk probleem 

voor te zijn. Daar is niet zoveel mis 

mee, maar er is met opvoeding veel 

meer aan de hand. Waartoe voeden 

we de kinderen op, niet alleen om 

problemen te voorkomen, maar wat 

willen we voor een soort samenleving 

zijn als het gaat om kinderen.’

Sociaal netwerk

‘Als we democratie en respect be-

langrijke zaken voor kinderen vinden, 

moeten we dat via opvoeding bewerk-

stelligen. Als wij ons respectloos ge-

dragen zullen kinderen dat heel gauw 

overnemen.’ De Winter vindt dat je 

ongewenst gedrag niet moet straffen 

maar proberen te negeren, verder ge-

wenst gedrag belonen en consequent 

zijn. ‘Maar opvoeden is veel meer dan 

gedrag. We zijn eigenlijk al tevreden 

als kinderen zich goed gedragen en 

niet in de problemen komen, terwijl 

mijn stelling is dat het om meer zou 

moeten gaan. Vroeger was opvoe-

ding meer gedeeld, nu is het een privé 

project waar anderen zich niet teveel 

mee moeten bemoeien. Uit onderzoek 

blijkt echter dat het privé houden van 

opvoeden niet zo goed is voor kinde-

ren. Die gedijen beter in een rijk so 

ciaal netwerk, waarin meerdere vol-

wassenen betrokken zijn.’

Spanning

Micha de Winter gaat ook in op de er-

gernis rond hangjongeren. Hij noemt 

jongerenoverlast een interactief pro-

bleem dat je alleen in samenspraak 

kunt oplossen. ‘Zorgen hebben over 

de toekomst van de jeugd is van alle 

tijden. Het zegt iets over volwassenen 

die gauw geneigd zijn om dingen die 

kinderen anders doen slechter te vin-

den. Opvoeden is per deinitie strijd, 
terwijl wij conlicten meestal willen 
vermijden. Maar eigenlijk kan opvoe-

ding niet zonder spanning. Kinderen 

willen zoveel mogelijk ruimte en 

opvoeders stellen daar grenzen aan. 

De dingen die we goed vinden wil-

len we graag overdragen aan onze 

kinderen. Daar zit per deinitie iets 
behoudzuchtigs in. Jongeren moeten 

de ruimte hebben om dingen anders 

te doen.’

Verschillen

Voor jongeren is de Tweede Wereld-

oorlog geschiedenis. Voor ouderen de 

norm hoe je met elkaar moet omgaan, 

nooit meer dictatuur. De Winter ziet 

dat het wij-zij denken op de loer ligt. 

‘Als we mensen in democratische 

zin respectvol met elkaar willen la-

ten omgaan, dan moeten we daar iets 

voor doen. Er zijn weliswaar grote 

verschillen tussen mensen, maar die 

worden overschaduwd door overeen-

komsten. Als je democratisch met el-

kaar omgaan bij kinderen teweeg wilt 

brengen, dan moet je kinderen leren 

dat er niet alleen verschillen zijn maar 

ook overeenkomsten. We zijn meer 

hetzelfde dan we denken.  Tegenstel-

ling moet niet per deinitie leiden tot 
uitsluiting.’ Burgemeester Arjen Ger-

ritsen zegt bij de afsluiting van de 

avond: ‘Ik zie dat waar we het met el-

kaar over hebben gehad een probleem 

is van alle tijden. Aan de andere kant 

denk ik dat ook wel duidelijk is ge-

worden dat problemen rond opvoeden 

en jongeren in de loop der tijden een 

bepaalde dynamiek hebben gekregen 

en we de zaak vaak onnodig proble-

matiseren.’ 

Professor Micha de Winter tijdens zijn voordracht.

Muziekmarathon Maartensdijk
door Rascha Ravestein

Zou je graag - al is het met knikkende knieën - op een podium willen staan? Meld je dan aan voor de 

Muziek  Marathon op 24 november in Maartensdijk.  De winnaars krijgen een mooi diploma en een 

beker. En eeuwige roem natuurlijk. Maar het plezier van het muziek maken staat voorop.

De Muziek Marathon Maartensdijk 

bestaat al sinds 1985. Elk jaar opent 

De Vierstee in Maartensdijk haar deu-

ren voor amateurtalent uit de wijde 

omgeving. 

Sinds zeven jaar is de organisatie in 

handen van Kunstenhuis Biltse Mu-

ziekschool. Martin de Boer is sinds 

1991 als stafdocent aan de Biltse Mu-

ziekschool verbonden. ‘Veel deelne-

mers zijn leerlingen bij de Biltse Mu-

ziekschool, maar er komen ook steeds 

meer inschrijvingen uit de regio. Bij 

vorige edities werd er onder andere 

viool, panluit, blokluit, harp, klari-
net, saxofoon, trompet, piano of cello 

gespeeld. Ook zang is mogelijk. Het 

is een prachtig festival voor iedereen 

die vindt dat hij of zij wat kan preste-

ren op muzikaal gebied.’

Vanaf zeven jaar

Het amateurfestival is vooral voor 

kinderen en jongeren van 7 tot 18 

jaar. Maar ook volwassenen kunnen 

zich aanmelden. Je kunt als solist op-

treden, in een duo of in een ensemble 

of koor. Toelatingseisen zijn er niet. 

Je neemt je eigen instrument mee en 

wil je graag begeleid worden op de 

piano, dan is er een pianist aanwezig.  

Deelnemers worden verdeeld in drie 

leeftijdscategorieën: 7-11 jaar, 12-17 

jaar en 18 jaar en ouder. 

Deskundige jury

Een deskundige jury geeft punten aan 

de deelnemers. Er zijn drie prijzen 

per categorie te winnen en er is een 

dagprijs voor degene met de meeste 

punten. ‘De jury let op de presentatie, 

de techniek en de algemene muzikale 

uitvoering’, aldus De Boer. ‘Na de 

Marathon krijgen de deelnemers hun 

juryverslag en de puntenlijst. Uiter-

aard hopen wij dat zij hier wat van 

leren en zich verder kunnen ontwik-

kelen.’

Aanmelding

Meer informatie en inschrijfformu-

lieren zijn te vinden op via www.

kunstenhuis.nl. Aanmelden vóór 15 

november.

Een foto van de Muziekmarathon 2011.

Rietakker op bezoek  
bij Muziekschool
Voor de invulling van de creatieve middagen op  

Daltonschool De Rietakker te De Bilt is een aantal  

leerlingen gestart met het volgen van workshops op 

verschillende muziekinstrumenten. Dit alles gebeurt in 

samenwerking met Kunstenhuis Biltse Muziekschool. 

Afgelopen vrijdag was de laatste van drie workshops gitaar die werden 

gegeven door gitaardocent Menno Schaaij. De lessen vinden plaats op de 

muziekschool, zodat de kinderen in een inspirerende omgeving kennis ma-

ken met en plezier krijgen in het zelf muziek maken. Later in het seizoen 

volgen nog sessies dwarsluit en cajon. Lessen volgen van echte muzikanten 
is absoluut een meerwaarde om de leerlingen kennis te laten maken met het 

bespelen van een instrument en te stimuleren een muziekinstrument te gaan 

bespelen. 

Leerlingen van De Rietakker volgden een workshop gitaar.



OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

• Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 2, kappen van 1 esdoorn (26-10-2012)
• Bilthoven, Kees Boekelaan 16, het plaatsen van prefab units (24-10-2012)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 337, kappen van 2 bomen: 

1 Amerikaanse eik en 1 beuk (30-12-2012)
• Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 356, kappen 1 denneboom (30-10-2012)
• Bilthoven, Tollenslaan 17, kappen 1 linde (25-10-2012)
• Bilthoven, Verhulstlaan 18, kappen 1 vliegden (29-10-2012)
• Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 4D, kappen van 1 es (29-10-2012)
• Maartensdijk, t.h.v. Braamsluiper 26, kappen van 1 populier (24-10-2012)

Verlengen beslistermijn

•  Bilthoven, Obrechtlaan 32, legaliseren van het gebruik van een bijgebouw ten dienste van woon-
doeleinden

• Bilthoven, Overboslaan 67, het oprichten van een nieuwe woning
• Westbroek, Kerkdijk 26, Herbouw langhuisboerderij

Verleende omgevingsvergunning regulier

• Bilthoven, Beatrixlaan 12, plaatsen dakkapel voorzijde woning (26-10-2012)
• Bilthoven, Bilderdijklaan 19, kappen van 1 acacia (25-10-2012)
•  Bilthoven, Melkweg e.o., kappen van 5 esdoorns, 4 wilgen, 3 acacia’s, 2 sierkersen, 3 platanen, 

2 berken, 1 hulst, 1 kastanje, 1 tamme kastanje en 1 iep (26-10-2012)
• Bilthoven, Nicolailaan 12, kappen van 1 Amerikaanse eik (25-10-2012)
•  Bilthoven, Van Dijcklaan 1, oprichten van een dierenartspraktijk (29-10-2012)
•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 101, verbouwen woonboerderij (29-10-2012)
• Maartensdijk, t.h.v. Braamsluiper 26, kappen van 1 populier (26-10-2012)

Bron: www.debilt.nl   7 november 2012

Citaten

'Hij is alweer tien en De Bilt is 
het dorp van zíjn kindertijd. Ikzelf 
woonde bijna 25 jaar in Amsterdam 
en Den Haag. Maar in mijn ziel ben 
ik een dorpsmens gebleven, opge-
groeid in de jaren '60 en '70. Heim-
wee naar de bekende gezichten, ver-
trouwde geluiden en geuren is altijd 
gebleven. 
Toen ik arriveerde in De Bilt voelde 
ik mezelf thuiskomen. Werd op-
nieuw gekend bij mijn naam. Nu 
kuier ik op de zomerdag door mijn 

tuin, zoals mijn vader over zijn ak-
ker. Heb plannen voor een volks-
tuintje. Geniet van de rust en stilte.'
Veroniek Clerx (www.debiltschrijft.
nl, verhaal 'Terug naar het dorp')

De wc was buiten, aan de zijkant 
van het zomerhuis: een klein hokje 
met een grote lange bank en in het 
midden een deksel. Doortrekken 
was er niet bij, want wij hadden 
geen waterleiding. En als je van het 
toilet gebruik wilde maken, moest je 
dus altijd naar buiten. Geen aantrek-

kelijk idee bij slecht weer of bij kou 
in de winter. Dan zochten we liever 
een plekje op de deel achter de koei-
en. Natuurlijk kon je ook op de po 
gaan zitten, maar dan had je weinig 
privacy. Liever herkauwende koeien 
die toekeken dan lachende zussen 
en broers.
Gerrie Seldenrijk-Rooken (verhaal 

‘Verlangen naar de olden 
Brandenburg, verschijnt in 
jubileumboek ‘Verhalen van 
Vroeger & Nu’ dat medio 
maart 2013 verschijnt.)

Schrijfopdracht

Wonen in gemeente De Bilt 
is het thema voor de maand 
november. Verhalen rondom 
huis en haard maar ook daar-
buiten, want het gevoel er-
gens thuis te zijn zit in vele 
dingen. Zoals contacten met 
de buurt, genieten van de na-

tuur om je huis of juist de levendig-
heid van de straat. 

Waar woonde of woont u en wat 
maakt dat u zich thuis voelt? Kwam 
uw huis op een bijzondere manier 
tot stand? Woont u al lang op de-
zelfde plek en veranderde de we-
reld eromheen? Woont u hier net en 
voelt u zich nu al helemaal thuis? 
Wat maakt het wonen in een van de 
kernen speciaal of aangenaam?
Dit zijn slechts enkele suggesties 

om u op een idee te brengen. Schrijf 
uw eigen verhaal van maximaal 400 
woorden (een half A4’tje) en stuur 
het naar ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 

Op onze website www.debilt-
schrijft.nl  vindt u nieuwe verhalen, 
o.a. verhalen waaruit bovenstaande 
citaten afkomstig zijn en schrijftips- 
en trucs. Half november verschijnt 
één van de verhalen van dit thema 
tevens in De Vierklank.

Verhaal insturen?

Dat kan nog tot medio december van 

dit jaar. Stuur uw verhaal via de mail 

of, als u geen computer hebt, via de 

post. Als u graag een verhaal wilt 

vertellen, maar het zelf niet op kunt 

schrijven, vragen we u contact met 

ons op te nemen. Dan zoeken wij een 

schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers: 0346-573040 

Wilma van der Laan: 0346-591062

Schrijfthema: Wonen … in 

Maartensdijk, Hollandsche Rading, De Bilt

Gerrie Nijland-Donkersteeg, Maartensdijk: Ze waren vast te koning te rijk met hun nieuwe huis aan de Dr. 

Steijlingweg. Met boven drie slaapkamers en een badkamertje met een soort buitenkraan. Geen luxe dus. (…) 

Meteen na de oplevering zijn mijn ouders hier komen wonen, ik meen in 1949. (Citaat uit jubileumboek ‘Verhalen 

van vroeger & nu’, verschijnt medio maart 2013.)

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. 
Aanleiding voor De Bilt Schrijft om samen met De Vierklank op zoek te 
gaan naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. In het begin van 
de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u hopelijk inspireert tot 
een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website www.
debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt 
eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileumboek Verhalen van 
Vroeger & nu dat begin maart 2013 verschijnt.

Aan alle bewoners 
van Hollandsche Rading,

Dinsdag 20 november bijeenkomst in het 

dorpshuis met belangrijke onderwerpen 

betreffende ons dorp.U bent van harte welkom 

vanaf 19.30 uur in het dorpshuis. 

19.30 uur  Ontvangst met koffi e 
20.00 uur   Community – Toelichting door 

voorbereidingsgroep

20.30 uur   Uitstel Verbreding A27 – 

Rijkswaterstaat 

21.00 uur   Plannen Bosgebied Zuid – 

Goois Natuurreservaat  

21.30 uur   Nieuw Dorpshuis e.v. – 

Gemeente De Bilt 

21.50 uur  Rondvraag

Agenda van de vergadering: 

20 november 2012, Dorpshuis Hollandsche Rading

De Holle Bilt 1 - 3732 HM - De Bilt

www.biltschehoek.com

Prijs per persoon: € 29,50 

kinderen tot 12 jaar: € 17,50 
kinderen tot 4 jaar gratis

Reserveren gewenst!

Bel 030--2205811 voor 
informatie en reservering

Op zondag 2 december komt Sinterklaas op bezoek tijdens onze 
Sinterklaasbrunch. Graag ontvangen wij u om 11.30 uur met een welkomstcocktail. 

Na de soep kunt u gebruik maken van ons uitgebreide buffet, met aansluitend 
ons dessertbuffet. Natuurlijk zal op het Sinterklaasfeest het Pietenorkest niet ontbreken.

SINTERKLAAS
BRUNCH

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Anne Versteyne

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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Henk van den Berg zette  

managementkwaliteiten in voor kunst en cultuur

door Lilian van Dijk

De Biltse stichting voor Kunst en Cultuur (SKC) viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan.  

De Vierklank interviewde de 81-jarige Henk van den Berg, de eerste voorzitter, over hoe het is 

begonnen en zijn verdere werkzaamheden op het gebied van kunst en cultuur. Hij was tien jaar 

voorzitter van de SKC, daarna nog zeven jaar voorzitter van kunstenaarsvereniging  

BeeKk en tot zijn tachtigste lid van de ArtTraverse-werkgroep.

‘De voorloper van de SKC was de 

werkgroep Coördinatie Cultuur’,  be-

gint Van den Berg. ‘Die had de ge-

meente in 1986 in het leven geroepen 

om meer grip te krijgen van wat er op 

cultuurgebied speelde. In die tijd was 

het nog een onsamenhangend geheel.’ 

De werkgroep bestond uit wethouder 

Alphons Katan, die culturele zaken in 

zijn portefeuille had, en een ambtelijk 

secretaris, aangevuld met mensen die 

iets met cultuur te maken hadden of 

zich bij de kunst betrokken voelden. 

In 1990 werd Henk van den Berg 

erbij gevraagd vanwege zijn ma-

nagementervaring. ‘Ik was directeur 

P&O bij een heel groot bedrijf. We 

hadden zes- tot zevenduizend men-

sen in dienst. De SKC had een paar 

linke beleidsnotities uitgebracht en 
een enquête gehouden onder de be-

volking, maar de werkgroep was niet 

zodanig samengesteld dat men met al 

die gegevens aan de slag kon. Daar-

voor was meer mankracht nodig.’ 

Nadat hij een paar vergaderingen 

had bijgewoond, kreeg hij het ver-

zoek voorzitter te worden. ‘Na enig 

beraad heb ik geantwoord dat ik dat 

wel wilde doen, op voorwaarde dat er 

een zelfstandige stichting kwam, hoe-

wel die wel gelieerd zou blijven aan 

de gemeente wat een subsidie en het 

verlenen van hand- en spandiensten 

betrof.’ Van den Berg werd dus voor-

zitter en op 19 november 1992 werd 

de SKC opgericht. ‘We zijn gelijk aan 

het werk gegaan en hebben ons een 

doel gesteld. Al voordat de stichting 

oficieel bestond, hebben we op 16 
mei 1992 een Muziekparade georga-

niseerd. Acht koren en de Koninklijke 

Biltse Harmonie deden hieraan mee.’ 

Het volgende grote project was Kera-

muze. ‘We wilden iets organiseren op 

keramiekgebied, een kunstvorm die 

in die tijd werd ondergewaardeerd. 

We wilden exposanten van een kwa-

litatief hoog niveau trekken. Het was 

een gigantische organisatie. Al ander-

half jaar van tevoren begonnen we 

met het selecteren en benaderen van 

kunstenaars uit binnen- en buitenland 

en met de fondsenwerving. De pro-

vincie Utrecht heeft ons bijvoorbeeld 

altijd royaal gesponsord. Maar het 

was altijd tenenkrommend afwach-

ten of we genoeg geld binnen zouden 

krijgen. En we moesten ook op zoek 

naar locaties om de kunstvoorwerpen 

te exposeren.’

Keramiek

De eerste keer viel het niet mee kun-

stenaars over te halen naar De Bilt te 

komen. ‘De tweede keer ging het al 

een stuk gemakkelijker en de derde 

keer stonden ze in de rij. Er kwam 

erg veel publiek op af, uit de eigen 

gemeente, maar ook uit de rest van 

het land en zelfs uit het buitenland.’ 

De laatste Keramuze vond plaats 

in 2006, een jaar later dan normaal 

vanwege de economische crisis. ‘Het 

werd steeds moeilijker om aan geld 

te komen. De bronnen droogden ge-

woon op. Het huidige bestuur van 

de SKC durft het niet meer aan. Dat 

vind ik heel jammer. We hadden echt 

een naam in de keramiekwereld ge-

kregen.’ Andere zaken die de SKC in 

de gemeente De Bilt tot stand bracht, 

waren onder meer evenementen op 

het gebied van muziek, literatuur en 

de podiumkunsten, de Traverse-ten-

toonstellingen, lezingen over cultu-

rele zaken, het betrekken van scholen 

bij kunstprojecten, de kunstkalender 

en een beelden- en een monumenten-

route, Van den Berg kijkt met voldoe-

ning terug op zijn tijd als voorzitter 

van de SKC: ‘Ik had dit niet willen 

missen. Het was erg leuk, al kostte het 

me enorm veel tijd. Ik genoot van het 

contact met de kunstenaars, het voor-

bereiden van evenementen en de om-

gang met mensen van de stichting en 

onze circa dertig vrijwilligers.’ Toch 

stopte hij ermee. ‘Je moet niet te lang 

blijven zitten. Ik werd meteen door 

BeeKk gegrepen. Daar was een voor-

zitter nodig.’ Hij bleef nog actief bij 

ArtTraverse. ‘Toen ik tachtig werd, 

vond ik dat ik wel lang genoeg voor 

de kunst had gewerkt. Ik wilde alleen 

nog maar zelf kunst maken. Mijn kin-

deren hadden me gestimuleerd om te 

gaan beeldhouwen en me een cursus 

cadeau gedaan. Ik ben nu zeven jaar 

met keramiek bezig en ik vind het 

zulk ijn werk! Het is altijd weer een 
verrassing wat er uit een steen zal ko-

men.’ 

Henk van den Berg toont een van zijn werken. Hij gebruikt het liefst serpentijn, 

opaal en springstone en verkoopt zijn kunstwerken nooit, omdat ze hem te 

dierbaar zijn. ‘Ik geef ze wel aan familie en vrienden, maar pas nadat ik ze 

een jaar in huis heb gehad.’

Dames Voordaan beleven goede herstart

De dames van Voordaan zijn goed begonnen aan het tweede deel van de competitie  

door thuis te winnen van Helmond met 5-2. Heren 1 had het moeilijk in de derby  

tegen het scherpe Kampong dat met 7-1 de baas was in Groenekan.

In de overgangsklasse bij de dames 

zijn de poules opnieuw verdeeld na 

de voorcompetitie. Alle winnaars en 

nummers twee van de vier poules 

vormen de kampioenspoule, de num-

mers drie tot en met zes zijn in twee 

poules van acht teams ingedeeld. De 

dames van Voordaan startten overtui-

gend tegen Helmond, de hekkenslui-

ter uit poule B.

Flinke score

Voordaan beleefde een bliksemstart, 

al twee minuten spelen opende Wen-

dy de Hilster al de score. En met de 

2-0 van de stick van Marloes Polman 

ging de thuisploeg, ondanks niet al te 

snel spel van beide kanten, vol ver-

trouwen de rust in. Ook in de tweede 

helft had Voordaan het beste van het 

nog steeds vrij langzame spel en kon 

het via goals van opnieuw Wendy de 

Hilster en Charlotte Loozen uit een 

strafcorner uitlopen naar 4-0. Pas 

daarna wist Helmond iets terug te 

doen door de 4-1 te maken, maar de 

wedstrijd was beslist. Suzanne Swil-

dens bepaalde met een veld goal de 

eindstand op 5-2 voor Voordaan. 

Coach Lotte Smets toonde zich na af-

loop dan ook tevreden: ‘Het spel was 

niet heel goed, we zijn af en toe nog 

(te) slordig, maar ik ben erg tevreden 

dat we vandaag duidelijk de sterkste 

waren. We hebben met veel overtui-

ging gewonnen en link gescoord. 
Juist dat scoren was een aantal weken 

geleden echt nog wat miste en met ne-

gen goals in twee wedstrijden denk ik 

dat we daar echt een slag hebben ge-

maakt. Bovendien is het lekker over-

tuigend te starten in de nieuwe poule.’

Volgende week speelt Voordaan He-

ren 1 de laatste wedstrijd voor de win-

terstop uit bij nummer 2 Rotterdam, 

de dames hebben een uitwedstrijd te-

gen Alliance op het programma staan.

Respect op MLK
Op de Martin Luther Kingschool in 

Maartensdijk zijn de 31 kinderen van 

groep 8 van de leerkrachten Ineke 

Leenhouts en Marion Huijskens druk 

met elkaar in gesprek. Dan arriveert 

gastspreker Wethouder Herman Mit-

tendorff. Hij stelt zichzelf voor en 

plaatst zich voor de klas alsof hij dat 

dagelijks doet. 

Zijn uitleg over respect in de politiek 

en de gemeenteraad wordt nog stil 

aangehoord. Maar als hij overscha-

kelt naar respect op de voetbalvelden, 

dan gaan er vooral bij de jongens veel 

vingers omhoog. Zij weten precies 

wat hij bedoelt. Dat gebeurt ook als 

hij overschakelt naar internationale 

politiek. Want nog voordat hij landen 

en presidenten kan noemen doen leer-

lingen dat al. In zijn docerend verhaal 

neemt hij ook natuur en milieu mee 

want een wereld zonder respect is niet 

leefbaar en als hij afsluit met de op-

merking ‘wat je ook bent, iedereen is 

even waardevol’, zie je al die kopjes 

knikken. [KP]

Wethouder Mittendorff voor de klas.

Respect op Kleine Prins

Op de dag van respect, donderdag 8 november bezocht schrijver Karel 

Beesemer basisschool ‘De Kleine Prins’ in De Bilt. Voor groep 7 en groep 

8 deed hij zijn verhaal. Beesemer, zelf van Joodse afkomst, schreef over de 

periode van de tweede wereldoorlog waarin hij zelf onder de naam Karel 

Broekhuizen wist te overleven, het aangrijpende boek ‘Hoe heette ik ook 

al weer?’ Hij legde een link tussen die periode en onze huidige tijd waarin 

volgens Beesemer ook niet altijd even veel respect is. Hij doelde daarbij 

op de houding van veel mensen tegenover bijvoorbeeld medeburgers van 

buitenlandse afkomst, zigeuners, Oost-Europeanen en mensen met een 

donkere huidskleur. Op de foto luistert groep 7 van juf Esther Uijtdehaage 

(links) ademloos naar het verhaal van Karel Beesemer. [MN]
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Ouderen hebben best begrip  
voor de jeugd van tegenwoordig

door Henk van de Bunt

Een groep bewoners van het Bilthovense Wooncentrum Schutsmantel boog zich  

woensdag 7 november, samen met leerlingen van de Oranje Nassau School uit Bilthoven  

over stellingen als ‘Ouderen zijn vergeten hoe ze vroeger zelf waren’.  

Het succes van jaargang 2011 stond borg voor de herhaling. 

Aanleiding voor dit gesprek was een 

initiatief van het Platform Respectvol 

Samenleven De Bilt ter gelegenheid 

van de zogenaamde Week van Res-

pect. Hoewel er vrijuit over het thema 

respect kon worden gesproken, werd 

er een stencil met 5 stellingen uitge-

deeld aan de hand waarvan men het 

gesprek richting en inhoud kon ge-

ven. 

Gelijk de eerste stelling al leidde al 

tot een stevige discussie: ‘Ouderen 

zijn vergeten hoe ze vroeger zelf 

waren’. Daar was men het over het 

algemeen niet mee eens. In het om-

gaan met kleinkinderen wordt men er 

telkens aan herinnerd hoe het vroeger 

was. Verschillen zijn er wel: de om-

gang met je ouders was anders, je was 

bescheiden en liet meer aan je ouders 

over. Men ging met respect met el-

kaar om.

Positief

Een andere stelling luidde: ‘Jonge-

ren van tegenwoordig hebben geen 

respect voor ouderen’ en er was veel 

overeenstemming bij de stelling: 

‘Door wat er tegenwoordig op TV 

is verschuiven de grenzen’. Velen 

herkenden zich in deze stelling. Een 

mooie doordenker was de uitspraak 

van een leerling: ’wanneer ik geen 

respect voor ouderen zou hebben zou 

ik hier niet naar toe hebben durven 

gaan’ Het feit dat zij respect had gaf 

haar ook houvast om te weten hoe ze 

zich moest gedragen in zo’n situatie. 

Een bewoner gaf aan dat de jeugd van 

nu het veel ingewikkelder heeft dan 

de jeugd vroeger. ‘Vroeger was er ook 

veel meer ruimte om bijvoorbeeld 

buiten te spelen. Naar elkaar kunnen 

luisteren is ook een goed voorbeeld 

van respect’ en dat was iets wat deze 

middag zeker heel goed gedaan werd. 

Aan alle tafels kwamen alle deelne-

mers aan bod en was er veel begrip 

voor elkaar. Ook werd het onderwerp 

pesten op school nog benoemd in ver-

band met de zelfmoord van een 20-ja-

rige jongen wat net in de publiciteit 

was geweest. 

Alle 30 leerlingen waren uit vrije wil 

en gedeeltelijk in eigen tijd naar deze 

middag gekomen en na aloop gaven 
de bewoners aan dat het weer een 

heel geslaagde middag was geweest 

die zeker weer voor herhaling vatbaar 

was. Het wederzijdse begrip was er 

ondanks de soms verschillende me-

ningen ook onder ouderen of jonge-

ren onderling.

De stelling ‘Ouderen hebben geen begrip voor de jeugd van tegenwoordig’ 

maakte de tongen meer dan los.

Julianaschool opnieuw 
schaakkampioen

De Bilthovense Julianaschool is in 2012 voor de derde 

achtereenvolgende keer kampioen schaken  

Basisscholen van de gemeente De Bilt

Woensdag 7 november kwamen 16 teams van 7 basisscholen naar het HF 

Witte centrum in De Bilt om schaak te spelen. Het was tevens de bedoe-

ling om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen want de nummer 1 mag 

zich voor dit schooljaar de kampioen schaken van de basisscholen in onze 

gemeente noemen.

Wisselbeker

De winnaar werd het eerste team van de Julianaschool en kon zowel een 

wisselbeker als een taart mee naar huis nemen. De organisatie was in han-

den van de schaakvereniging De Biltse Combinatie (DBC) en het toernooi 

werd gesponsord door het Fonds Sportbevordering De Bilt. Het team van 

de Julianaschool won alle zeven wedstrijden en eindigde daardoor boven-

aan met 14 punten. 

Alle deelnemende teams van de Julianaschool en de beker. [foto Henk van 

de Bunt]

Respect op de Rietakker
Donderdagochtend van 8.30 uur tot 

10.00 uur was gemeenteraadslid 

Gitta van Eick bij de Rietakker in 

gesprek met groep 7 en 8. Tijdens de 

les ging het bij Gitta over voeding; in 

dit geval ‘respect voor je lichaam’. 

De CDA-ster vertelde de kinderen 

heel beknopt over hetgeen voeding 

voor je vitaliteit kan betekenen en liet 

ze een smaakproefje doen, waarvoor 

zij de dag er voor al volop had 

‘voorgebakken’. [HvdB].

Respect bij Wereldwijs
Op donderdag 8 november hield de 

heer El Bakey Aissaoui een lezing op 

basisschool Wereldwijs in de groepen 

8 over de Vreedzame School. 

De heer El Bakey Aissaoui is 

journalist en sociaal makelaar in de 

gemeente Utrecht en daar zeer nauw 

betrokken bij de samenlevingsopbouw 

in Kanaleneiland. El Bakey  Aissaoui 

is bovendien de vader van Massin, een 

leerling uit groep 8 op Wereldwijs.

Overigens werd op basisschool 

Wereldwijs ook in de groepen waar 

geen gastspreker aanwezig was, door 

alle leerkrachten een les rond het 

thema respect gegeven, ook bij de 

jongste kinderen. [HvdB].

Respect op Julianaschool

Op meeslepende wijze gaf Roos ter Horst op de Dag van Respect een 

gastles aan leerlingen van groep 8 van de Julianaschool. De kinderen 

werden actief bij de les betrokken en wisten met een aantal steekwoorden 

het begrip respect goed te omschrijven. Aardig zijn werd het meest genoemd 

maar ook vervelend gedrag en pesten kwam op de kaartjes te staan. Roos 

ter Horst is actief bij de plaatselijke groep van Amnesty International. Zij 

vertelde wat de Universele Rechten van de Mens inhouden en dat die niet 

overal in de wereld worden nageleefd. ‘Maar ze hebben alles met respect 

te maken.’ [GG]

Open avond Steinerschool 
Dinsdagavond 20 november bent u van harte welkom op de open avond 

van de Steinerschool in De Bilt. U kunt op de open avond kennismaken met 

het onderwijs in de kleuterklassen en groep 3 tot en met 8. Hoe leren de 

kinderen schrijven en rekenen, welke creatieve vakken worden er gegeven? 

En waarom is veel spelen in de kleuterklassen zo belangrijk? Na een inlei-

ding door een van de leerkrachten, krijgt u een rondleiding door de school. 

Tot slot is er gelegenheid voor vragen. Het is prettig als u per mail (info@

steinerschool.nl) uw komst even meldt. Maar ook zonder aanmelding bent 

u van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot (uiterlijk) 

21.30 uur. Meer informatie op www.steinerschool.nl. 
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Multicultureel Voetbal Toernooi

Zondag 25 november organiseert Stichting Tjai-Konde ter ere van 38 jaar 

onafhankelijkheid van Suriname, de Independence day Multicultureel Voet-

bal Toernooi op het Johan Cruyff Court aan de Buys Ballotweg in De Bilt. 

Het toernooi duurt van 11.00 tot 18.00 uur. Elke wedstrijd duurt een half 

uur (2 x 15 min). an 10.00 tot 13.00 uur is het toernooi voor deelnemers 

in de leeftijdscategorie van 12 t/m 15 jaar en van 14.00 tot 17.00 uur de 

leeftijdsgroep van 16 jaar en ouder. Poules bestaan uit teams van 7 spelers:  

1 doelman en 6 veldspelers.

Inschrijven

Aanmelden is mogelijk tot 23 november 2012: Dit kan zowel individueel 

of als team via het contactformulier op: www.uprisingtjaikonde.com. Voor 

deelname wordt er een klein bedrag gevraagd aan de teams. 

Dag van Respect  

bij basisschool Werkplaats

door Henk van de Bunt

Tijdens de Dag van Respect werd er op meerdere basisscholen in de gemeente De Bilt extra aandacht 

besteed aan het onderwerp ‘Respect’. Op 13 scholen, verspreid over meerdere kernen van de 

gemeente verzorgde een keur van gastdocenten een les over respect. 

Gemeenteraadslid Frans Poot is lid 

van het Platform Respectvol Samen-

leven in De Bilt. De D66-er verzorg-

de jl. donderdag samen met Wilma 

Dijkstra van het Gehandicaptenplat-

form een les op de WP (basisschool). 

Na een korte voorstelling door de 

gastdocenten ging Frans Poot aan de 

hand van de indrukken die de kinde-

ren de laatste dagen over het begrip 

‘respect’ hadden opgeschreven, met 

hen in gesprek: ‘Ik heb ze vooral zelf 

aan het woord gelaten. Het was aar-

dig om te zien welke reacties daar uit 

kwamen. Respect leeft absoluut bij 

deze kinderen. Ze hadden goed in de 

gaten dat respect in alle situaties zou 

moeten gelden, maar vooral ook voor 

de kwetsbaren in de maatschappij’.

Handicap

Wilma Dijkstra vertelde iets over 

zichzelf; bijvoorbeeld hoe het is om 

in een rolstoel te zitten. Zij liet met 

praktische voorbeelden de kinderen 

lijfelijk een beperking ervaren. Kin-

deren kregen bijv. oordoppen in, en 

moesten in een kring aan het volgende 

kind een woord of korte zin doorver-

tellen. Ze ervoeren zo heel goed hoe 

het is om doof of slechthorend te zijn. 

Ook liet ze kinderen met een blind-

doek door de klas en buiten lopen. 

Andere kinderen moesten dat bege-

leiden. Weer anders was het om met 

watjes in de neus en alleen door een 

rietje ademend te moeten rennen. Hoe 

voelt het om astma te hebben? Ook 

liet ze de kinderen lopen met de be-

nen aan elkaar gebonden. Hoe loopt 

het als je geen kracht hebt? Bij een 

korte afsluiting bleek dat de kinderen 

het heel leerzaam vonden om het ef-

fect van een beperking te voelen.

Het Platform Respectvol Samenleven in De Bilt verzorgde samen met het 

Gehandicaptenplatform een les op de WP (basisschool). 

Kunstproject De Biltse Bijtjes 
door Henk van de Bunt

In het kader van Vergeten Kunst vertellen kunstenaars over het beeld dat door hem of haar 

geadopteerd is en over het project dat zij voorbereiden. Het kunstwerk van Marij Nielen is geen eigen 

reactie op bestaande kunst zoals bij de andere kunstenaars, maar een nieuw en blijvend monument 

dat zij samen met Biltse junior-kunstenaars maakt. 

Rondom de viering van 900 jaar De 

Bilt en in de eraan voorafgaande tijd 

is kunstenares Marij Nielen bezig met 

haar kunstproject ‘De Biltse Bijtjes’. 

Uit alle 6 de kernen zijn per kern 21 

kinderen gevraagd om gezamenlijk 

één kunstwerk te maken. Met kin-

deren uit de zesde groep van basis-

scholen uit de zes dorpen van onze 

gemeente, gaat zij iets moois neer-

zetten. De Biltse ilmmaker Jan Ke-

telaars (regisseert en edit documen-

taires, ictie en experimentele ilms) 
volgt het project met ilm. Op 19 april 
zal het kunstwerk van de 126 junior-

kunstenaars feestelijk onthuld wor-

den in De Bilt.

Groenekan

Maandag 5 november kwamen  21 

kinderen van Wereldwijs, De Regen-

boog, De Rietakker en De Nijepoort 

samen bij Schoolvereniging De Nije-

poort in Groenekan om met dit leuke 

project te starten. Vrijdag 9 novem-

ber waren leerlingen van de Juliana-

school in Bilthoven naar Westbroek 

gekomen om daar de bijtjes te maken. 

In de eerste les werd er verteld over 

het leven van de bijen, de gemeente 

De Bilt en het kunstwerk in totaal. Er 

werd geschetst en getekend en de ba-

sisvorm van de bij wordt gemaakt in 

geel-bakkende klei. De bijtjes worden 

minimaal een week te drogen gelegd. 

In de tweede les worden de bijtjes als 

kunstwerk verder afgewerkt.

Op de Nijepoort gingen de kinderen enthousiast aan de slag. (foto: Jacobien 

Flier-Bückmann)

SVM overtuigt niet maar wint wel
Met de goede wedstrijd uit tegen FC Driebergen nog vers in het voetbalgeheugen waren de 

verwachtingen hoog voor de thuiswedstrijd tegen het Hilversumse Altius. In bijna dezelfde opstelling als 

de week ervoor begonnen de beide teams aan de door scheidsrechter Kuizinga goed geleide wedstrijd. 

Niet SVM had het initiatief, maar 

Altius. Met goed spel op het mid-

denveld werd SVM het 1e kwartier 

goed vastgezet.Toch waren de eerste 

kansen voor SVM: Mike de Kok zette 

Erik Röling vrij voor de keeper maar 

resultaat bleef uit. Mike kreeg zelf 

nog wat kansjes,maar steeds redde 

de Altius-goalie heel bekwaam. SVM 

speelde slordig, de spelers vonden 

elkaar moeilijk en te vaak werd de 

diepe pass gespeeld. De eerste helft 

speelde zich vooral af op het mid-

denveld.Gevolg een logische 0-0 bij 

de rust.

Na de rust een beter spelend SVM. 

De combinaties liepen nu beter. SVM 

zette Altius meer en meer vast op ei-

gen helft. Diederik Haftemeijer had 

de 1-0 op de slof, Mike de kok bleef 

gevaarlijk. Pas rond de 70ste minuut 

benutte de sober maar goed spelende 

Wessel Schuller zijn kans en kopte 

de voorzet van Kevin van Dronke-

laar goed in. Altius bleef loeren op de 

verdiende gelijkmaker en maakte het 

de SVM-defensie af en toe nog knap 

lastig. Het is dat doelman Richard de 

Groot goed oplette en de gelijkmaker 

voorkwam. SVM wilde wel maar kon 

de bevrijdende 2-0 niet maken, zo-

dat het tot het eindsignaal spannend 

bleef. 

De uitslagen houden het spannend 

aan de kop in de 3e klasse. Almere 

won en staat nu bovenaan; dan vol-

gen Loosdrecht, FC Driebergen en 

SVM, die gezamenlijk de volgende 

drie plaatsen delen.

SVM 2 is van slag af en verloor met 

2-1 uit. Programma: zaterdag 17 

november: SVM 2- Jonathan 2 om 

12.00 uur en SVM 1- t Vliegdorp 1 

om 14.30 uur.

Nova wint van Madjoe
In de eerste ronde van de zaalcompetitie is de sfeer bij het Bilthovense 

Nova zondermeer goed te noemen: Er is link wat publiek, het tweede selec-

tieteam wint van het tweede team van Madjoe en de (eigen) toeschouwers 

weten link wat herrie te produceren.
Het team van de week (E1) wordt voorgesteld en de wedstrijd tegen Mad-

joe, de grote kanshebber aangezien dit team op het veld straf bovenaan 

staat, kan beginnen.

De wedstrijd loopt voortvarend voor Nova (3-0 voor), maar de ruststand is 

5-5. In de zaal moeten meer goals gemaakt worden, er is onnodig balverlies 

en onduidelijke functies moeten verbeterd worden. In de tweede helft weet 

Madjoe met 5-7 de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vanaf hier begint 

Nova te knetteren, met degelijke aanvallen en solide verdedigen kan er een 

uitslag van 15-12 worden genoteerd.

De kaarten zijn voor de eerste keer geschud, Nova houdt twee punten thuis 

en speelt volgende week de derby in Maartensdijk tegen DOS Westbroek 

om 20.35 uur in De Vierstee. 

Nova presenteert het team van de week!
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

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

Te koop aangeboden

Mooie beuken kinderbox. 

80x100x85 cm, 3 hoogtes ver-

stelbaar. Goede staat. € 45,-. 

Tel. 06-50602672

1 paar nieuwe zwarte heren 

veterschoenen maat 42. 

€ 10,00. Tel; 0302283533 of 

0610384322

Stofzuiger Nilfisk met 17 zak-

ken en in prima staat. € 50. Tel. 

030-2286775

Visbestek 19-delig van Gero 

Alpacca. € 25,00. Emaille 7 

stuks: 4 koffiekannen, 1 thee-

pot, 1 zakketel en petroleum-

stel. € 35,00 Tel: 2290245

Oud koffiemolentje € 10,00 

en oude wandbrievenhouder 

€ 5,00. Samen € 12,50. Tel: 

2290245

Klassieke gitaar, merk 

Concerter. In prima staat en 

mooie klank. € 37,50. Tel: 

2290245

Beukenhouten box met ver-

stelbare bodem en lade. € 25,-. 

Tel. 06-30938840.

Luxe spijkerbroek merk 

Summun-Woman mt. 38, 1x 

aangehad is te groot. Nu van 

€ 120,- voor € 30,-. Tel. 030-

2217379

Ikea Benno berken tv-meu-

bel op wieltjes 118x51x38 

cm. Z.g.a.n. € 15,-. Tel. 030-

2217379

Trapnaaimachine, kelim 

bank+fauteuil, tafelmodel 

vrieskist. Gratis af te halen. 

Tel. 0346-211112

Etirel meisjes skipak mt. 116 

z.g.a.n. donker/lichtblauw 

opdruk sneeuwvlokken. € 20,-. 

Tel. 06-46380973

Garage/berging vorstvrij met 

electr. gevel radiator € 35,-. 

Zware ijzeren bankschroef 

€ 30,-. Tel. 06-29463305

Märklin treinen, beginset digi-

taal of analoog met eventu-

eel toebehoren. € 50,-. Tel. 

06-44364108

6 Kop en schotels: Kerstmotief 

€ 10,-. Koperen kom gegra-

veerd (Ind.) doorsnede 25 cm. 

€ 35,-. Bellen na 18.00 uur. 

Tel: 030-2290041

Glazen stopfles met gesloten 

deksel € 5,-. 4 bontjassen div. 

materiaal € 10,- per stuk. Mt. 

42/44. Bel: 030-2290041

Salontafel empire notenhout 

€ 50,-. Bellen na 12.00 uur. Tel 

030-2290041.

2 fitnessapparaten; step per 

stuk € 50,-. 2 Rotan stoelen 

€ 25,- per stuk. Tel. 030-

8795424

Wasmachine in goede staat 

€ 50,- Tel. 030-8795424

Spiegel oud model 90x80 cm. 

€ 40,-. Tel 030-2250007

Herenjas, donkerblauw wol, 

z.g.a.n. € 40,-. Tel. 030-

2283495

Tefal Gourmetstel z.g.a.n. 

Prijs € 25,- (prijs bespreek-

baar). Tel: 06-25047855

RVS afzuigkap, 4 standen 

motor en verlichting. Metalen 

vetfilter. Gebruikt, prijs € 35,-. 

Telefoon 030-2290428.

Vier nieuwe koolstoffilters 

in verpakking, rond model 

19,2cm - 3,5cm dik. Alle 4 nu 

€ 35,-. Telefoon 030-2290428.

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-

pleet met zilveren ballen / slin-

gers en Philips kaarsverlich-

ting €39,00. Hobbyboek kerst-

kaarten maken van La Rivière 

€ 6,00 Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital. € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a. € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Auto’s/motoren

WINTERBANDEN + L.M. 

sterwielen Band: Dunlop 

205/55 R16 winterspord pro-

fiel: 8,5mm 2000km oud. 

Wiel: 6,5jx16 5x108 naafgat 

63.5 bout 12x1.50 Et waar-

de 52 + slotbouten. Past op 

o.a. Volvo C30-S40-V50/

Ford C-Max-Focus vanaf 

2003 Mondeo 2000-2007. 

Vraagprijs € 550,00. Tel. 

06-12437217

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

All inclusive kinderopvang
Afname halve dagen mogelijk!

Prinses Marijkelaan 45 te Maartensdijk | Tel. 0346-214323
www.topkids.nl | info@topkids.nl

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. 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
 

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 

0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl www.

metuwdorpsmakelaar.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 

leerprocessen van (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenhe-

den, epileren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, 

serum en dagcreme voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

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

Winterklaar maken van uw tuin?

bel Rein: 06-82004441!

U zoekt 

- 

U vindt

Hoe vitaal is uw dorp? Debatavond D.V. 21 november om 

20 uur in Dijckstate. Thema: Vitale dorpskernen: hoofdzaak 

of bijzaak? Debat met raadsleden Anne de Boer (Groenlinks/

PvdA), Frans Poot (D66) en Johan Slootweg (SGP). Debat 

o.l.v. Leo Fijen. Zie www.debilt.sgp.nl voor meer info. Hartelijk 

welkom!!!

Cursussen

Zie pag. 12 voor de IDEA cursussen!

vacatures

vrijwilligerswerk

Meer weten? Kijk op 
www.vrijwilliginactiedebilt.nl 
of bel met 030-744 05 95

De Bilthuysen zoekt chauf-

feurs om ouderen van en 

naar etentjes te brengen. 

Wil jij chatten met mensen 

die eenzaam zijn? 

Meld je aan bij het 

Humanitas Chatproject. 

Zideris zoekt voor cliënten 

in Bilthoven mensen die 

mee willen doen aan een 

maatjesproject.

Stichting Gewoon Sport in 

Bilthoven is op zoek naar 

een allround vrijwilliger.

Word jij mentor voor 

Mentorschap Midden 

Nederland? Meld je aan!. 

BEJAARDEN

VERZORGSTER biedt haar 

hulp aan in Bilthoven. Tel. 

06-23991366.

SPORT- en ONT-

S PA N N I N G S M A S S A G E 

thuis en aan huis in 

Maartensdijk voor afspraak: 

06-53529024. Valklaan 38, 

Maartensdijk.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

HUISOPRUIMINING zater-

dag 17 november 10.00 tot 

15.00 uur Kievitlaan 49, 

Tautenburg, Maartensdijk.

Wilt u AFVALLEN en een 

betere conditie krijgen? 

Herbalife zorgt ervoor. Voor 

4,22 Euro per dag hebt u 2 

heerlijke shakes in 6 verschil-

lende smaken. Voor advies 

en begeleiding belt u 0346-

571377. Website: www.vink-

voorverantwoordevoeding.nl

Nog beperkt ruimte in de 

agenda voor de kerstdagen. 

Maak nog gauw een afspraak 

bij BETTY'S CORNER! 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Welkom Sinterklaas
Zaterdag 24 november om kwart over een,

Brengt Sinterklaas Westbroekse kinderen weer op de been!

Westbroek hoe kom ik daar?

Hij keek terug in zijn boek van vorig jaar.

Natuurlijk aan de Kerkdijk, bij de familie van 

Keulen, kwam ik aan, en vertrouw erop dat jullie 

er nu ook weer staan.

Vorig jaar met die natte pakjes, het was een 

klucht,volgens mij hangt er nu liefde in de lucht.

Natuurlijk gaan we met zijn allen naar het 

Dorpshuis, want na al die jaren voel ik me daar 

wel thuis.Ik hoop dat Basje, Paula en Jantje kan,

dan maken we er een gezellige middag van.

Met dank aan onze sponsoren het wordt weer 

genieten,

Groetjes van de Sint en zijn Pieten !

Voetre� extherapie

Christiane Post, Albert Einsteinweg 16, 3731 CT De Bilt
030-2213821 / 06-29234560 www.praktijkpost.nl

Stoel- & ontspanningsmassage

Provoet Pedicure

Veelal vergoeding verzekering

Mitland Bowling | 3573 PT Utrecht | 
T: 030 271 58 24 | W: www.mitlandbowling.nl

Bowlen in Utrecht 

Trek je bowlingschoenen aan 

en ervaar de gezelligheid 

bij Mitland Bowling.
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FC De Bilt eenvoudig  
langs Musketiers

FC De Bilt dendert door naar de titel in de zaterdag vierde klasse. De ploeg van Gerrit Plomp boekte 

in de negende speelronde de negende zege van het seizoen. Het ging ten koste van VV Musketiers,  

de nummer drie op de ranglijst. De Musketiers werden vooraf gezien als een van  

de concurrenten in de strijd om het kampioenschap.

In de eerste helft begon FC de Bilt iet-

wat gemakzuchtig aan de wedstrijd. 

In de eerste twintig minuten gebeurde 

weinig en bleven de sprankelende 

Biltse aanvallen nog uit. Desondanks 

stond na een half uur spelen de 2-0 al 

op het scorebord. 

Mike Versloot en Bobby Reijerse 

scoorde op kenmerkende wijze. Mike 

opende de score uit een tegenaanval, 

waarbij hij met de bal aan de voet 

vanaf eigen helft twee tegenstanders 

te snel af was. Eenmaal bij de goal 

aangekomen was het voor hem een 

koud kunstje om de bal langs de kee-

per te schuiven. Bobby verdubbelde 

een minuut later de score door in de 

kleine ruimte een gaatje te vinden 

en de keeper in de korte hoek te ver-

schalken. Met Mike en Bobby zijn 

ook direct de uitblinkers van de wed-

strijd genoemd. Mike was met zijn 

snelheid constant dreigend en Bobby 

waande zich met zijn dribbels regel-

matig in een speeltuin, zo gemakke-

lijk als het ging.

Nog voor het rustsignaal besliste 

Mike de wedstrijd na een combinatie 

met Niels van Veelen: 3-0.

Voor de Musketiers werd het een treu-

rige middag. In aanvallend opzicht 

wist de ploeg niks in te brengen en het 

lag aan FC de Bilt zelf dat de score 

niet hoger uitviel. Ondanks dat De 

Bilt uitliep naar 6-0, werden er veel 

kansen gemist. Mike bracht met twee 

treffers, waarvan één vanaf de penal-

tystip, zijn seizoenstotaal op 17. Tus-

sendoor lieten Kevin de Haas, Roland 

van Dijk en Niels een aantal mooie 

mogelijkheden onbenut. Het slotak-

koord was voor Erwin. Hij strafte op 

aangeven van Bobby een fout achter-

in af, door de bal van zo’n 25 meter in 

het lege doel te schieten.

Na de verdiende 6-0 overwinning kon 

het periodekampioenschap van vo-

rige week echt gevierd worden. Mid-

dels een DJ, een hapje en (meerdere) 

drankjes bleef het nog lang erg gezel-

lig in de kantine. Zaterdag 17 novem-

ber sluit FC de Bilt de eerste helft van 

de competitie af met een uitwedstrijd 

bij FZO. 

Op 24 november komt JSV naar 

Sportpark Weltevreden voor de derde 

ronde van de districtsbeker.

Ruime overwinning voor DOS  
bij start zaalcompetitie

Tegenstander Hebbes was DOS ook al tegenkomen op het veld en vooraf werd deze  

ploeg als één van de zwakkere broeders in de competitie gezien. Gelet op de  

eenvoudige overwinning een op dit moment juiste constatering. 

Na een blessure van meer dan een 

maand, kon Marjolein van Zijtveld 

weer in de basis starten. Nu was Je-

roen Groot afwezig, want hij was tij-

dens de eerste oefenwedstrijd in de 

zaal geblesseerd geraakt en zal nog 

enkele weken langs de kant moe-

ten toekijken. Hij werd vervangen 

door Danny Lam, die tijdens de oe-

fenwedstrijden naar een goede vorm 

toegroeide. DOS kende toch een 

goede oefencampagne tegen allemaal 

tweede klassers, waarvan geen enkele 

wedstrijd werd verloren.

Zaterdag tegen Hebbes wilde DOS 

er direct staan en een overtuigende 

uitslag neerzetten. Het verschil in ni-

veau tussen beide teams bleek deze 

wedstrijd veel te groot. Hebbes had 

moeite met het loop- en baltempo dat 

DOS op de mat legde en probeerde 

met achterverdedigen het tempo uit 

de wedstrijd te halen. Toen DOS na 

enkele minuten begon te scoren was 

de tegenstand al snel gebroken. DOS 

kon uit alle hoeken de korf onder vuur 

nemen, terwijl Hebbes het met een 

enkele kans moest stellen. De wed-

strijd was al snel gespeeld en halver-

wege prijkte er een overtuigende 5-17 

voorsprong voor de Westbroekers op 

het scorebord.

De tweede helft wilde DOS de korf-

balshow van voor rust vervolgen. Dit 

lukte niet helemaal. Dit lag niet aan 

de scheidsrechter of aan Hebbes, dat 

niet beter speelde dan voor de pauze, 

maar aan DOS zelf dat iets minder 

scherp speelde dan voor rust. Op zich 

begrijpelijk, want voor een ploeg die 

halverwege zo’n riante voorsprong 

heeft, is vijf minuten rust alleen maar 

een onderbreking van het aanvals-

ritme. Toch wist DOS nog tienmaal 

de korf te vinden, waardoor de eerste 

wedstrijd eenvoudig met 12-27 werd 

gewonnen.

Aanstaande zaterdag speelt DOS een 

thuiswedstrijd tegen Nova uit Biltho-

ven. Nova won ook haar eerste wed-

strijd en is samen met DOS één van 

de koplopers. De aanvang van deze 

gemeentelijke derby is om 20.35 uur 

in de Vierstee.

Salvodames op winst en verlies
Het 1e damesteam van Salvo heeft de wedstrijd tegen de US uit Amsterdam soeverein  

gewonnen met 4-0. Dit is de tweede wedstrijd die met 4-0 gewonnen wordt. Salvo krabbelt  

langzaam naar boven op de ranglijst. Het 2e damesteam van Salvo dat in dezelfde klasse  

speelt maar wel in een andere poule kon het koploper Florie/NVC uit Nieuwegein niet  

moeilijk genoeg maken om een punt te pakken en verloor met 0-4.

Het bezoekende US uit Amsterdam 

stond op de vijfde plaats. Salvo be-

zette de negende positie en wil graag 

hogerop. Al snel bleek dat US wel te 

kloppen was. Salvo begon enthousi-

ast aan de wedstrijd en won de set vrij 

gemakkelijk met 25-21. US maakte 

veel fouten en was nog niet helemaal 

los. 

In de tweede set ging het volkomen 

gelijk op. Tot 24-24 scoorde Salvo 

via het blok. Het laatste punt werd 

binnengehaald door een  uitgeslagen 

aanval. De derde en vierde set gaf 

weer het beeld van het begin van de 

wedstrijd. Met een goed aanvallende 

Femke Dijkstra en een verdienstelijk 

spelende Karin Nieuwenhuizen op de 

middenpositie trok Salvo beide sets 

naar zich toe met resp. 25-19 en 25-

21. Door deze overwinning schuift 

Salvo door naar de 8e positie op de 

ranglijst. Op 24 november wacht de 

moeilijke uitwedstrijd in Amersfoort 

tegen het als tweede geklasseerde 

team van Keistad. 

Salvo 2 

Het was duidelijk dat de koploper 

in Maartensdijk op bezoek was. Een 

team met hele jonge speelsters die 

worden klaargestoomd voor de natio-

nale competitie. Het bezoekende Flo-

rie/NVC is een team met veel talent 

en dat lieten de dames ook wel zien. 

Salvo heeft de hele wedstrijd een 

beetje achter de feiten aan gelopen. 

De meiden bleven bij maar konden de 

tegenstander nooit serieus bedreigen. 

Vooral op service wisten de Nieuwe-

geinse dames veel punten te scoren. 

Zo hard en strak krijgt Salvo de bal-

len van geen enkel team aangespeeld. 

Daar hadden de meiden moeite mee 

en dat heeft veel punten gekost. Dit 

bleek vooral in de tweede set toen een 

speelster van Florie 10 punten op rij 

scoorde. Salvo heeft verdienstelijk 

tegenstand geboden maar verloor de 

wedstrijd met 0-4 met de setstanden: 

19-25, 20-25, 22-25 en 22-25.

17 november gaat Salvo op bezoek 

bij Voleer in Leersum. Dit team staat 

op de tweede plaats. Dat wordt een 

lastige klus. 

Uitstekende start  
voor Tweemaal Zes

Afgelopen zaterdag startte Tweemaal Zes het zaalseizoen  

thuis tegen Oost Arnhem. Afgelopen seizoen degradeerde  

TZ uit de hoofdklasse en trof in Oost Arnhem  

direct een lastige tegenstander.

Tweemaal Zes startte goed en nam onmiddellijk de leiding door twee goals 

van Tim Meijers.  Deze voorsprong werd niet verder uitgebouwd. Dat had 

mede te maken met de vele, soms harde overtredingen die Oost Arnhem 

maakte tegen met name Tim Meijers. Lankmoedig werden de protesten van 

TZ weggewuifd door het arbitrale duo. Na een voorsprong van 6-4 voor 

TZ kwam Oost Arnhem dichterbij en nam zelfs een voorsprong van 6-8. In 

deze fase moest Bob Gerritse met een blessure het veld verlaten en werd 

vervangen door Daniël Meijers. Het duurde even voordat TZ zich over deze 

tegenslag zette en het ritme hervond.

Enkele fraaie doorbraken van Tim Meijers werden door Joep Gerritsen ach-

ter de korf goed afgerond. Anouk van Breda zette uiteindelijk met één van 

haar vele doelpunten TZ op een voorsprong van 15-13 met de rust.

Na de rust was het opnieuw Oost Arnhem die een kleine voorsprong nam. 

Pas in de tiende minuut na rust scoorde Anouk van Breda het eerst doepunt 

voor TZ in de tweede helft. De wedstrijd ging gelijk op. Door te weinig 

verdedigingsdruk konden de dames van Oost Arnhem steeds mee blijven 

scoren en hielden daarmee Oost Arnhem in de wedstrijd. Bij de stand 20-

20 kwam Carlijn Vos in de plaats van Lianne Meijers en dat gaf meer rust. 

Door een sterke afvang van Bart Drost en Joep Gerritsen kon TZ steeds op-

nieuw de aanval zoeken. Door goals van Carlijn Vos en Joep Gerritsen nam 

TZ een voorsprong van 22-20. De laatste minuten van de wedstrijd schoot 

TZ met scherp. Anouk van Breda, goed voor in totaal 9 doelpunten, besliste 

de wedstrijd door met twee fraaie treffers de voorsprong te vergroten naar 

24-20. De leeggespeelde Daniël Meijers, die ook al in het tweede team had 

gespeeld, werd vervangen door Luuk van Kouterik die direct scoorde. De 

einduitslag werd 27-23 en dat leverde een fraai bevochten eerste zege voor 

TZ op.

Het tweede team van TZ kwam uit tegen de reserves van Oost Arnhem en 

behaalde eveneens een verdiende overwinning met 16-10.

Respect bij FC De Bilt
Zaterdag 10 november onthulde burgemeester Arjan Gerritsen bij de ingang 

van FC De Bilt samen met een E-voetbalteam, dat even daarvoor een wed-

strijd met 7-0 had gewonnen een bord. 

De commissie sportiviteit en respect van FC De Bilt heeft dit jaar de kick-

off verzorgd met de theatershow Positief coachen. Als vervolg hierop heeft 

deze commissie in het teken van de Dag van Respect de eerste burger van 

De Bilt gevraagd om een bord te onthullen. FC De Bilt vindt het belangrijk 

dat met respect met elkaar wordt om gegaan, dat men elkaar positief coacht, 

want… voetballen doe je samen. [HvdB] 

Het team en de burgemeester met het zojuist verwijderde doek, dat – exact 

gelijk aan het bord zelf – tot dan toe het bord had bedekt. 
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SGP organiseert debat 
over lokale voorzieningen 

 

Regelmatig blijkt dat belangrijke voorzieningen in 

dorpskernen niet meer vanzelfsprekend zijn. Ook in 

gemeente De Bilt verdwijnen steeds meer voorzieningen uit 

de dorpskernen. Dit zorgt voor veel ongemak en onbegrip 

bij burgers. Bovendien is het niet goed voor de economie. De 

SGP maakt zich hierover zorgen en wil een lans breken voor 

voldoende en betaalbare voorzieningen.

 

Met name in de kleinere dorpskernen van de gemeente De Bilt wordt het 

tekort aan voorzieningen steeds groter. Basisscholen hebben te kampen met 

teruglopende leerlingaantallen. Betaalbare woningen voor starters zijn er 

bijna niet. Mede hierdoor zijn winkels genoodzaakt hun deuren te sluiten. 

Dit alles komt de leefbaarheid van de kernen niet ten goede. Dit kan anders, 

de politiek is aan zet! De SGP wil over deze problematiek in debat met 

andere politieke partijen en organiseert daarvoor een debatavond over de 

vitaliteit van onze dorpskernen.

 

Onder leiding van Maartensdijker Leo Fijen gaan de gemeenteraadsleden 

Anne de Boer (GroenLinks/PvdA), Frans Poot (D66) en Johan Slootweg 

(SGP) met elkaar in debat over het thema: ‘Vitale dorpskernen: hoofdzaak 

of bijzaak?’ De onderwerpen waarover gedebatteerd wordt, worden inge-

leid door een winkelier, een schooldirecteur, een starter op de woningmarkt 

en een makelaar. Uiteraard is er voor 

de aanwezigen ruimte om met de 

politici in discussie te gaan.  

 

De lokale afdeling van de SGP no-

digt alle inwoners van gemeente De 

Bilt van harte uit op  woensdag 21 

november in Dijckstate, Maertens-

plein 98 in Maartensdijk. De kofie 
staat vanaf 19.45 klaar. De bijeen-

komst begint om 20.00 uur. Na af-

loop is er gelegenheid om onder het 

genot van een hapje en drankje na 

te praten.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

2e KERSTDAG BIJ NAAST DE BUREN?

Woe.
14-11 Gebakken sliptongetjes

of
Rib-eye met  
pepersaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
15-11
Vrij.

16-11
Woe.
21-11

Hazenpeper, rode kool  
en vruchtencompote

of
Scholfilet met  
kreeftensaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
22-11
Vrij.

23-11

Boekpresentatie markeert afsluiting 
restauratie van ‘De Kraai’

door Martijn Nekkers

Burgemeester Arjen Gerritsen kreeg woensdagavond 7 november het prachtige boek ‘De Kraai, 

korenmolen van Westbroek’ aangeboden door de schrijfster Karien Scholten. Het was zeker  

niet het eerste exemplaar van het boek want het is al enige tijd in de verkoop. Deze gebeurtenis 

markeerde wel de voorlopige afronding van de restauratie van deze bijzondere molen.  

Voorlopig omdat er toch nog wat kleinere klussen aangepakt moeten worden. Molenbouwer  

en restaurateur Jan Wilten hoopt daar volgend jaar aan te kunnen beginnen.

De burgemeester was, net als de an-

dere genodigden, langs twee smal-

le trappen zonder leuning naar de 

tweede zolder geklommen. Door de 

kleine ramen daar kon men zien hoe 

de machtige wieken steeds voorbij 

litsten. 

Onder aanvoering van Jan Wilten 

klauterden velen, waaronder ook de 

burgemeester, nog hoger langs nog 

nauwere en steilere trappen. Daar 

was te zien hoe het machtige rader-

werk aan het draaien was. Jan Wilten 

deed uitgebreid het verhaal van de 

restauratie. Maar de uitreiking van 

het boek vond toch weer op de tweede 

zolder plaats. Het gebeurde nadat de 

bezoekers een smakelijke snee brood, 

met lekker dik boter en suiker erop, 

hadden gehad. Het was gebakken van 

echt molenmeel. Dat meel was ove-

rigens niet gemalen op ‘De Kraai’ 

want de maalinstallatie zelf moet nog 

worden gerestaureerd. Maar ook dan 

is het nog niet mogelijk om er meel 

te malen dat geschikt is voor mense-

lijke consumptie. Dit omdat er allerlei 

voorwaarden op het gebied van hygi-

ene zijn waaraan niet zo maar is te 

voldoen. Wel is het de bedoeling om 

in de toekomst grondstoffen te gaan 

malen voor veevoer.

Reis door de geschiedenis

Karien vertelde dat ze met het maken 

van het boek een reis door de geschie-

denis van de molen heeft gemaakt. 

‘Ik heb door het stof van een lange 

periode heen gekeken’, vertelde ze. 

Zij heeft veel foto’s bijeengebracht 

maar ook veel verhalen verzameld 

die door Westbroekenaren aan haar 

zijn verteld. De geschiedenis van de 

molen is voor een groot gedeelte ook 

de geschiedenis van Westbroek. De 

veranderende tijdgeest vind je terug 

in de geschiedenis van de molen. ‘De 

Kraai’ heeft in haar bestaan goede en 

slechte tijden gekend. Periodes van 

bloei en verval. Karien memoreerde 

nog maar eens hoe het gemeentebe-

stuur van Maartensdijk in 1955 de 

familie Schuurman verbood om de 

molen, die toen in slechte staat was, 

af te breken. Het idee om elektrische 

stroom te gaan opwekken met ‘De 

Kraai’ heeft de molen toen voorlo-

pig gered. Maar het werd uiteindelijk 

geen succes. Zo hadden de omwonen-

den iedere keer een lits op hun beeld-

scherm als de molen draaide. Het pro-

ject mislukte al zijn de overblijfselen 

van dat revolutionaire project nu nog 

te zien in de molen. 

Betrokken

Het hele dorp heeft zich altijd betrok-

ken gevoeld bij het wel en wee van 

‘De Kraai’. Karien heeft het boek 

opgedragen aan Bep Schuurman. Die 

heeft heel veel van het wel en wee 

van ‘De Kraai’ opgeschreven. Van 

haar verhalen is dankbaar gebruik 

gemaakt bij het samenstellen van het 

boek. Van alle kanten zijn er foto’s 

van vroeger beschikbaar gesteld. 

Het eindresultaat is een werkelijk 

prachtig boek. De opbrengst hiervan 

is volledig bestemd voor het onder-

houd en verdere restauratie van de 

molen. Nadat Karien een exemplaar 

had aangeboden aan burgemeester 

Gerritsen complimenteerde deze haar 

met het mooie boek. Hij feliciteerde 

ook de familie Schuurman met hun 

hernieuwde molen. Omdat de op-

brengst van het boek bedoeld is voor 

de molen wilde hij zijn exemplaar 

niet voor niets hebben. Hij trok zijn 

portemonnee en rekende af bij Karien 

en bestelde vervolgens in één adem 

door ook nog eens dertig exemplaren 

voor het college. Toen was de tijd ge-

komen om het glas te heffen om dit 

belangrijke moment in de geschiede-

nis van ’De Kraai’ te vieren.

Goed gevoel

Jan Schuurman beleefde met veel ple-

zier en voldoening dit moment. Het 

gaf hem een goed gevoel dat dit re-

sultaat na vele onzekere jaren toch is 

bereikt. Ook al zijn er nog wat zaken 

die moeten worden afgemaakt, Toch 

overheerst bij hem de overtuiging 

dat deze periode nu echt is afgerond. 

De bedoeling is dat er binnenkort 

een vrijwillige molenaar wordt aan-

gesteld die op zaterdag granen t.b.v. 

veevoeder gaat malen. Want een mo-

len moet draaien, anders gaat hij heel 

snel achteruit, is een eeuwenoude 

wijsheid die niets aan betekenis heeft 

ingeboet. Molenbouwer en restaura-

teur Jan Wilten is al even verheugd. 

Hij hoopt begin volgend jaar wat za-

ken aan te passen en af te ronden. Zo 

moet er nog wat aan de luiken in de 

molen worden gedaan en ook aan de 

maalinrichting. De kap moet nog ‘vo-

geldicht’ worden gemaakt, d.w.z. een 

dusdanige voorziening krijgen dat de 

vogels (ook de kraaien) geen kans 

meer krijgen om binnen te komen. 

Boerenmarkt in 2013

Elly Blaauwendraad, die één van de 

organisatoren was van de boeren-

markt in 2010, is van plan om in 2013 

weer zo’n evenement te organiseren. 

Dat zal gaan plaatsvinden op de Nati-

onale Molendag en die is op zaterdag 

11 mei 2013. Ze hoopt dat het weer 

net zo’n groot succes gaat worden 

als in 2010. Zo was op deze donkere 

maar toch feestelijke novemberdag de 

afsluiting van een belangrijke periode 

in het leven van  ’De Kraai’. Tegelij-

kertijd werd ook duidelijk dat er nog 

van alles gaat gebeuren in en rond 

deze legendarische molen die zo’n 

belangrijke plek heeft in de harten 

van de inwoners van Westbroek. 

Karien Scholten en burgemeester Arjen Gerritsen bij de feestelijke 

overhandiging van het boek over de molen ‘De Kraai’. Links op de foto 

molenbouwer Jan Wilten.

Hoogste punt bereikt
Donderdag 8 november is op de bouwplaats achter het voormalige gemeentehuis in  

Maartensdijk het bereiken van hoogste punt gevierd. SSW bouwt hier 42 appartementen,  

twee vrijstaande woningen en een commerciële ruimte.  Wethouder Arie Jan Ditewig en  

directeur-bestuurder  SSW Ad van Zijl haakten gezamenlijk de laatste dakplaat  

aan waarna de kraanmachinist deze dakplaat op de liftschacht hees.

Al vanaf 1 januari 2001, bij de sa-

menvoeging van de voormalige ge-

meenten De Bilt en Maartensdijk is er 

gepraat over de herontwikkeling van 

het oude gemeentehuis, het daaraan 

gekoppelde administratiekantoor en 

de directe omgeving. 

Het voormalige gemeentehuis is in-

middels in gebruik als kantoor voor 

diverse bedrijven en het administra-

tiekantoor is omgebouwd tot para-

medisch centrum. Ten Brinke Vast-

goedontwikkelaars uit Doetinchem 

heeft in samenwerking met SSW en 

de gemeente De Bilt het huidige plan 

gemaakt. Voor de nieuwbouw zijn 13 

sociale huurwoningen aan de Tolak-

kerweg en Industrieweg gesloopt. De 

42 appartementen worden voor de zo-

mer opgeleverd.

Aanwinst

‘Wanneer het project eenmaal is op-

geleverd kunnen we er trots op zijn 

dat we een feitelijk verrommelde lo-

catie in onze gemeente weer een toe-

gevoegde waarde hebben gegeven,’ 

zei Van Zijl in zijn speech. Wethouder 

Ditewig gaf aan dat er samen met de 

woningbouw van Plan Opgetogen en 

Vredestein de afgelopen jaren, ruim 

100 woningen in Maartensdijk zijn 

bijgekomen. ‘Dat is een mooie aan-

winst voor de gemeente en de lokale 

gemeenschap.’ [HvdB]

De vlag kon er op. (foto Coen Hummelink, Ten Brinke Bouw)

Hoe koe Trijntje een bank kwam onthullen

was beslist iets om van te smullen

gedeputeerde Bart Krol

kon met dit protocol

alleen nog een bijrol vervullen

Guus Geebel Limerick


