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DUURZAAM VERBOUWEN

Wethouder Ditewig schetst de weg 
die tot nu toe is gevolgd. ‘De eerste 
stappen in dit traject zijn zo’n vier 
jaar geleden gezet. Er heeft een aantal 
incidenten plaatsgevonden waardoor 
de veiligheid op die plek onder druk 
staat. In 2009 inancierde het BRU 
een onderzoek naar de realisatie van 
een tunnel. Toen het inpasbaar bleek 
is in nauw overleg met ProRail de 
haalbaarheid onderzocht.’

Om voldoende inanciën te verkrij-
gen werd een lobby gestart. De raad 
stelde zelf twee miljoen euro ter be-
schikking. ProRail en het Rijk dragen 
daar 8.4 miljoen aan bij en uit de re-
gionale bijdrage van de realisatie van 
het Randstadspoor heeft de minister 
zeven miljoen euro ter beschikking 

gesteld. ‘Daarmee was de inancie-
ring rond.’ Wethouder Ditewig noemt  
een aantal personen dat zich ten zeer-
ste heeft ingezet. Ger Tax van het Mi-
nisterie, regiodirecteur ProRail Cees 
de Vries, gedeputeerde Remco van 
Lunteren en de Minister van Infra-
structuur en Milieu, die zich toegan-
kelijk toonde dit op te lossen. Ditewig 
noemt ook nadrukkelijk het gemeen-
telijk team onder aanvoering van ge-
meentesecretaris Ron Huijbregts. 

Voor de uitwerking van het project 
wordt een plan van aanpak opge-
steld. Begin volgend jaar besluit de 
raad over het voorbereidingskrediet. 
De realisatie heeft consequenties 
voor het gebied waar de tunnel gaat 
komen. ‘We gaan verder met de uit-

werking van de gebiedsvisie rond 
de Leijenseweg, waarvoor we begin 
volgend jaar met een plan van aanpak 
komen. Hierbij zal aandacht zijn voor 
de deelname op maat van omwonen-
den en andere groeperingen. Uitwer-
king en realisatie wordt op gelijke 
wijze als bij de Soestdijkseweg vorm 
gegeven. We proberen een aanvang te 
maken met de werkzaamheden direct 
volgend op de oplevering van de tun-
nel aan de Soestdijkseweg in 2014. 
De komende twee jaar hebben we 
nodig voor het opstellen van het dei-
nitief tunnelontwerp en alles wat daar 
verder bij komt kijken.’ Burgemees-
ter Gerritsen brengt namens de raad 
de complimenten over aan wethouder 
Ditewig voor zijn tomeloze inzet voor 
dit resultaat.

Applaus voor doorgaan tunnel Leijenseweg
door Guus Geebel

‘De inanciering voor de ondertunneling van de Leijenseweg is rond’, aldus een glunderende 
wethouder Arie-Jan Ditewig tijdens de raadsvergadering op 24 november. Er klonk applaus

en er was een taartje om het te vieren. De wethouder verwacht met de realisatie 
te kunnen beginnen na de oplevering van de tunnel bij het station in 2014.

Wethouder Arie-Jan Ditewig vindt ondertunneling: ‘Bittere noodzaak’. 

Na de toespraken lieten alle mede-
werkers ballonnen los en knipten 
Wilfried van Ginkel en Ronald Pie-
terse samen een lint door als sym-
bolisch startschot. Hierna konden de 
honderd toegestroomde belangstel-
lenden de ruimten bekijken en ken-
nismaken met de medewerkers.
In het prachtige pand aan de Dorps-
weg 53 zijn diverse arbeidsmatige 
werkzaamheden bij elkaar in een 
gebouw samengebracht. Het arbeids-

centrum bestaat nu uit een wasserij, 
assemblage en verpakken, de keu-
kengroep, het magazijn en de recep-
tie. Het centrum biedt voor elk wat 
wils op het gebied van ontwikkeling 
en op een zinvolle manier bezig zijn.

Voorbereiding
Manager Rein Boverhuis deed het 
openingswoord. Vervolgens nam Ad 
van Zijl van woonstichting SSW uit 
De Bilt het woord. De woonstichting 
is de ontwikkelaar en eigenaar van 
het gebouw en is voor het arbeids-
centrum de verhuurder. Na jaren van 
voorbereidingen in samenwerking 
met Reinaerde, architect Arton en 
bouwer Vios is er een fraai gebouw 
neergezet. Hierbij heeft Reinaerde 
rekening gehouden met een goed 

contact met de buurtbewoners. Dat 
heeft geleid tot hun vertrouwen en 
sympathie. De heer van Zijl schonk 
het centrum twee voetbaldoelen als 
cadeau.

Architectuur
Bestuurder Hans Voogt van Reinae-
rde vertelde over zijn betrokkenheid 
bij het arbeidscentrum en het naast-
gelegen jongerencentrum Sojos. 
Maar ook als inwoner van Maartens-
dijk is Hans Voogt zeer enthousiast 
over het nieuwe onderkomen en de 
mooie architectuur dat prima aansluit 
op dat van Sojos: ‘We hebben met el-
kaar een prachtig pand gerealiseerd 
dat een positieve bijdrage levert aan 
het werkplezier van de medewer-
kers’(KP).

Reinaerde Arbeidscentrum geopend
Al hoewel het al een tijdje in gebruik was is op 23 november jl. Reinaerde Arbeidscentrum 

Maartensdijk feestelijk geopend. Dit voor Maartensdijk unieke centrum is 
voor circa twintig mensen met een verstandelijke beperking. 

In het prachtige pand aan de Dorpsweg 53 zetelt het Reinaerde arbeidscentrum.

Cameratoezicht op naleven regels
Het verkeersbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente De Bilt tot het in de spitsuren afsluiten van de Korssesteeg in 
Westbroek van gemotoriseerd verkeer dateert van 22 juli 2008. Doel van dat 
besluit was het terugdringen van het sluipverkeer door de kern Westbroek 
ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid ter plaatse. 
Over de uitvoering van het verkeersbesluit heeft het College de gemeen-
teraad sindsdien bij diverse gelegenheden geïnformeerd. Uit een evaluatie 
uit 2010 blijkt dat het sluipverkeer weliswaar is afgenomen maar dat de 
verkeersveiligheid op de Kerkdijk, de Dr. Welfferweg en de Achterwete-
ringseweg nog niet structureel beter wordt ervaren. 
Het College heeft vervolgens de mogelijkheden van effectievere handha-
ving van het verkeersbesluit onderzocht. Conclusie uit het onderzoek is 
dat een camerasysteem het grootste rendement oplevert. De bewoners van 
Westbroek hebben de resultaten van het onderzoek positief ontvangen tij-
dens een bewonersavond op 28 juni 2011. In overleg met het Openbaar 
Ministerie bespreekt B&W thans de mogelijkheden om voor het handhaven 
van geslotenverklaring van de Korssesteeg een camerasysteem in te zetten.

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

0346 -282313 • info@mavandebeek.nl



 De Vierklank 2 30 november 2011

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

4/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
4/12 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
4/12 • 9.00 en 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
4/12 • 10.30u - Drs. M. Roos, Leiden

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

4/12 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
4/12 • 10.30u -

Mevr. A. Veldhuis en mevr. J. Noten

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
4/12 • 19.00u - 

Kand. L. Aangeenbrug, Woerden

Pr. Gem. Immanuelkerk
4/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
4/12 • 10.00u -

Prof. M.E. Brinkman, De Bilt

R.K. St. Michaelkerk
4/12 • 10.30u - Eucharistieviering, Priester 

A. Huitink

Volle Evangelie Gemeente
4/12 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

4/12 • 10.30u - Drs. J. Bouma, Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
4/12 • 10.00u -

Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
4/12 • 18.30u - Ds. M. Baan, Nijkerk

Herst. Herv. Kerk
4/12 • 10.30  en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerkje Blauwkapel
4/12 • 15.00u - Pastoraal werker D. Gudde

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

4/12 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

4/12 • 10.00u - Ds. N. Raatgever, Ede
4/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

4/12 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
3/12 • 19.00u -

Eucharistieviering, Pastor Gerard de Wit
4/12 • 10.30u -

Eucharistieviering, Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

4/12 • 10.00u - Ds. W.G. Rietkerk, Utrecht
4/12 • 18.30u - Ds. G.J. Zwarts, Breukelen

PKN - Herv. Kerk
4/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
4/12 • 18.30u - Ds. J.S. Heutink, Ede

Amnesty op Hessenweg

Amnesty International voerde afge-
lopen zaterdag actie voor Egypte op 
het Maertensplein in Maartensdijk. 
Op 3 december a.s. wordt de de 
Hessenweg in De Bilt aangedaan. Er 
is verkoop van Amnesty-artikelen, 
zoals kaarsen en kaarten en er zijn 
te tekenen petitielijsten. Amnesty 
ijvert voor de opheffing van de 
noodtoestand en er wordt actie 
gevoerd voor de 26-jarige Egypti-
sche rechtenstudent Maikel Nabil 
Sanad die Amnesty beschouwt als 
een gewetensgevangene en vrijla-
ting geëist wordt.[HvdB] 

Sacred dance

‘Sacred dance’ met Lies Salzmann 
is de 6e van 7 bijeenkomsten onder 
het motto ‘Leven als een pelgrim’ 
op donderdag 1 december a.s. 
10.30 tot 12.00 uur in De Woud-
kapel. Zie ook: www.woudkapel.nl

Maandelijkse Meditatiewandeling 

Laat je inspireren door de stilte van 
het bos en je eigen innerlijke stilte 
tijdens de maandelijkse meditatie-
wandeling op zaterdag 3 december 
2011. Tijd: 8.30-9.30 uur. Plaats: 
Beukenburgerbos te Bilthoven. 
Info:www.eenenal.nl of 06- 22 91 
42 85

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 7 december, om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven).  De Oude-
renraad behartigt de belangen van 
oudere bewoners in de gemeente 
en adviseert daarover het College 
en de Gemeenteraad. Een week 
voor de vergadering wordt de defi-
nitieve agenda gepubliceerd op de 
website van de Ouderenraad: www.
ouderenraad-debilt.nl. De vergade-
ringen zijn openbaar.

Spirituele Kring Isis

Op 12 december organiseert Spi-
rituele Kring Isis de lezing ‘De 
verborgen werkzaamheid van 
Christus - In de natuur en mens’. 
In deze lezing vertelt gastspreker 
Bastiaan Baan over ervaringen met 
de Christus-energie. De zaal opent 
om 19.30 uur en de lezing is van 
20.00 tot 22.00 uur in De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49b, 3732HD 
in De Bilt. Voor reserveren of infor-
matie zie www.hier.is/isis of bel 
030.2290317

Bart Krol bij 
Historische Vereniging 

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

Bijeenkomst mantelzorgers

Op woensdag 7 december a.s. 
organiseert het Steunpunt Mantel-
zorg De Bilt in samenwerking met 
Indigo van 13.30 - 16.30 uur een 
bijeenkomst voor mantelzorgers 
in Dijckstate. Deze bijeenkomst is 
erop gericht dat men tips en ideeën 
krijgt over hoe psychische overbe-
lasting voorkomen kan worden. 
Aanmelden: vóór 30 november 
a.u.b. bij Willemien Hak mantel-
zorgconsulent tel. 030 2203490 

Unicef verkoop 2011 

In december staat de verkoopkraam 
van Unicef bij AH Bilthoven op 
vrijdag 2/12-9/12, AH Den Dol-
der vrijdag 3/12 en bij Bibliotheek 
Kwinkelier op vrijdag 2/12. Bij 
AH van 10.00 tot ca. 16.00 uur; in 
de Bibliotheek van 10.00 tot 13.00 
uur. Er zijn al artikelen vanaf € 1,-. 
Alle artikelen worden gemaakt met 
het oog voor mens en milieu. Fair-
trade en recycling zijn belangrijke 
waarde voor Unicef.

‘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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!                  

Psalm 91 vers 1 en 2

Dankbaar voor haar als spil van ons gezin, 
haar onvoorwaardelijke liefde en zorgen voor ons allen. Zo sterk als zij 
in haar leven is geweest, heeft zij haar ziekte gedragen. Vertrouwend op 
Hem, is zij in rust van ons heengegaan,

mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en trotse oma

Johanna van den Bosch-de Bruijn
~ Joke ~

* Tienhoven, 7 juli 1935                          † Westbroek, 27 november 2011

Westbroek,           Theo van den Bosch

Westbroek,           Hanneke en Heimen van Keulen-van den Bosch
            Josine en Rick
            Margo

Westbroek,           Ineke en Ruud de Groot-van den Bosch
            Richard en Anouk
            Sara en Tommy

Breukelen,           John en Almuth van den Bosch-Rieger
            Celine
            Timo

Dr. Welfferweg 38
3615 AN Westbroek

Géén bloemen.

Joke is thuis opgebaard alwaar u kunt condoleren op woensdag 
30 november van 19.00 tot 20.30 uur.

De dankdienst voor haar leven is op donderdag 1 december om 13.15 
uur in ‘De Kerk’, Laan van Niftarlake 62, te Tienhoven. Aansluitend 
op de dankdienst brengen we Joke naar haar laatste rustplaats op de 
Gemeentelijke Begraafplaats te Westbroek. (achter de Nederlands 
Hervormde Kerk)

Na afl oop kunt u nog condoleren in het Hervormd Kerkelijk Centrum 
Rehoboth.

Geboren
25 november 2011

Mark
Zoon van 

Ewoud en Trudy Boom-Nagel
Wolkammerweg 17

Westbroek

VAN HARTE GEFELICITEERD 

MET UW 65E VERJAARDAG! 

Namens personeel 

van aannemersbedrijf  

Oostrum Westbroek B.V.
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GRATIS BEZORGSERVICE

De	 AmbachtAteliers,	 is	 een	 verza-
melgebouw	 in	 De	 Bilt	 op	 het	 adres	
Ambachtstraat	 9,	 waar	 zeventien	
kunstenaars	en	kunstzinnige	bedrijf-
jes	 uit	 deze	 regio	 ruimte	 hebben	
gevonden.	 Het	 is	 een	 initiatief	 van	
het	echtpaar	Jan	Gerrit	en	Betty	van	
Wijhe.	‘Wij	hadden	hier	vroeger	een	
groothandel	 met	 stoffen	 van	 Jicker.	
Toen	 we	 eruit	 gingen,	 hebben	 we	
het	verhuurd	aan	Buxus,	een	berege-
ningsbedrijf.	Dat	is	er	vorig	jaar	ok-
tober	uitgegaan.’	Nadat	pogingen	om	
het	pand	 te	verkopen	of	 te	verhuren	
aan	een	ander	groot	bedrijf	op	niets	
uitliepen,	 bedachten	 de	 Van	 Wijhes	
een	nieuw	plan.	‘We	hebben	het	pand	
gerenoveerd	en	verbouwd	en	er	ate-
liers	 in	gemaakt.	Daarna	zijn	we	op	
zoek	gegaan	naar	huurders.	Dat	liep	
eigenlijk	redelijk	vlot.	We	zitten	vol.’	
Het	echtpaar	voelt	zich	echt	betrok-
ken	bij	de	AmbachtAteliers.‘We	vin-
den	het	hartstikke	leuk	en	we	hebben	
een	goede	relatie	met	onze	huurders.		
Met	hen	samen	hebben	we	deze	open	
dag	 georganiseerd.’	 Jan	 Gerrit	 van	

Wijhe	 geeft	 een	 korte	 rondleiding	
door	 Atelier	 Kleurwijs	 van	 Nicole	
Agterberg.	 ‘Zij	geeft	workshops.	Ze	
werkt	veel	met	textiel	en	geeft	advies	
over	 kleur	 en	 interieur.	 Ook	 geeft	
ze	 meubels	 van	 toen	 een	 eigentijds	
kleurtje,	zodat	ze	helemaal	passen	in	
de	interieurs	van	nu.’	Op	28	decem-
ber	 kunnen	 kinderen	 meedoen	 aan	
Talent3D,	 een	 leuke	workshop	 voor	
kinderen	tussen	de	zeven	en	elf	jaar.

Ambachten
Gundula	Kraus	maakt	prachtige	kle-
ding	voor	kinderen	van	twee	tot	acht	
jaar	 onder	 de	 merknaam	 Karmakid	
Kidswear.	 “Ik	 ben	 Duitse’,	 vertelt	
ze.	‘Mijn	man	werkt	aan	de	universi-
teit	van	Utrecht	en	we	wonen	hier	al	
zeven	 jaar.	Sinds	 anderhalf	 jaar	 ben	
ik	bezig	met	mijn	kinderkledinglijn.	
Ik	gebruik	ekostoffen	en	ökotexstof-
fen.	Die	komen	uit	Europa	en	zijn	op	
milieuvriendelijke	 manier	 geprodu-
ceerd	 en	 getest	 op	 schadelijke	 stof-
fen.’	Desgewenst	 kan	 ze	kleding	op	
maat	maken.	Haar	levertijd	is	één	tot	

drie	weken.	Eveneens	uit	het	buiten-
land	 komt	 Keiji	 Aikano.	 Hij	 komt	
uit	 Japan	en	woont	al	 twaalf	 jaar	 in	
Nederland.	‘In	Japan	voetbalde	ik	in	
de	hoogste	universiteitsklasse.	Onze	
coach	 kwam	 uit	 Holland.	 Ik	 vroeg	
hem	 of	 er	 mogelijkheden	 voor	 me	
waren	 in	 Nederland.’	 Dat	 kon	 de	
coach	 wel	 regelen.	 “Ik	 heb	 dus	 een	
tijd	 in	 Nederland	 gevoetbald	 en	 ik	
ben	getrouwd	met	de	dochter	van	de	
coach.	Toen	mijn	voetbaldagen	voor-
bij	waren,	heb	ik	gewerkt	als	graisch	
ontwerper.	 Het	 is	 niet	 gemakkelijk	
om	 in	 dat	 beroep	 aan	 het	 werk	 te	
komen.	Ik	ontdekte	dat	ik	graag	met	
mijn	handen	werkte	en	heb	een	twee-
jarige	 opleiding	 voor	 leerbewerker	
gedaan	 in	 Boxtel.	 Nu	 werk	 ik	 voor	
een	Nederlands	bedrijf	dat	leren	tas-
sen	maakt:	Wim	Mutsaers	 in	Kaats-
heuvel.	Ik	hoop	ooit	een	eigen	bedrijf	
te	 beginnen.’	 Een	 ander	 bedrijf	 dat	
in	 AmbachtAteliers	 is	 gevestigd	 is	
De	Hofdames	Tuinontwerp	van	An-
nemarie	 Mulder.	 ‘Ik	 bied	 een	 tuin-
abonnement	aan	voor	mensen	die	een	

nieuwe	tuin	hebben	of	hun	oude	tuin	
willen	veranderen.	Ik	geef	hun	advies	
en	begeleid	hen	bij	 de	 aankoop	van	
planten.	Elk	seizoen	kom	ik	een	keer	
bij	hen	langs.’

Atelier delen
Kunstenares	Diny	van	Buuren	woont	
in	Zeist	en	heeft	sinds	een	maand	een	
atelier	in	het	gebouw.	‘Het	bevalt	me	
heel	goed.	Ik	heb	hier	de	ruimte	die	
ik	 thuis	 niet	 heb	 en	 het	 is	 hier	 heel	
gezellig.’	Janny	Vossestein	deelt	een	
studio	met	Connie	van	Zwetselaar	en	
Mirjam	Steenbergen.	 ‘Soms	zijn	we	
hier	alle	drie	tegelijk	aan	het	werk,	en	
we	spreken	ook	wel	hier	af	om	even	
bij	 te	 praten.	Maar	we	hebben	geen	
rooster.	Soms	werkt	 iemand	hier	al-
leen	of	we	werken	met	zijn	 tweeën.	
Ruimte	 genoeg.’	 Behalve	 kunstwer-
ken	verkopen	de	drie	kunstenaressen	

ook	wenskaarten	voor	de	feestdagen	
tegen	een	aantrekkelijke	prijs.	In	een	
grote	ruimte	achterin	het	gebouw	zit-
ten	een	heleboel	mensen	aan	een	lan-
ge	tafel.	Deze	ruimte	wordt	gehuurd	
door	 twee	 vriendinnen,	 Mirjam	
Roest	en	Ariane	Wachsmut.	‘We	heb-
ben	allebei	kunstacademie	gedaan.	Ik	
schilder	en	teken,	Ariana	maakt	mo-
zaïeken’,	 vertelt	 Mirjam.	 Speciaal	
voor	 de	 open	 dag	 kunnen	 kinderen	
een	draaischilderij	met	een	mozaïek-
lijstje	maken.	‘Het	is	wel	grappig	dat	
het	hier	zo	leuk	gevarieerd	en	infor-
meel	 is’,	 vindt	 ze.	 ‘We	 hebben	 hier	
zelfs	 iemand	die	 tot	de	 top	 tien	van	
Nederland	 behoort:	 schilderes	 Lily	
van	der	Stokker.	Haar	werk	hangt	on-
der	meer	in	Boymans	van	Beuningen	
in	 Rotterdam.	 Ze	 houdt	 geen	 open	
atelier	 vandaag	 omdat	 ze	 in	 New	
York	zit.’	

Open Dag AmbachtAteliers gezellig en druk
door Lilian van Dijk

Het weekend van 26 en 27 november waren de AmbachtAteliers in De Bilt geopend voor publiek. 
Het was een mooie gelegenheid voor het winkelend publiek om even langs te gaan om te kijken 

wat voor leuke kunstenaars en bedrijfjes zich hier hebben gevestigd en een origineel cadeau
voor de feestdagen aan te schaffen.

In het atelier van Mirjam Roest en Ariane Wachsmut was het zaterdagmiddag 
een gezellige boel.

Han	 IJssennagger	 (Bilts	 Belang)	 en	
Rost	van	Tonningen	dienen	een	motie	
in	waarin	het	college	wordt	gevraagd	
stappen	 te	 nemen	 om	 het	 verplichte	
welstandsadvies	 af	 te	 schaffen.	 De	
motie	 wordt	 verworpen.	 Steun	 is	 er	
van	Bilts	Belang,	Rost	van	Tonningen	
en	de	SGP.	Johan	Slootweg	(SGP)	had	
willen	vragen	de	motie	aan	te	houden,	
maar	stemt	voor	omdat	de	wethouder	
zegt	de	motie	als	een	ondersteuning	te	
zien	om	het	beleid	uit	te	voeren.

Zorgen
Ingaand	op	de	najaarsnota	valt	Sloot-
weg	de	bezuinigingen	op.	Een	derde	
van	 de	 voorgenomen	 bezuinigingen	
is	 niet	 realiseerbaar.	 ‘Dat	 baart	 ons	
grote	zorgen	voor	het	sluitend	houden	
van	 de	 begroting.’	 Het	 budget	 voor	
maatschappelijke	ondersteuning	baart	
hem	ook	zorgen.	Anne	Brommersma	
(GroenLinks&PvdA)	 wil	 de	 41.000	

euro	die	naar	de	algemene	middelen	
gaat	 behouden	 voor	 het	 programma	
Duurzaamheid	en	dient	daarover	een	
motie	in.	Die	wordt	na	toezeggingen	
van	het	college	ingetrokken.	Rost	van	
Tonningen	legt	de	nadruk	op	het	slui-
tend	houden	van	de	begroting.	Hij	is	
het	niet	eens	met	het	steeds	maar	weer	
onttrekken	 van	 geld	 uit	 de	 reserves.	
Anne-Marie	 Mineur	 (SP)	 vindt	 dat	
in	het	projectenboek	met	veel	groene	
stoplichtjes	 een	 veel	 te	 rooskleurig	
beeld	wordt	geschetst.	

Slecht weer
Nico	 Jansen	 (ChristenUnie)	 gaat	 in	
op	 investeringen	 die	 doorgeschoven	
worden.	 Hij	 is	 van	 mening	 dat	 het	
versneld	 uitvoeren	 van	 riolerings-
werkzaamheden	werkgelegenheid	 en	
winst	 oplevert.	 Europese	 aanbeste-
ding	 staat	 dit	 niet	 in	 de	 weg.	 Henk	
van	den	Broek	(CDA)	constateert	dat	

van	de	 18	miljoen	 euro	die	we	 zou-
den	investeren,	10	miljoen	euro	wordt	
doorgeschoven.	 ‘We	 zijn	 in	 slecht	
weer	terechtgekomen	en	dit	zijn	alle-
maal	plannen	uit	de	zonnige	tijd.’	Hij	
wil	 alle	 consequenties	 eens	 op	 een	
rij	gezet	zien.	Anne	Doedens	(VVD)	
stelt	dat	we	volstrekt	niet	weten	wat	
de	 ontwikkelingen	 in	 Europa	 zullen	
zijn.	‘Dat	zal	allesbepalend	zijn	voor	
onze	inkomsten	en	uitgaven.’	Er	zijn	
aanzienlijke	 overschrijdingen	 op	 het	
gebied	van	de	WMO	en	Werk	en	In-
komen.	‘Daar	moet	de	gemeente	voor	
opdraaien,	maar	dat	is	minder	interes-
sant	dan	de	mensen	om	wie	het	gaat.’	

Projecten
Wethouder	 Bert	 Kamminga	 geeft	
aan	dat	tachtig	procent	van	de	inves-
teringen	 voor	 projecten	 particuliere	
initiatieven	 zijn.	 Over	 het	 algemeen	
gaat	het	om	projecten	waarin	het	ver-
trouwen	 bestaat	 dat	 die	 de	 komende	
jaren	 tot	 uitvoering	 komen.	 Verder	
zijn	WMO	overschrijdingen	niet	on-
vermijdelijk,	maar	betreffen	 	het	po-
litieke	keuzes.	
Wethouder	Ditewig	zegt	dat	het	col-
lege	de	motie	van	Han	 IJssennagger	
over	 het	 verplichte	 welstandsadvies	
op	hoofdlijnen	ondersteunt.	‘We	zijn	
bezig	 de	 resultaten	 van	 vergunning-
vrij	 bouwen	 in	 beeld	 te	 brengen.	 In	
het	 derde	 kwartaal	 van	 2012	 hopen	
we		meer	inzicht	te	hebben	in	nieuwe	
wetgeving	die	minister	Donner	voor-
bereidt.’	 Wethouder	 Mittendorff	 legt	
uit	dat	de	overschrijding	van	200.000	
euro	 bij	 de	 WMO	 gebaseerd	 is	 op	
wetgeving	die	de	gemeente	verplicht	
is	toe	te	passen.	

Najaarsnota krijgt steun gemeenteraad 
door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op donderdag 24 november de Najaarsnota en de voorgelegde wijziging 
van de begroting 2011 vast te stellen. Via de najaarsnota wordt de begroting voor 

het lopende jaar geactualiseerd. De fractie Rost van Tonningen stemt tegen.

Henk van den Broek (CDA): ‘We zijn in slecht weer terechtgekomen.’ 

Schrijversmarkt
goed bezocht

Zaterdag	 26	 november	 organiseerde	 de	 Bilthovense	 bibliotheek	 opnieuw	
een	schrijversmarkt.	Bezoekers	konden	kennismaken	met	23	auteurs	uit	de	
omgeving	die	hun	eigen	werk	presenteerden.	‘Het	is	een	heel	gevarieerd	ge-
zelschap,	van	professionele	schrijvers	tot	amateurs’,	zegt	Carla	Heerschop	
van	de	bibliotheek.	‘Het	aanbod	is	ook	heel	gevarieerd.	Kinderboeken,	boe-
ken	over	opvoeding	en	onderwijs,	wetenschappelijk	werk,	boeken	over	lo-
kale	geschiedenis,	boeken	over	boeddhisme,	kortom	een	enorme	verschei-
denheid.	De	sfeer	is	gewoon	heel	gezellig.’	[GG]

Een groepsfoto van de aanwezige auteurs, met links wethouder  
Bert Kamminga.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 8.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 december
t/m woensdag 7 december

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gehaktballen
Duitse biefstuk
Tartaar

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief
Boerenham
Fricandeau

Filet Americain
Ei-bieslooksalade
Hammousse

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

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

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

  VERS GEBRAND!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

GERASPTE 
EMMENTHALER

500
gram 5.50

100
gram 1.20

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

OVERHEERLIJKE ENGELSE HANDGEMAAKTE PIE’S

ZÉÉR BIJZONDER VAN SMAAK…

Heeft u onze verse olijven al geproefd? 

 'N DELICATESSE! 

Magere 
runderlappen

Baklappen

Varkensbraadstuk

3x 100
gram 4.49

groot 3.98klein 1.98

SPECULAASPATÉ

KIPPENBOUTEN

2 Kg. 6.00

Lekker!

Traditional!

gevuld met pruimen en abrikozen

Heerlijk voor uw kaasfondue!

6 halen / 
   5 betalen

ROOMBRIE

DIVERSE DROGE 
WORSTJES

VERSGEBRANDE 

HUISMIX

VERSGEBRANDE 

PINDA'S

100
gram 0.99

4  
voor 10.00

100
gram 1.25

250
gram 1.99

Diverse smaken!
100

gram 1.29

Leuk als kado! De lekkerste

Clementines
Kistje

3,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Sap.. sap.. sap..

Perssinaasappels
2 kilo

•  Rundergoulash
MET RIJST ________________100 GRAM  0,99

•  Prei-gehaktschotel 
_______________________100 GRAM  0,99

CULINAIRTJE

• Fazant met zuurkool
EN MOSTERDSAUS __________ PER STUK  8,95

Vers gesneden

Snijboontjes 
400 gram

1,49 1,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 5 DECEMBER, DINSDAG 6 DECEMBER 

EN WOENSDAG 7 DECEMBER

Hollandse

Kas-andijvie ______ 400 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten ______  HÉÉL KILO  1,25

Capucijnerschotel

__________________________ 100 GRAM 0,89

Alle soorten

Kleine tomaatjes
_____________________ 500 GRAM  1,98
Grote Spaanse Berg

Bloemkool __________ NU  0,99 



 

 

 

Belangrijke mededeling 

Servicepunt Maartensdijk: 
een succes MET toekomst!? 

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

• Afgelopen zaterdag hebt u als inwoners in vier uur  
meer dan 400 handtekeningen gezet voor BLIJVEND 
behoud van het Servicepunt Maartensdijk. 

• Dat is veel meer dan we hadden verwacht.  
Minstens 1000 handtekeningen is nu haalbaar! 

• Daarom zullen we niet alleen ZATERDAG 3 DECEMBER, 
maar ook ZATERDAG 10 DECEMBER  van 11.00 tot 15.00 
uur aanwezig zijn op het Maertensplein. 

• We bieden de handtekeningen dus  niet op 5 december 
aan aan de Burgemeester, maar vóór de 
Raadsvergadering van donderdag 22 december as. 

Teken mee: voor minimaal 1000! 
Met vriendelijke groet, 
Werner de Groot en Wilrik de Rooij, CDA De Bilt – Maartensdijk 
www.debilt.cda.nl            project ism. met het landelijk partijbureau CDA 
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advertentie

‘Absurd’,	 vindt	 een	 ouder	 echtpaar,	
dat	al	meer	dan	veertig	jaar	in	Groe-
nekan	 woont,	 maar	 niet	 met	 naam	
in	 de	 krant	 wil	 verschijnen.	 ‘De	 ge-
meente	 loopt	 al	 jaren	 te	 klungelen.	
Zijn	we	net	gewend	aan	deze	situatie,	
halen	ze	die	borden	weer	weg.’	Meer-
dere	malen	 per	week	ietst	 het	 echt-
paar	vanaf	De	Bilt	naar	huis	over	de	
Groenekanseweg.	Het	smalle,	 laatste	
gedeelte	in	het	dorp	blijkt	een	heikel	
punt	 voor	 menig	 verkeersdeelnemer.	
Op	het	laatste	moment	kan	er	immers	
een	auto	van	rechts	komen,	vanaf	de	
bruggetjes	bij	de	Veldlaan,	Vijverlaan	
en	Kastanjelaan.	Niet	voor	niets	pro-
beerde	de	gemeente	door	middel	van	
verkeersborden	 de	 voorrangsregel	
nog	eens	onder	de	aandacht	te	brengen	
op	deze	verraderlijke	punten.	Maar	nu	
is	dat	dus	weer	teniet	gedaan.	‘Ieder-
een	die	 een	 rijbewijs	heeft,	 hoort	 de	
verkeersregels	 te	 kennen,	 maar	 ve-
len	 handelen	 er	 niet	 naar’,	 vervolgt	
de	 bewoner	 van	 de	 Copijnlaan.	 ‘De	
borden	gaven	zekerheid	en	duidelijk-
heid	over	de	voorrangsregels.	Dat	 is	
nu	weg.’

Reactie
De	gemeente	 laat	 in	 een	 reactie	we-
ten	dat	de	borden	als	tijdelijke	waar-

schuwing	 waren	 bedoeld.	 ‘Een	 link	
aantal	 jaren	geleden	was	de	Groene-
kanseweg	een	voorrangsweg’,	vertelt	
Donate	 Schuil,	 communicatieadvi-
seur	van	gemeente	De	Bilt.	‘Toen	die	
situatie	veranderde	hebben	we	de	gele	
borden	neergehangen,	om	mensen	op	
die	verandering	 te	wijzen.	 Inmiddels	
weet	 men	 wel	 dat	 de	 Groenekanse-
weg	geen	voorrangsweg	meer	is,	van-
daar	dat	de	borden	nu	zijn	verwijderd.	
Na	 een	 tijdje	 zie	 je	 die	 borden	 ook	
niet	meer,	dan	word	je	er	blind	voor,	
dus	dan	 is	het	effect	weg.	We	weten	
als	gemeente	dat	de	Groenekanseweg	
een	populaire	sluiproute	is	en	daarom	
hebben	we	er	ook	veel	aandacht	voor,	
maar	er	zijn	nog	verkeersplateaus	op	
de	 weg	 die	 aangeven	 dat	 het	 gelijk-
waardige	T-splitsingen	zijn.	En	dat	is	
voor	dit	moment	voldoende.’

Rijmpje
Niek	 Idelenburg,	die	al	 tien	 jaar	 aan	
de	 Groenekanseweg	 woont,	 begrijpt	
ook	niet	waarom	de	borden	zijn	ver-
wijderd.	‘Nee,	daar	snap	ik	niets	van.	
Al	had	ik	wel	een	hekel	aan	dat	rijm-
pje	 dat	 er	 op	 stond:	 Rijd	 niet	 door,	
rechts	gaat	voor’,	lacht	hij.	‘Maar	het	
is	en	blijft	een	gevaarlijke	weg.	Voor-
al	 bij	 de	 Veldlaan	 en	 de	 Vijverlaan	

moet	 je	 goed	 oppassen.	 Daar	 zie	 je	
de	auto’s	of	ietsers	pas	op	het	laatste	
moment	van	rechts	komen.	Het	is	lo-
gisch	dat	de	gemeente	automobilisten	
daar	 waarschuwde.’	 Vanaf	 zijn	 wo-
ning	kijkt	 Idelenburg	uit	 op	 een	van	
de	 bewuste	 punten,	 maar	 heeft	 zelf	
nog	nooit	een	ongeluk	gezien.	‘Er	 is	
vast	wel	eens	wat	gebeurd,	maar	het	
is	mij	niet	direct	opgevallen.	Zelf	heb	
ik	wel	eens	een	boom	geschampt	met	
mijn	 bestelbus,	 hier	 verderop.	 Het	
blijft	 een	 lastige,	 smalle	 weg,	 met	
veel	 sluipverkeer.	Het	 is	goed	dat	er	
drempels	zijn	gekomen,	want	vroeger	
jaagden	ze	hier	wel	eens	met	100	ki-
lometer	per	uur	door	de	straat.’	

Idelenburg	pleit	 er	daarom	ook	voor	
dat	 het	 geen	 voorrangsweg	 wordt.	
‘Dan	gaan	ze	weer	veel	te	hard	rijden.	
Je	 mag	 hier	 maar	 30	 kilometer	 per	
uur,	 maar	 daar	 houden	 maar	 weinig	
mensen	zich	aan.	Vooral	voor	ietsers	
is	 het	 levensgevaarlijk.	 Ik	 vind	 ook	
dat	ze	in	plaats	van	de	stoep,	beter	een	
ietspad	aan	kunnen	leggen.	Er	staan	
hier	 maar	 een	 paar	 huizen,	 dus	 die	
stoep	 is	 eigenlijk	 overbodig,	 terwijl	
er	dagelijks	veel	schoolgaande	tieners	
over	de	weg	ietsen.	Die	komen	vaak	
in	 de	 verdrukking	 door	 uitwijkende	

auto‘s.	 Misschien	 dat	 de	 gemeente	
daar	ook	eens	wat	aan	kan	doen.’

De	man	uit	het	eerder	genoemde	echt-
paar	 sluit	 zich	daar	volledig	bij	 aan.	
‘Als	ietser	heb	je	totaal	geen	rechten.	
Mijn	 vrouw	 is	 een	 tijdje	 terug	 door	

een	auto	met	aanhanger	bijna	de	sloot	
in	gereden.	En	als	je	van	rechts	komt,	
krijg	 je	 geen	 voorrang	 van	 automo-
bilisten.	Die	kijken	je	boos	aan	als	je	
probeert	 over	 te	 steken.	 Ik	 denk	 dat	
het	weghalen	van	die	 borden	het	 al-
leen	maar	erger	maakt.’

Bewoners boos over weghalen 
borden Groenekanseweg

door Raphael Klees

‘Rijd niet door. Rechts gaat voor.’ Gele verkeersborden met deze tekst ‘sierden’ de laatste jaren 
de Groenekanseweg in Groenekan. Afgelopen week besloot de gemeente de borden plots 

te verwijderen, tot afgrijzen van enkele buurtbewoners.

Elke dag opnieuw gevaarlijke verkeerssituaties op de smalle Groenekanseweg.

Deel-dagen voorbij

De Groenekanse Deel-dagen (25 en 26 nov.) op de oude deel van de boerderij 
aan de Groenekanseweg waren ook dit jaar weer een groot succes. Er 
kwamen veel bezoekers en het was een drukte van belang. Het aanbod aan 
producten was veelzijdig en dat werd erg gewaardeerd door het publiek. Het 
was ook door het goede weer een leuke tijd voor deelnemers en bezoekers.

Openbaar vervoer in de regio
Het	 Bestuur	 Regio	 Utrecht	 (BRU)	
heeft	 een	 visie	 op	 het	 openbaar	 ver-
voer	voor	de	regio	Utrecht	opgesteld	
en	heeft	de	gemeenteraden	in	de	regio	
om	een	reactie	gevraagd.	Het	onder-
werp	 is	 in	 de	 commissie	 Openbare	
Ruimte	besproken	en	naar	aanleiding	
daarvan	 heeft	 het	 college	 een	 brief	
opgesteld	waarin	de	aandachtspunten	
van	 de	 raad	 zijn	 verwerkt.	 De	 raad	
stemt	hiermee	in.	Tijdens	de	raadsver-
gadering	 pleiten	 verschillende	 frac-
ties	voor	het	zoveel	mogelijk	behou-
den	van	lijn	77.	Maar	er	worden	ook	
andere	zorgpunten	genoemd.	Anne	de	
Boer	 (GroenLinks&PvdA)	noemt	 de	
opeenstapeling	van	bezuinigingen	die	
op	het	openbaar	vervoer	en	de	regio-
taxi	plaatsvinden	niet	goed	voor	onze	
burgers.	

Henric	 De	 Jong	 Schouwenburg	
(VVD)	 denkt	 dat	 een	 hoogwaardige	
openbaar	 vervoerlijn	 de	 exploitatie	
van	 lijn	 77	 aantrekkelijker	 maakt.	
Nico	 Jansen	 (ChrstenUnie)	 ziet	 veel	
mensen	 in	 de	 toekomst	 benadeeld	
worden.	‘Van	mensen	die	afhankelijk	
zijn	 van	 openbaar	 vervoer	 worden	
grote	 offers	 gevraagd.’	 Anne-Marie	
Mineur	(SP)	heeft	met	instemming	de	
inspraakreactie	van	Evert	Bouws	van	
Rover	gehoord.	‘Hij	constateert	dat	de	
gemeente	niet	kijkt	hoe	de	gemeente	
er	over	dertig	jaar	uit	moet	zien,	maar	
naar	de	huidige	inanciële	situatie.’	
Wethouder	Ditewig	 zegt	bij	 het	 por-
tefeuilleoverleg	 in	 het	 BRU	 lijn	 77	
nogmaals	onder	de	aandacht	 te	gaan	
brengen.	

Ontwikkelingen project De Kwinkelier
De	raad	bekrachtigt	de	opgelegde	ver-
plichting	tot	geheimhouding	over	het	
project	De	Kwinkelier.	Die	werd	in	de	
raadscommissie	Openbare	Ruimte	op	
10	 november	 jl.	 opgelegd.	 Rost	 van	
Tonningen	 stemt	 tegen.	Het	 voorstel	
van	 B	 en	 W	 om	 de	 geheimhouding	
pas	na	de	realisatie	van	het	project	op	
te	heffen	werd	door	een	aangenomen	
amendement	ingediend	door	Han	IJs-
sennagger	 en	 Rost	 van	 Tonningen	
verworpen.		

Motie 
Een	 motie	 van	 Rost	 van	Tonningen,	
Bilts	 Belang	 en	 de	 SP	 wordt	 met	 9	
tegen	 14	 stemmen	 verworpen.	 In	 de	
motie	wordt	het	college	gevraagd	be-
trokkenen	in	het	openbaar	informatie	
te	 geven	 over	 de	 voortgang	 van	 de	
ontwikkeling	 van	 De	 Kwinkelier	 en	
de	raad	hierover	 te	 informeren.	Wet-

houder	 Ditewig	 geeft	 aan	 dat	 regel-
matig	met	alle	partijen	wordt	gecom-
municeerd.	Hij	benadrukt	dat	het	een	
privaat	plan	betreft	dat	voor	de	eige-
naar	 ontwikkeld	 wordt	 door	 de	 ont-
wikkelaar	Synchroon	in	samenspraak	
met	 de	 ondernemers.	 ‘Als	 gemeente	
hebben	we	een	publiekrechtelijke	rol	
en	 kunnen	 we	 partijen	 gelet	 op	 hun	
belangen	niet	dwingen	om	te	commu-
niceren.	Vanuit	onze	publiekrechtelij-
ke	verantwoordelijkheid	zullen	we	in	
alle	openbaarheid	communiceren.’	In	
december	verschijnt	een	nieuwsbrief.

Overig
De	 raad	 stelt	bij	hamerslag	vast:	het	
bestemmingsplan	 voor	 parkeerplaat-
sen	 op	 Biltstein,	 de	 rechtmatigheid	
van	 het	 gemeentelijk	 minimabeleid,	
de	zendtijdtoewijzing	aan	de	publieke	
lokale	omroep	en	de	begrotingswijzi-
ging.	
Hans	 Brilleman	 (Bilt	 Belang)	 stelt	
aanvullende	 vragen	 op	 schriftelijk	
beantwoordde	 vragen	 over	 parkeer-
overlast.	 Hij	 zet	 vraagtekens	 bij	 het	
antwoord	 van	 het	 college	 dat	 zegt	
zich	 niet	 in	 de	 door	 Brilleman	 ge-
schetste	 situatie	 te	 herkennen.	 Die	
constateerde	 onlangs	 overdag	 in	 een	
half	 uur	 tijd	 binnen	 een	 straal	 van	
200	meter	 rond	 het	 politiebureau	 12	
foutparkeerders	en	maakte	daar	foto’s	
van.	Hij	vraagt	wat	de	professionele	
handhavers	doen.	Burgemeester	Ger-
ritsen	 wil	 met	 het	 handhavingsteam	
de	foto’s	bespreken.	‘Maar	weet	u	er	
zich	van	verzekerd	dat	er	wel	degelijk	
wordt	opgetreden	tegen	foutparkeren,	
maar	dat	kan	niet	overal	tegelijk.’

Uit de raad van 24 november
door Guus Geebel

Winkelcentrum De Kwinkelier gezien 
vanaf de Sperwerlaan.
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

advertentie

Dat woord slaat in de eerste plaats op 
Camphuijsen zelf. ‘Ik voel me gedre-
ven. Dat gevoel had ik al in mijn kin-
dertijd en het wordt alleen nog maar 
sterker.” Twee drijfveren hebben al-
tijd haar leven bepaald: sociale bewo-
genheid en kunst. “Ik kom mensen te-
gen die het moeilijk hebben en ik wil 
de ruimte hebben om mezelf creatief 
te uiten.’ Haar leven bestaat dan ook 
uit werken met mensen die problemen 
hebben waar ze geen raad mee weten 
en schilderen en lesgeven in haar ate-
lier aan de Ambachtstraat. Voor beide 
beroepstakken heeft ze opleidingen 
gevolgd om haar vaardigheden en ta-
lenten verder te ontwikkelen. 

‘Gedreven mensen, die ergens vol 
van zijn, ergens voor staan, spreken 
me ontzettend aan’, vervolgt de kun-
stenares. Op een van de schilderijen 
die ze zal exposeren staat een djem-
be-speelster. ‘Ik zag haar in Utrecht 
en ze ging helemaal op in haar spel. 
Ze nodigde de toeschouwers uit om te 
gaan dansen. Ik heb dus een Utrechtse 
vrouw die vol is van Afrikaanse mu-
ziek geschilderd, met op de achter-
grond Afrikaanse mensen die instru-
menten maken. Context speelt in mijn 
werk en leven een belangrijke rol.’

Vluchtelinge
Een paar jaar geleden maakte Rita een 
Swaziland-serie. ‘Als vervolg daarop 
ontmoette ik een Angolese vluchtelin-

ge. Toen ze die serie zag, was ze tot tra-
nen toe geroerd. Voor haar voelde het 
als thuiskomen. In die periode voelde 
ze zich in Nederland helemaal verlo-
ren. Er ontstond een contact tussen 
ons en toen heb ik gevraagd of ik haar 
mocht schilderen. Haar achtergrond 
zou ik nooit te weten zou komen, ont-
dekte ik. Die is te traumatisch.’ Het 
resultaat is een serie van drie schil-
derijen. ‘Ik besloot de complexiteit 
van je wortels kwijtraken, je kinderen 
losscheuren uit hun vertrouwde om-
geving en een leven opbouwen in een 
ander land weer te geven.’ 

Het eerste schilderij verbeeldt de 
vlucht uit het eigen land. ‘Maar ik heb 
een positieve insteek gekozen: hoop op 
een beter leven. De verschrikking heb 
ik symbolisch afgebeeld als iets wat 
aan de horizon in brand staat.’ Voor het 
tweede schilderij koos Rita thema’s 
als vervreemding en de papiermolen, 
de bureaucratie die een vluchteling er-
vaart in ons land. ‘Ik vroeg haar iets 
mee te nemen wat haar herinnerde 
aan haar land. Ze bracht haar kinderen 
mee. Zij zijn het enige wat ze nog van 
thuis heeft.’ 

Op het derde schilderij staat de Ango-
lese met andere mensen om zich heen. 
‘Dit verbeeldt hoe mensen van allerlei 
herkomst die in Nederland wonen het 
goed met elkaar kunnen hebben en het 
beste wat ze hebben met elkaar kunnen 

delen.’ De Angolese vrouw reageerde 
positief op de drie schilderijen: ‘Ze 
was blij en dankbaar omdat ik haar 
verhaal namens alle vluchtelingen ver-
tel. Ik hoop dat het voor haar genezend 
werkt.’ De vrouw was eregaste tijdens 
de opening van de expositie.

Roze bloesems
Een stuk of wat mensen die op de 
schilderijen staan, waren aanwezig 
en sommige van hen hebben gemusi-
ceerd bij de opening van de tentoon-
stelling op 24 november. Rita heeft 
veel met muziek: op een ander schil-
derij staat een Japanse fl uitiste tegen 
de achtergrond van een grijze zee. ‘Zij 
speelde mee in een blokfl uittrio in de 
Geertekerk in Utrecht in verband met 
de tsunami in Japan. Na afl oop ben ik 
als een speer naar huis gegaan. Ik had 
die grijze achtergrond al en dacht: zij 
moet op dat schilderij staan.’ 

Op dit moment is Camphuijsen be-
zig met een portret van haar moeder 
tegen een achtergrond van roze bloe-
sems. ‘Ze heet Corrie en woont met 
mijn vader in Amsterdam één hoog 
op een fl at. Ze is 85 jaar en komt niet 
veel meer buiten. Maar voor hun raam 
staat een boom die elk jaar bloeit met 
roze bloesems. Ze zijn zo gek op die 
boom. Ze beleven alle seizoenen door 
het raam. De vogels die in de boom 
komen zitten, een tamme kauw, nest-
jes die vogels in de boom bouwen.’ 

Rita Camphuijsen exposeert 
“Gedreven” in bibliotheek Bilthoven

door Lilian van Dijk

Schilderijen van de Biltse kunstenares Rita Camphuijsen zijn binnenkort te bezichtigen in de galerie 
van Kunstenaarsvereniging BeeKk in de bilbliotheek in de Kwinkelier in Bilthoven. Van 24 november 

2011 tot 9 januari 2012 exposeert zij een aantal van haar werken onder de noemer “Gedreven”.

Rita Camphuijsen poseert bij het portret van haar moeder, dat nog in wording is.

‘In korte tijd werden met name door 
onze medeburger Fred Meijer meer 
dan duizend handtekeningen opge-
haald van personen die tegen de sloop 
zijn van de stationschefwoning’, al-
dus Leo van Vlodorp, voorzitter van 
de Historische Kring D’ Oude School 
De Bilt. Hij gaat in op de historische 
waarde van het pand juist op die plek. 
‘De gemeenteraad heeft in oktober 
2010 een beslissing genomen over het 
bestemmingsplan voor het stationsge-
bied. Daar stond de stationschefwo-
ning niet op ingetekend. Deze woning 
is in 1991 tot gemeentelijk monument 
benoemd en ook de grond daaronder 
is in juridische zin onderdeel van het 
monument.’ Vlodorp betreurt dat dit 
niet in het bestemmingsplan vermeld 
is. ‘Dat had volgens ingewijden wel 
gemoeten. Als raad had u dan expli-
ciet een besluit kunnen nemen over 
het voortbestaan.’
De wens van de initiatiefnemers is 
de woning te integreren in het plan 
rond het station. Om dat te kunnen 
realiseren hebben zij contacten met 
deskundigen die in de gemeente wo-
nen. ‘Zij hebben zich bereid verklaard 
de raad bij te staan om te bekijken of 

de stationschefwoning op een leuke 
manier geïntegreerd kan worden. We 
hopen dat de raad geen onomkeerbare 
beslissingen gaat nemen en dat u gaat 
zorgen dat het pand samen met het 
station het dorp Bilthoven blijft sie-
ren.’ Burgemeester Gerritsen dankt 
namens de gemeenteraad Leo van 
Vlodorp voor de mooie woorden en 

de stijlvolle manier waarop het bur-
gerinitiatief met de handtekeningen is 
aangeboden. Hij noemt een burgeri-
nitiatief een goede zaak. ‘Er moeten 
nog wel wat formaliteiten worden 
vervuld, zoals het controleren van 
handtekeningen. Daarna gaat de ge-
meenteraad zich uitspreken over de 
geldigheid.’ 

Burgerinitiatief om stationswoning te behouden
door Guus Geebel

Donderdag 24 november kreeg burgemeester Arjen Gerritsen in gemeentehuis Jagtlust 
het ‘burgerinitiatief behoud de stationschefwoning’ aangeboden. Het burgerinitiatief telt 
meer dan honderd verifi eerbare handtekeningen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering

op 22 december a.s. neemt de raad een besluit over de geldigheid.  

Leo van Vlodorp overhandigt het burgerinitiatief aan de burgemeester, onder 
toeziend oog van stationschef Fred Meijer.

Vragen uit de raad van 24 november
Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen over klachten van bewoners van de 
Kleine Beer en Grote Beer over de communicatie wat betreft de bouwplan-
nen en ontwikkelingen rond het nabijgelegen park. Wethouder Ditewig ziet 
gelet op het inspanningentraject naar omwonenden geen aanleiding nog 
verdere verbeteringen in de communicatie aan te brengen. 

Rost van Toningen, GroenLinks&PvdA en SP stellen vragen naar aanlei-
ding van ontwikkelingen bij Park Bloeyendael. Wethouder Ditewig heeft 
contact gehad met de eigenaar van het terrein de heer Hessing. Die zegt dat 
de rechter vonnis heeft gewezen in een geschil tussen het autobedrijf en een 
van zijn fi nanciers. Partijen zijn terugverwezen naar de onderhandelings-
tafel. Hessing verwacht dat media 2012 met de bouw gestart kan worden. 
‘Het betreft een particuliere ontwikkeling waar de gemeente enkel vanuit de 
publiekrechtelijke rol als vergunningverlener betrokken is.’ De wethouder 
wil niet op eventuele nieuwe ontwikkelingen vooruitlopen.

Overlast in het gebied in en rond het Heidepark met als dieptepunt mishan-
deling van bewoners is aanleiding voor het stellen van vragen door Frans 
Poot (D66). Burgemeester Gerritsen deelt mee dat de hele dadergroep van 
dit misdrijf is aangehouden. Er is nu geen overlastgevende groep.   

Rost van Tonningen stelt verder vragen over een veiligheidssituatie aan de 
Schaapsdrift in Hollandsche Rading. Burgemeester Gerritsen antwoordt dat 
het gaat om aangelegenheden van strafrecht die horen tot de competentie 
van het Openbaar Ministerie. [GG]

Jubileumexpositie geopend
20 november 2011opende programmamaker en acteur Henk van der Horst 
(Farce Majeure, Showroom, Ja Natuurlijk extra) een bijzondere expositie 
bij J&B ArtGallery op Oosterspoorlaan 7 in Hollandsche Rading. Het is 
een expositie, waarmee het 12½ jarig bestaan van de galerie wordt gevierd 
naast het feit, dat er al weer de vijftigste opening is.
In deze expositie staan de schilderijen van Kunstenaar Peter van Loenhout 
centraal. Gastexposant is de kunstenares Anne Marie von Frijtag Drabbe 
Künzel die in een aparte ruimte van de galerie haar Boeddha schilderijen 
toont. Daarnaast zijn er ook de vaste exposanten: Margret Mijsbergh - schil-
derijen, Marry Samsom - sieraden en Walda Mees - beelden in brons. De 
openingstijden zijn: vr-za-zo, van 12 tot 18 uur en op afspraak, tel. 035 
5771903 of 06 53418498. De expositie is tot en met 15 januari 2012. [HvdB]

V.l.n.r. Peter van Loenhout, Margaret Mijsbergh, Anne Marie von Frijtag 
Drabbe Künzel en Walda Mees exposeren bij J&B ArtGallery in Hollandsche 
Rading. [foto Reyn Schuurman]
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Nagel Fashion biedt u mode voor spontane en bijzondere momenten van 

het alledaagse leven! In de komende seizoenen ziet u een mix van materia-

len zoals grove breisels en fi jne tricots. 

In het hele modebeeld voeren de aarde tinten de boventoon, gemixt met 

kleuren en prints.

De kleuren taupe, bruin, grijs, zwart en marine worden aangevuld met lich-

tere tinten zoals, ecru, beige, rood en emerald. 

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, kleuren en de ver-

schillende materialen van de najaar- wintercollectie 2011.

Esprit 

Sandwich

YaYa

Studio Anneloes

Dreamstar

SI Company

Fransa

Intown

Blu*el

Jensen

Oscar B.

Setter

Sinds 11-02-2011 

op het Maertensplein in 

Maartensdijk

NU op de hele najaar- 

wintercollectie van 

ESPRIT tot 50% korting*

 

*m.u.v. basisartikelen

10% 30% 50%

Bijna 300 deelnemers bij 
het pepernotentoernooi van 

Judokan, kan niet zonder 
kapper Hans daarom 

aanstaande zaterdag gesloten!
Bel 0346-212455

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HOERA!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Ingrid werkt 12,5 jaar 

bij Primera!
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

DE LEKKERSTE 

boterletters, 

speculaas, 

roomborstplaat 

en marsepein uit 

eigen bakkerij!

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 4 weken is het Kerstmis

GARAGE VAN DER MEIJ
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214538

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

NOVEMBERMAAND IS WINTERCONTROLEMAAND

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

voorwaarden.

• Het is nu tijd voor de bandenwissel!

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

het eerste jaar gratis opslag!

Wintercheck

19,95

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

1 + 1 GRATIS 
op alle Max Factor mascara's 

OP=OP

Nieuwe geur van der Bilt: 
Miss van der Bilt 15ml 

van € 9,99 VOOR € 7,99

9 DECEMBER: 

Kleine manicure behandeling.
Advies hand/nagelverzorging 

met produkten van Sally Hansen. 

U kunt hiervoor een afspraak maken.



	De	Vierklank	 9	 30	november	2011

advertentie

De	Warme	Witte	Winter	Weken	vin-
den	plaats	van	zaterdag	26	november	
tot	 en	 met	 woensdag	 21	 december	
a.s.	 Bezoekers	 worden	 verblijd	 met	
tal	 van	 leuke	 en	 aangename	doe-	 en	
kijkbelevenissen.	 Het	 Anton	 Pieck-
dorp	bijvoorbeeld,	een	compleet	dorp	
met	 nostalgische	 houten	 winkeltjes	
waar	particulieren	allerlei	waren	aan	
de	 man	 proberen	 te	 brengen.	 Om	
de	 paar	 dagen	 staan	 er	weer	 nieuwe	
‘winkeliers’	 in	 de	 huisjes,	 zodat	 het	
aanbod	aantrekkelijk	blijft	en	men	bij	
elk	bezoek	een	compleet	nieuw	dorp	
aantreft.

Kinderen
Voor	de	kinderen	is	er	veel	vertier.	In	
de	 eerste	 plaats	 in	 de	 beroemde	 le-
vende	Kerststal	van	‘t	Vaarderhoogt.	
Naast	 de	 os	 en	 de	 ezel	 zijn	 hier	 al-
lerlei	 andere	 dieren	 te	 bewonderen.	
Groot,	 klein	 en	 vooral	 zéér	 aaibaar.	
In	het	dorpskerkje	kunnen	de	kinde-
ren	 o.a.	 zelf	 kaarsen	 maken.	 Henk	
de	houthakker	leert	de	kinderen	veel	

over	hout	en	wat	er	allemaal	mee	ge-
daan	kan	worden.	Ook	zeer	in	trek	is	
het	overdekte	smulplein:	de	plek	waar	
vanuit	 de	 diverse	 eethuisjes	 allerlei	
smakelijke	gerechten	en	dranken	aan-
geboden	 worde.	 Erwtensoep,	 warme	

chocolade,	 oliebollen,	 poffertjes	 en	
meer	 overheerlijke	 winterkost.	 Op	
het	 podium	 treden	 op	 gezette	 tijden	
koren,	band	of	artiesten	op.	Een	com-
plete	agenda	van	al	wat	er	plaatsvindt	
is	te	zien	op	www.vaarderhoogt.nl

De Warme Witte Winter Weken
De Warme Witte Winter Weken bij tuincentrum ‘t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg (72B) 

in Soest zijn uitgegroeid tot een nationaal bekend winterevenement. In december van 
het vorige jaar wisten maar liefst 65.000 bezoekers de weg naar dit gezellige festijn te vinden. 

Ook dit jaar is het evenement 7 dagen per week geopend. Weer groter opgezet dan vorige keren en 
derhalve nóg aantrekkelijker om te bezoeken.

In de overdekte kassen van ‘t Vaarderhoogt is een groot Kerstkoophuis 
ingericht dat vol staat met decoraties en kerstartikelen. Natuurlijk is er ook 
een enorme collectie echte kerstbomen. 

Kerstbomen
voor goed doel

Dit jaar organiseert Lions Club Bilthoven 2000 weer een kerstbomenverkoop 
voor de Voedselbank. 300 kerstboompjes worden opgetuigd met kerstlichtjes 
en de unieke kaarsvetsterren. Jl. donderdagavond toog men na het uitladen 
aan het werk. Voor € 25,00 kan dit 80 cm hoge, compleet versierde en 
verlicht kerstboompje (met kluit in een binnenpot) worden besteld. De 
kerstboom wordt aan huis bezorgd binnen de regio van de gemeente De 
Bilt. Er wordt bij alevering contant afgerekend. Bestellingen kunnen zowel 
digitaal als telefonisch geplaatst worden via e-Mail: lionskerstbomen@
gmail.com of telefonisch, tel. 030 6919637. [foto Reyn Schuurman]

KBO Kerstreis
naar Oberhausen

Op	woensdag	14	december	is	er	een	Kerstreis	naar	Oberhausen.	Ook	niet-
leden	kunnen	mee.	Overal	is	er	gelegenheid	om	even	uit	te	rusten.	U	kunt	
zowel	binnen	in	CentrO	als	buiten	op	de	Kerstmarkt	gezellig	vertoeven.	Als	
het	CentrO	Oberhausen	 in	 een	 sprookje	 van	 fonkelende	 kristallen,	 bonte	
kerstballen,	sparrengroen	en	fascinerende	lichtjes	verandert,	beginnen	alle	
ogen	te	schitteren.	

Op	de	locaties	voor	Europa’s	grootste	winkel-	en	recreatieparadijs	nodigen	
rond	150	 liefdevol	 gedecoreerde	 houten	 kraampjes	 u	 uit	 om	van	 alles	 te	
ontdekken	en	te	proeven	-	van	heel	aparte	kunstnijverheidsartikelen	tot	zoe-
tigheden	en	hartige	specialiteiten...

Vertrek	is	09.00	uur	vanaf	de	Koperwiek	(aldaar	voldoende	parkeerplaat-
sen)	en	om	09.10	uur	van	Dr.	Letteplein.	Het	vertrek	vanuit	Oberhausen	is	
20.00	uur.	De	kosten	voor	de	bus	bedragen	€	30.00	p.p.,	bij	meer	dan	25	per-
sonen	wordt	de	prijs	lager!!	Het	eten	en	drinken	zijn	voor	eigen	rekening.	
Aanmelden	bij	mevr.	van	der	Poel;	tel.	06	36044271.	Dit	kan	tot	uiterlijk	8	
december.

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

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

George van DamBILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Zo’n zestig jaar geleden zette ik mijn eerste 

stappen op het gravel en nog steeds heb ik 

er plezier in om een wedstrijdje te spelen. 

Als geboren en getogen Bilthovenaar van 

de Obrechtlaan wilde ik dan ook gehoor 

geven aan de oproep van ‘Stichting 900 

jaar De Bilt’. Zij nodigden begin dit jaar alle 

sportverenigingen in de gemeente uit, om 

i.v.m. het 9e eeuwfeest van gedachten te 

wisselen of er evenementen te organiseren 

zijn. Omdat ik daar o.a. als vertegenwoordi-

ger van WVT aanwezig was, stelde ik voor, 

om buiten de reeds vijf organiserende ten-

nisverenigingen, in 2013 dan ook eens alle 

andere tennisverenigingen in de 6 kernen 

te benaderen om de ‘Biltse Recreatie Ten-

nisweek’ in grootverband te laten plaats-

vinden. Een logistieke uitdaging! Naast 

tennis is een van mijn andere hobby’s 

bridge en ligt het in de planning, om ook 

met de bridgeclubs uit de zes kernen om 

de tafel te gaan zitten om een gezamenlijk 

evenement in 2013 te laten plaatsvinden. 

Waarom ik dit allemaal doe? Omdat ik me 

betrokken voel met wat er in De Bilt zich 

voordoet en ik er plezier in heb om iets 

voor de mensen te regelen. Maar ik ga ook 

graag een wandeling maken door de bos-

sen en dan bij voorkeur rond Beerschoten.

De	 heer	 De	 Gier	 is	 als	 boerenzoon	
geboren	 in	Lopik.	Zijn	vrouw	 is	ge-
togen	in	Meerkerk.	Ze	leerden	elkaar	
op	het	ijs	kennen	in	de	Johannapolder	
in	Utrecht.	Een	klein	ongeluk	 leidde	
daar	tot	hun	geluk.	‘Er	stond	iemand	
op	het	ijs	te	draaien	en	die	kwam	met	
zijn	schaats	in	mijn	been’,	vertelt	me-
vrouw	De	Gier.	‘Ik	ging	aan	de	kant	
zitten,	want	ik	had	toch	wel	wat	pijn.	
Mijn	man	wilde	me	naar	huis	brengen	
maar	 ik	zei	dat	 ik	wel	 thuis	kon	ko-
men.	 Ik	 werkte	 toen	 in	 Utrecht.	 Hij	
bracht	 me	 uiteindelijk	 toch	 thuis	 en	
zo	ontstond	de	verkering.’	
De	Gier	werkte	als	boerenknecht	maar	
kon	 op	 een	 gegeven	 moment	 werk	
krijgen	bij	wat	nu	het	RIVM	is.	‘Toen	
ik	 in	 de	 Johannapolder	 woonruimte	
kon	 krijgen	 zijn	 we	 getrouwd.’	 Het	
echtpaar	woont	 nu	 al	meer	 dan	vijf-

tig	 jaar	aan	de	Waterweg	in	De	Bilt.	
De	 Gier	 werkte	 tot	 hij	 met	 de	VUT	
ging	bij	het	RIVM.	Hij	heeft	nog	bij-
gedragen	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	
het	 poliovaccin.	 Het	 echtpaar	 heeft	

een	zoon	en	twee	dochters.	Er	waren	
felicitaties	namens	Koningin	Beatrix	
en	de	Commissaris	van	de	Koningin.	
Het	 briljanten	 huwelijksfeest	 vieren	
ze	in	kleine	kring.	[GG]

Echtpaar De Gier-Verhoef 65 jaar getrouwd
Maandag 28 november was het vijfenzestigjarig geleden dat heer en mevrouw De Gier-Verhoef in Meerkerk 
in het huwelijk traden. Zij was 23 en hij 26 jaar oud. Locoburgemeester Bert Kamminga kwam het echtpaar 

thuis in De Bilt namens de gemeente feliciteren met dit uitzonderlijke huwelijksjubileum. 

Het briljanten echtpaar De Gier-Verhoef.

Onderhoud Prinsenlaan
Evenals	vorig	jaar	organiseert	Hotel	’t	Koningsbed	samen	met	de	Stichting	
Behoud	Prinsenlaantje	een	vrijwilligersochtend	om	een	start	te	geven	aan	de	
onderhoudswerkzaamheden,	die	ook	deze	winter	weer	zullen	plaatsvinden	
aan	de	houtopstanden	van	het	Prinsenlaantje.	

Omdat	er	 langs	het	Prinsenlaantje	veel	Amerikaanse	 	Vogelkers	(ook	wel	
bospest	genaamd)	voorkomt,	zal	deze	met	vrijwilligers	zoveel	mogelijk	ver-
wijderd	worden.	Vogelkers	is	een	snel	groeiende	uitheemse	soort	die	andere	
soorten	makkelijk	overwoekert	als	deze	de	kans	krijgt.		De	vrijwilligersoch-
tend	zal	gehouden	worden	op	10	december	van	10.00	tot	12.00	uur.	Net	als	
vorig	jaar	zal	er	voor	kofie	met	cake	gezorgd	worden	door	’t	Koningsbed.	
Ook	 voor	 handschoenen	 en	 handzagen	 zal	 gezorgd	 worden.	Aanmelden	
graag	via	info@prinsenlaantje.nl	of	via	info@koningsbed.nl.

U zoekt

U vindt



repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

Bij aankoop van 
3 bedels een stopper 
twv € 12.90 kado!

S
IN

T
 A

A
N
B
IE
D
IN

G
!

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

December feestmaand
Chocoladeletters en cadeaus voor Sinterklaas, een groot 
assortiment kerststallen en kerstversiering, cadeaus voor de Kerst, 
kerstkaarten van Unicef en Amnesty, de Novib kalender.  
De Wereldwinkel is dé plek waar u kunt slagen in alle prijsklassen. 
Bij ons kunt u altijd terecht voor uw kerstpakket.

Shake the world  
this winter
Door het fairtrade Shake 
the World armbandje te 
dragen, laat je zien dat 
je achter de Millennium 
doelen staat.

Biologische thee
De verbeterde theelijn  
van Fair Trade Original 

in december met  
15% korting

Fairtrade = eerlijke handel
Onze producten zijn volgens eeuwenoude tradities gemaakt. 
Met een hedendaags tintje en volgens eerlijke handels-
criteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels 
verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld 
inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen  
van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk  
dat armoede wèl bestreden kan worden.

Sjaals
Uitgebreide collectie trendy sjaals uit 
verschillende landen

In december met 10% korting

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

SPECIALITEITEN VOOR DE SINTERKLAAS

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

Lekker op pakjesavond; met worst en vlees

ERWTENSOEP 

MET GOUD BEKROOND
 1 LITER € 4,50; NU 3,99

Een hartige snack; ca 15 min. in de oven 150 C

QUICHE LORRAINE
 100 GRAM 1,75

Om van te smullen. Lekker gemarineerd, alleen opwarmen

GEBRADEN KIPSTUKJES
 100 GRAM 0,80

Lekkere zachte kipfilet op een stokje; warm of koud

PINCHO’S
 100 GRAM 1,50

Handgedraaide...

SNACKBALLETJES
 100 GRAM 1,50

Alleen warm maken

GEGRILDE HAKS
 PER STUK 5,50

Lekker beleg of voor een toastje!!!

100 GRAM BEENHAM

& 100 GRAM ROSBIEF
 SAMEN NU 4,00

Puur natuur en lekker mager

FILET AMERICAIN
 100 GRAM 1,50

Nieuw, iets aparts, volle smaak

LOBSTER SENSATION
 100 GRAM 2,98

Zonder vlees en toch heerlijk vol gevuld

TOMAAT MOZZARELLA SALADE
 100 GRAM 1,95

Div. soorten; ree, haas, wildzwijn, fazant of eend

WILDPATÉ’S
 100 GRAM NU 2,45

Lekker gemarineerd voor in de oven of in de pan

SATÉVLEES
 500 GRAM NU 5,50

Ook Sint vindt ze lekker;

met spek omwikkeld en lekker gemarineerd

SPAANSE BRAADWORST
 100 GRAM 1,15

Bakken als biefstuk, lekker gemarineerd

PIET DIEGO STEAKS
 4 STUKS NU 7,00

Om te roerbakken, malse gemarineerde biefstuk,

champignons, paprika en taugé

BIEFSTUK PUNTJES
 100 GRAM 1,85

Varkensbiefstuk, notenkaas gegarneerd met walnoten

NOTENOESTERS
 100 GRAM 1,85

SPECIALITEITEN VOOR DE SINT:

Met o.a. Rosbief, kruiden en ontbijtspek

SINTERKLAASGEBRAAD
 100 GRAM 1,99

Voor in de oven, gepekeld en gekruid, o.a. whisky / knoflook / 

cranberry of Italiaans

MINI BEENHAM
 100 GRAM NU 1,25

Lekker gemarineerd, varkenshaas in een jasje van 

bladerdeeg, ca 20 min. in de oven op 175oC

SINTERKLAAS SURPIRSE
 100 GRAM 1,95

Met een randje vet, heerlijk mals, lekker met cranberrysaus

MAGRET DE CANNETTE
 100 GRAM NU 2,00

Met een klein beentje, heerlijk mals; om te stoven, iets aparts

KALKOEN DIJTJES 
 100 GRAM 1,35

GEZELLIG
 TAFELE

N

FONDUE ROYAAL

kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kakoenfilet

kalfsgehaktballetjes en mini slavinkjes

 
CA 300 GR P.P. 5,50

GOURMET EXCLUSIEF

kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsbiefstuk

cordonbleu, biefstukreepjes, biefstuk tartaar

 
CA 280 GR P.P. 5,98

Maak u
w keuze

 uit mee
r dan 1

2 soort
en saus

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 3 december.
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advertentie

Sinds	de	strippenkaart	niet	meer	gel-
dig	 is	 in	de	bus	zijn	 reizigers	aange-
wezen	op	de	OV-chipkaart.	Die	moet	
je	 opladen	 bij	 een	 oplaadpunt,	 maar	
zo’n	oplaadpunt	is	niet	te	vinden	in	de	
wijk	 Brandenburg	 in	 Bilthoven.	 Het	
Bestuur	Regio	Utrecht	(BRU)	is	ver-
antwoordelijk	voor	het	bepalen	waar	
de	oplaadpunten	komen	en	heeft	ver-
voersbedrijf	 Connexxion	 ingescha-
keld	om	daarvoor	zorg	te	dragen.	Op	
dit	moment	zijn	er	twee	oplaadpunten	
in	 Bilthoven;	 één	 bij	 de	 Plus	 in	 de	
Leijen	en	één	op	De	Kwinkelier.	

Ook	is	er	één	aan	de	Hessenweg	in	De	
Bilt.	Vooral	voor	de	oudere	bewoners	
in	de	wijk	Brandenburg	is	dit	een	pro-
bleem.	Velen	van	hen	komen	alleen	op	
het	 winkelcentrum	 aan	 de	 Planeten-
baan	voor	hun	dagelijkse	boodschap-
pen.	Winkelier	Henk	Hillen	krijgt	dan	
ook	 regelmatig	 klagende	 klanten	 in	
zijn	winkel	en	besloot	op	zoek	te	gaan	
naar	een	oplossing,	maar	dat	bleek	tot	
nu	toe	verdraaid	lastig.

Commercieel
‘We	worden	telkens	weer	doorverwe-
zen	naar	een	andere	instantie’,	vertelt	
Hillen.	Een	jaar	geleden	las	hij	al	dat	
het	BRU,	waar	de	gemeente	De	Bilt	
ook	onder	 valt,	 een	 contract	 had	ge-
sloten	met	zijn	concurrenten	Primera,	
Milo	 en	 supermarktketen	 Plus.	 ‘En	
dat	maakt	mij	vrijwel	kansloos	in	dit	
gevecht’,	 weet	 Hillen.	 ‘Het	 interes-
seert	ze	geen	reet	of	die	oplaadpunten	
wel	op	de	juiste	plaats	staan.	Het	is	al-
lemaal	 te	commercieel	geworden.	35	
jaar	 lang	 heb	 ik	 strippenkaarten	 ver-
kocht	 en	nu	kunnen	die	mensen	niet	
meer	bij	mij	 terecht.	Dat	vind	 ik	het	
ergste,	 als	 ik	 klanten	 weg	 moet	 stu-
ren.’	 Veel	 bewoners	 in	 Brandenburg	

reizen	dagelijks	met	bus	77	en	kunnen	
nu	nergens	in	de	buurt	hun	OV-chip-
kaart	opladen.

Rover
Hillen	klopte	ook	bij	reizigersvereni-
ging	Rover	aan	om	hem	te	helpen.	Ro-
ver	kreeg	naast	het	verzoek	van	Hillen	
verscheidene	klachten	binnen	van	be-
woners	uit	Brandenburg	over	deze	si-
tuatie.	‘Wij	staan	daarom	achter	Henk	
Hillen’,	zegt	Evert	Bouws	van	Rover.	
‘Het	 is	 een	 foute	 inschatting	 van	 de	
spreiding	 van	 de	 oplaadpunten.	 De	
Kwinkelier	 en	 zeker	 de	 Plusmarkt	
hebben	minder	aanloop	van	busreizi-
gers	dan	Henk	Hillen.	Hij	heeft	gelijk,	
als	hij	zegt,	dat	men	blijkbaar	niet	 is	
afgegaan	 op	 de	 verkoop	 van	 strip-
penkaarten.	Als	dat	was	gebeurd,	dan	
had	hij	zeker	een	oplaadpunt	gehad.’	
Bouws	heeft	zelf	ook	contact	gezocht	
met	vervoersbedrijf	Connexxion	over	
dit	 probleem,	 maar	 vooralsnog	 zon-
der	resultaat.	Connexxion	laat	desge-
vraagd	weten	dat	de	klachten	bekend	

zijn,	maar	dat	vooral	het	BRU	verant-
woordelijk	 is	 voor	 het	 bepalen	 waar	
de	oplaadpunten	komen.

Handtekeningen
Henk	 Hillen	 is	 inmiddels	 een	 hand-
tekeningenactie	 begonnen	 om	 meer	
steun	 te	 krijgen	 in	 zijn	 strijd.	 In	 de	
winkel	 tekenen	 klanten	 maar	 al	 te	
graag	het	formulier	dat	op	de	toonbank	
ligt.	‘Mensen	zijn	het	er	helemaal	mee	
eens‘,	zegt	Hillen.	‘Het	is	gewoon	een	
heel	rare	situatie.	Ik	verkoop	namelijk	
wel	anonieme	OV-chipkaarten	in	mijn	
winkel,	maar	als	ik	klanten	dan	vertel	
dat	je	die	hier	niet	kunt	opladen,	zeg-
gen	ze	vaak;	nou	laat	die	kaart	dan	ook	
maar	zitten.	Dat	doet	me	pijn,	dat	 ik	
mensen	niet	kan	helpen.	Dat	ik	moet	
zeggen;	u	moet	helemaal	daar	en	daar	
zijn.	Zo’n	oplaadpunt	in	mijn	winkel	
hoef	 ik	 ook	 niet	 voor	 mezelf,	 want	
dan	moet	je	klanten	ook	uitleg	geven	
hoe	dat	ding	precies	werkt.	Het	gaat	
me	om	de	mensen	hier	in	de	buurt,	die	
wil	ik	helpen.’

Henk Hillen op de bres voor zijn klanten
Planetenbaan wil oplaadpunt OV-chipkaart

door Raphael Klees

Al een half jaar strijden Henk Hillen en zijn dochter voor een oplaadpunt voor de OV-chipkaart 
op winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven-Zuid. De winkeleigenaar wordt echter 
van het kastje naar de muur gestuurd in een poging zijn trouwe klanten te helpen.

Henk Hillen helpt klanten in zijn winkel op winkelcentrum Planetenbaan.

Fysiek	was	het	zwaarder	werk	dan	hij	
vante	voren	had	gedacht:	‘Het	is	echt	
een	zwaar	apparaat	op	je	rug,	na	een	
half	 uur	 ben	 je	 blij	 als	 het	 apparaat	
even	af	kan.	Het	mooie	van	dit	werk	
is	dat	je	gelijk	resultaat	ziet,	de	omge-
ving	ziet	er	gelijk	een	stuk	opgeruim-
der	uit.	Goed	om	te	zien	dat	mensen	
met	 een	 arbeidsbeperking	 met	 dit	
werk	een	passende	baan	hebben	in	de	
buitenlucht	van	De	Bilt’.	

Kennis en kunde
Het	 re-integratiebedrijf	 Biga	 Groep	
voert	 in	 De	 Bilt,	 Zeist,	 Bunnik	 en	
Driebergen	 de	 bladcampagne	 uit.	
Ruim	 zestig	 medewerkers	 gaan	 de	
bladeren	 te	 lijf	 met	 rugbladblazers,	
rijdende	 bladblazers	 en	 een	 indruk-
wekkende	 grote	 bladzuigcombinatie.	
Het	team	kent	de	straten	op	zijn	duim-
pje.	 Een	 enorm	 project	 waar	 team-
werk	 en	groot	materiaal	 een	belang-
rijke	rol	spelen.	Maar	met	de	ervaring	
die	 zij	 de	 afgelopen	 jaren	 hebben	
opgedaan	 kunnen	 zij	 zich	 inmiddels	

ware	 bladspecialisten	 noemen.	 De	
medewerkers	van	Biga	Groep	zijn	er	
trots	op	dat	zij	de	mensen	uit	de	eigen	
gemeente	 in	een	bladvrije	en	schone	
leefomgeving	achterlaten.
Biga	 Groep	 is	 het	 bedrijf	 dat	 voor	
vijf	gemeenten	de	Wet	Sociale	Werk-

voorziening	 uitvoert.	 Doelstelling	
van	 deze	 wet	 is	 het	 begeleiden	 van		
medewerkers	met	 een	 afstand	 tot	 de	
arbeidsmarkt	 naar	 zo	 regulier	 mo-
gelijk	 werk.	 Daarnaast	 biedt	 Biga	
Groep	 trajecten	 aan	 andere	 groepen	
die	moeilijk	aan	een	baan	komen.

Team Biga Groep blaast blaadjes weg 
Een team van 6 medewerkers van de Groenafdeling van Biga Groep zet zich dagelijks in om de 

bladeren uit gemeente De Bilt te verwijderen. Om eens kennis te maken met dit werk en als blijk van 
waardering aan het bladteam, blies wethouder Mittendorff donderdag jl. een blaadje mee samen met 

Gerhard ten Hove, directeur van Biga Groep. 

‘Het mooie van dit werk is dat je gelijk resultaat ziet, de omgeving ziet er 
gelijk een stuk opgeruimder uit’. (foto afd. Communicatie Gemeente De Bilt)

Hart VOOR Bilthoven blijft 
ontwikkelingen nauwlettend volgen

In	een	nieuwsbrief	geeft	Hart	VOOR	Bilthoven	informatie	over	de	ontwik-
kelingen	rond	het	Centrumplan.	De	belangenvereniging	ziet	haar	rol	beslist	
nog	niet	uitgespeeld	en	zal	scherp	het	oog	houden	op	de	uitvoering	en	blij-
ven	controleren	of	gemaakte	afspraken	worden	nagekomen.		
Het	bouwverkeer	zal	de	nodige	overlast	gaan	veroorzaken.	Over	de	bereik-
baarheid	 van	 de	winkels	 zijn	 afspraken	 gemaakt	waar	Hart	VOOR	Bilt-
hoven	 de	 gemeente	 aan	 zal	 houden.	 In	 de	 nieuwsbrief	 wordt	 bijzondere	
aandacht	besteed	aan	de	veiligheid.	‘Scholieren	moeten	zonder	gevaar	naar	
school	en	weer	naar	huis	kunnen	ietsen	en	voetgangers	moeten	zonder	ri-
sico	het	station	en	de	winkels	kunnen	bereiken.	Hulpdiensten	mogen	niet	
belemmerd	worden	in	hun	taak	en	speciale	zorg	is	nodig	voor	onze	gehan-
dicapte	bewoners.’	
Hart	VOOR	Bilthoven	maakt	zich	zorgen	over	de	ontwikkelingen	rond	De	
Kwinkelier.	 ‘De	 informatie	 is	 mondjesmaat	 en	 wisselt	 voortdurend.	 De	
laatste	informatie	is	dat	de	sloop	van	muziekschool	en	sporthal	in	januari	
kan	beginnen.’	Hart	VOOR	Bilthoven	meldt	een	succes	omdat	dankzij	hun	
inspanning	deinitief	besloten	 is	dat	de	bevoorrading	van	de	grote	super-
markten	uitsluitend	via	de	Sperwerlaan	zal	gaan.	‘Onveilige	toestanden	in	
de	buurt	van	de	school	aan	de	Julianalaan	zijn	daarmee	van	de	baan.’	De	be-
langenvereniging	noemt	het	positief	dat	in	2012-2013	de	herinrichting	van	
de	Julianalaan	van	de	school	tot	de	Soestdijkseweg	zal	plaatsvinden.	Hart	
VOOR	Bilthoven	vindt	 het	 verder	 verheugend	dat	 pogingen	 in	het	werk	
worden	gesteld	om	de	spoorwachterswoning	bij	het	station	te	verplaatsen	
naar	het	Spoorwegmuseum.	De	volledige	nieuwsbrief	is	op	te	vragen	bij:	
hartvoorbilthoven@gmail.com	

Pieten in Concert in 
Winkelcentrum Hessenweg & Looydijk

In	 diepste	 geheim	 heeft	 de	 Hoofd-
piet	 audities	 gehouden	 voor	 de	 al-
lernieuwste	 band	 van	 Nederland:	
Pieten	in	Concert.	Hij	heeft	de	beste	
Zangpieten	uitgekozen	en	prachtige	
glitterkostuums	voor	ze	laten	maken.	
Tijdens	de	reis	op	de	stoomboot	heb-
ben	de	Pieten	alle	Sinterklaasliedjes	
in	een	nieuw	jasje	gestoken	en	goed	
ingestudeerd.	 Ze	 staan	 te	 popelen	
om	te	beginnen	aan	hun	eerste	 tour	
door	Nederland.	Op	 zaterdag	 3	 de-
cember	2011	is	het	zover!	Pieten	in	
Concert	 treedt	 op	 tussen	 11.00	 en	
15.00	uur	in	Winkelcentrum	Hessen-
weg	&	Looydijk.	Ook	 testen	zij	de	
Sinterklaaskennis	van	het	winkelend	
publiek.	Mis	dit	spektakel	niet!	

Maertenspleinnieuws
A.s.	zaterdag	3	december	komt	Zwarte	Piet	op	het	Maertensplein	in	Maar-
tensdijk.	Tussen	10.00	en	15.00	uur	zal	hij	de	winkels	bezoeken	en	cadeau-
tjes	 uitdelen	 aan	 het	 winkelend	 publiek.Voor	 de	 Sinterklaasactie	 van	 de	
Winkeliersvereniging	kan	men	de	van	naam	en	telefoonnummer	voorziene	
kassabonnen	 tot	 17.00	 uur	 inleveren	 bij	 de	 deelnemende	 winkeliers.	 De	
hoofdprijs	is	een	Fiets	en	de	overige	prijzen	zijn	waardebonnen	van	50	en	
25	euro	die	te	besteden	zijn	bij	de	deelnemende	winkeliers.

AANSTAANDE 
ZONDAG OPEN!

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

VAN 10-17 UUR



VOOR WIE:  Alle huidige en nieuwe ouders van KDV 
De Welpen en belangstellenden

WAAR:  Kleutergebouw van de Werkplaats 
‘Onder de balken’, Kees Boekelaan 10, 
Bilthoven

WANNEER: Maandag 12 december  ’11
TIJD: 19.45 uur - 21.30 uur 
AANMELDEN: Via welpen@kinderopvang-debilt.nl 
MEER INFO: Zie www.kinderopvang-debilt.nl

Voorlichtingsbijeenkomst 

Kinderdagverblijf De Welpen

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

06 - 53 14 67 33

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

DAN GA JE NAAR HAIRDESQUE!

OOK GOED IN:

• krullend haar: Curlsys

•  leuke vlotte kapsels geknipt en gesneden met nieuwe technieken 

volgens de laatste haartrends

• opsteken zowel klassiek als modern

•  alle soorten haarkleuringen waarbij we ook gebruik maken van 

combinaties van verschillende nieuwe technieken

• (thuis)kleurproblemen oplossen

• watergolven

•  goede persoonlijke adviezen zowel voor de kleur als de coupe, 

maar ook voor de verzorging en styling thuis

• bruidskapsels

 MAAK TIJDIG UW AFSPRAAK VOOR DE FEESTDAGEN

WIL JE EENS 
OPVALLEN?

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

winkel is gesloten…

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

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

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Kerstfair 
8 t/m 11 december

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

‘t Klooster 5, Beesd,  www.kerstfair.nl
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Vergadering beheercommissie

De beheercommissie van Dorpshuis De Groene Daan komt in open-

bare vergadering op maandag 12-12-2011 om 20.00 uur bijeen 

in De Groene Daan. Info vooraf bij de secretaris Diny Verschuur 

- Bunte, tel. 0346 211435. 

Westbroek Ontmoet

Komende dinsdag, 6 december, 

Ontmoet  Westbroek u graag van 

14.30u – 16.30u. 

Zolang de verbouwing van Het 

Dorpshuis voortduurt, hebben wij 

besloten onze bijeenkomsten te 

houden in het Centrum Rehoboth, 

Kerkdijk 10, achter de Hervormde kerk van Westbroek. De kosten 

zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee.

Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer 

regelen via fam. Wijnen, tel: 0346-281481. Ook wanneer u niet in 

Westbroek woont, bent u van harte welkom.

Misschien vindt u het leuk om zelf wat te komen vertellen over een 

boeiend onderwerp. Of misschien kent u iemand met die kwalitei-

ten. In dat geval kunt u contact opnemen met Wilma van den Broek 

0346-281497 of Karien Scholten 0620488552 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Uit:	Watersalamanders	en	ringslangen
De voortuin van de boerderij grensde 
uiteraard aan de Groenekanseweg, 
die begrensd werd door een sloot 
waarover een gasbuis liep. Ideaal 
voor ons om ‘buis’ te lopen, waarbij 
we regelmatig een nat pak haalden. 
Ook hielpen we vaak op de boerde-
rij van knecht Doornbal en mochten 
dan als beloning op het paard zitten 
als dat naar de stal werd gebracht. 
Aan de andere kant van die weg lag 
het weiland van Bieshaar, waar de 
koeien liepen en die dronken uit wat 
wij ‘de kolk’ noemden. Een soort vij-
verachtige verbreding van de andere 
sloot. In die kolk lieten we onze van 
klompen gemaakte en van een zeiltje 
voorziene bootjes varen en vingen 
we prachtig gekleurde watersala-
manders met behulp van een pier 
aan een touwtje. 
Henk	 van	 Roosmalen	 uit	 De	 Bilt,	
website	De	Bilt	Schrijft	–	De	verhalen	

Uit:	Een	huis	afkomstig	uit	Canada
Ik woon hier nu zo’n 53 jaar aan 
de Vuursche Dreef. Mijn man en ik 
zagen hier een oude garage en toen 
dacht ik: een huis kan me niet sche-
len als ik die plek maar heb. De rest 
komt vanzelf. Uiteindelijk hebben we 
een houten zomerhuis gekocht dat in 
1934 was gebouwd. Helaas brandde 
het af in 1988. Kind, dat was me wat. 
Ik zelf kwam ik er nog genadig van-
af.  Ik kon op tijd wegkomen, al lag 
ik wel drie dagen in het ziekenhuis. 
Maar mijn hond en mijn papagaaien 
zijn in de rook gestikt en daarna nog 
mijn kat. 
Toch wilden we op dezelfde plek een 
nieuw huis bouwen. Mijn man kwam 
aan met brochures van allerlei bun-
galows. Ik vond dat maar niks tot 
iemand aankwam met een piepklein 
plaatje van een houten huis. De prijs 
was te doen. Canada leverde het dik-
ste hout, zo bleek. Dus hebben we 
ons nieuwe huis besteld bij een irma 
in Quebec. Die hebben het hele huis 
in één container geladen. Je snapt 
niet dat dát past. Het transport duur-

de een week of drie. 
Hermien	Noordanus	uit	Hollandsche	
Rading,	website	De	Bilt	schrijft,	De	
verhalen	

Schrijfopdracht
De	gemeente	De	Bilt	kent	veel	mar-
kante	 en	 meer	 of	 minder	 bekende	
gebouwen	en	locaties	met	hun	eigen	
geschiedenis.	 Er	 horen	 verhalen	 bij	
die	min	of	meer	publiek	zijn	en	dus	
mogelijk	al	bij	u	bekend.		
Maar	er	zijn	vast	ook	‘gewone’	plek-
ken	die	een	rol	spelen	of	speelden	in	
uw	 leven.	 Misschien	 rijdt,	 ietst	 of	
loopt	 u	 er	 nog	 wel	 eens	 langs.	 Het	
zijn	 plekken	 die	 gekleurd	 worden	
door	 grote	 en	 kleine	 belevenissen,	
geschiedenis	die	nu	vooral	bestaat	in	
uw	eigen	herinnering.

Een hangplek uit uw jeugd
Het	 zijn	 met	 name	 de	 persoonlijke	
verhalen	waar	wij	naar	op	zoek	zijn	
voor	De	Bilt	Schrijft.	Verhalen	die	dit	
keer	verbonden	zijn	met	een	plek	er-
gens	in	de	zes	kernen	van	de	gemeen-
te.	Bijvoorbeeld	die	 leuke	speelplek	
die	 inmiddels	 verdwenen	 is.	 Een	
hangplek	 uit	 uw	 jeugd.	 Het	 logeer-
adres	 waar	 u	 nog	 wel	 eens	 aan	 te-
rugdenkt.	Dat	ene	markante	gebouw	

waar	 u	 een	 eigen	 herinnering	 aan	
heeft.	Of	een	plek	waar	een	mooie	of	
spannende	fantasie	aan	vast	zit.

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.	
Ook	tips	zijn	welkom!

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Op	onze	website	www.debiltschrijft.
nl	vindt	u	nieuwe	verhalen	en	schrijf-
tips	en	-trucs.

Verhaal insturen?
Dit kan 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 schrij-
ven, 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
T: 0346-573040 
E: info@debiltschrijft.nl

Schrijfthema: Een plek met een verhaal … 
in Maartensdijk, Groenekan, Westbroek
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de 
festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 

zes kernen van de gemeente. In de laatste krant 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 dat begin 2013 verschijnt.

Spelen op straat kon nog in de jaren veertig. Op bovenstaande foto spelen 
buurtkinderen op de Groenekanseweg. Links, niet zichtbaar, de boerderij 
van Bieshaar, en rechts de vijver (‘De Kolk ‘). (Foto: privébezit familie Van 
Roosmalen)

Ze	 kwamen	 uit	 in	 vier	 categorieën:	
7	 t/m	11	 jaar,	12	 t/m	17	 jaar,	boven	
de	18	en	tenslotte	de	ensembles.	De	
deelnemers	 deden	 zonder	 uitzonde-
ring	 geweldig	 hun	 best.	 De	 Biltse	
Muziekschool	 had	 zoals	 ieder	 jaar	
het	 evenement	 weer	 georganiseerd.	
Presentator	 Martin	 de	 Boer,	 staf-
docent	 van	 de	 school,	was	 tevreden	

over	 het	 niveau.	 Hij	 vond	 zelfs	 dat	
het	dit	jaar	hoger	lag	dan	in	2010.	

Breed aanbod
Er	 was	 deze	 middag	 een	 heel	 geva-
rieerd	 aanbod	 van	 verschillende	 in-
strumenten	 te	 horen.	 Van	 viool	 tot	
saxofoon	en	van	harp	tot	cello.	Maar	
er	werd	ook	gezongen	en	de	vleugel	

werd	ook	veelvuldig	bespeeld.	Op	het	
laatste	 instrument	 trok	 de	 uitvoering	
van	de	Hongaarse	Rapsodie	nr.	2	van	
Franz	Liszt	de	aandacht.	Geschreven	
voor	twee	pianisten	werd	het	bekende	
stuk	nu	uitgevoerd	door	een	zes	han-
dige	 bezetting.	 Marc	 van	 de	 Marel,	
Alim	Zuliqar	en	Joost-Jan	van	Hou-
ten	 stalen	 hiermee	 de	 show.	 Ze	 pas-

ten	met	z’n	drieën	maar	net	achter	de	
vleugel	en	stonden	als	laatste	nummer	
op	het	programma.	Hat	was	 toen	 in-
middels	al	16.30	geworden.

Juryberaad
De	 jury,	 bestaande	 uit	 Marie-Cécile	
Kocken,	Frank	Linschoten	en	Wynan-
da	Zeevaarder	had	de	moeilijke	 taak	
om	te	bepalen	wie	de	winnaars	waren.	
Dat	kostte	ze	meer	tijd	dan	verwacht.	
Een	bewijs	 dat	 het	 niveau	hoog	was	
deze	 middag,	 vertelde	 Martin	 Boer.	
Het	publiek	kon	ondertussen	wat	drin-

ken	 in	 de	 foyer	 van	 De	 Vierstee	 of	
een	kijkje	nemen	bij	de	wedstrijd	van	
Tweemaal	Zes	die	op	dat	moment	in	
de	sporthal	werd	gespeeld.	Dat	is	na-
tuurlijk	weer	heel	wat	anders	na	meer	
dan	vier	uur	klassieke	muziek	aange-
hoord	 te	 hebben.	De	 jonge	 pianisten	
leefden	 zich	 ondertussen	 uit	 op	 het	
tafelvoetbalspel.	 Toen	 de	 jury	 klaar	
was	met	haar	beraadslagingen	werden	
de	prijzen	en	de	diploma’s	uitgereikt.	
Het	was	weer	een	 feestelijk	muziek-
feest	daar	in	De	Vierstee.	Op	naar	de	
28ste	editie!

Muziek Marathon Maartensdijk weer boordevol talent
door Martijn Nekkers

De 27e editie van de Muziek Marathon Maartensdijk trok afgelopen zaterdag in De Vierstee weer een 
aandachtig en meelevend publiek. Vanaf 12.15 uur werden er 28 nummers uitgevoerd door 48 deelnemers.

De winnaars van de 27e Muziek Marathon Maartensdijk
Categorie	A	7	t/m	11	jaar
Jareach	Gilula	(harp),	75	punten,	1e	prijs
Anna	van	Schoonhoven-Eleonora	Boekhorst	(blokluit),	73	punten,	2e	prijs
Eleonore	Boekhorst	(blokluit),	72	punten,	3e	prijs
	
Categorie	B	12	t/m	17	jaar
Menno	Sellies	(saxofoon),	80	punten,	1e	prijs
Nastja	van	de	Klomp	(viool),	79	punten,	2e	prijs
Wytze	de	Swart	(saxofoon),		77	punten,	3e	prijs	
	
Categorie	C	18	jaar	en	ouder
Marc	van	der	Marel	(piano),	80	punten,	3e	prijs
Joost-Jan	van	Houten	(piano),	81	punten,	2e	prijs
Jurriaan	Bos	(piano),	82,5	punten,	1e	prijs
	
Categorie	D	ensembles
Kleinkoor	“Jubilate”	Maartensdijk,	75	punten,	2e	prijs
Marc	van	der	Marel,	Joost-Jan	van	Houten,	Alim	Zuliqar	(piano),	
77	punten,	1e	prijs

Winnaars van de Muziekmarathon Maartensdijk 2011.



25 uur service 

SINDS 1993 EEN ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF

ONDERHOUD - SERVICE - MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
NEFIT HRC 24 CW4 COMBI

INCL. KLOKTERMOSTAAT HONEYWELL IV

VANAF €1399,- 

GEMONTEERD INCL. BTW

LAAT UW CV-KETEL VOOR DE WINTER SCHOONMAKEN!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

beautysalon

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysaloniore.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

Winterbeurt Aanbieding!
Profiteer nu van onze actie en laat uw fiets

volledig winter klaar maken!
Alles aan uw fiets word helemaal nagekeken en
indien nodig (in overleg) gerepareerd. Bij deze

beurt word uw fiets tevens gereinigd en gepoetst
t.w.v. € 24,-

Stadsfi etsen van € 68,- voor €48,-
Hybride/Electrisch van € 88,- voor €68,-
*   excl. onderdelen
**  actie geldig van November 2011 t/m Februari 2012

Bikeshop
LOOSDRECHT

WAAR KLANTEN, SERVICE EN EERLIJKHEID VOORAAN STAAN. WIJ HALEN EN BRENGEN REPARATIE BIJ U THUIS

Nootweg 37 - 1231 CP Loosdrecht - Tel. 035 - 58 27 018

MAARTENSDIJK

De nieuwe collectie is binnen

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

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

Op zaterdag 3 december hebben 

wij weer vers rund- en lamsvlees.

Ook bent u van harte welkom 

voor de heerlijkste kerstpakketten.                                                                                                         

Ga voor PUUR!

Proef het landleven!

Landwinkel De Tolboom

Eyckensteinsesteeg 13, Maartensdijk

Tel: 0346 - 21 16 14

willemieke@boerderijdetolboom.nl

www.boerderijdetolboom.nl

Openingstijden:
di, do en vrij.     9.00 t/m 17.30          

woe.     12.30 t/m 17.30   •  zat.     9.00 t/m 16.30
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FC	 Utrecht-jeugdtrainer	 Sjors	 Ultee	
gaf	 samen	met	 de	 Jong	FC	Utrecht-
spelers	 Enzio	 Boldewijn	 en	 Bart	
Vriends	 een	 voetbalclinic.	 De	 zestig	
D-	 en	 E-	 pupillen	 waren	 onder	 de	
indruk.	 Je	zult	 toch	maar	 les	krijgen	
van	 echte	 trainers	 van	 een	 club	 uit	
de	 eredivisie.	 De	 rustige	 uitleg	 over	
sportiviteit	 en	 de	 betekenis	 van	 res-
pect	ging	er	in	als	koek.	Maar	het	ging	
die	middag	niet	alleen	over	luisteren,	
want	 daarna	 volgde	 een	 training	 op	
het	 veld.	 Zestig	 witte	 ballen	 rolden	
over	 het	 groene	 tapijt.	 Er	 kwamen	
nog	meer	FC	Utrecht	trainers	bij	om	
met	 de	 pupillen	 de	 vele	 technieken	
door	te	nemen.	

Helemaal geweldig
Er	werd	hard	gewerkt	door	de	 jonge	
aanvallers,	 verdedigers	 en	 keepers.	
Ze	 holden	 en	 dolden	 met	 elkaar	 en	
met	de	bal.	Ze	toonden	hun	trucs	om	
te	passeren,	schoten	op	de	doelen	en	
luisterden	 naar	 de	 aanwijzingen	 van	

de	trainers	hoe	het	anders	of	nog	beter	
kon.	Terug	 in	de	kantine	waar	 intus-
sen	veel	ouders,	vrienden	en	vriendin-
nen	waren	gekomen,	werden	de	resul-
taten	uitgedeeld.	Terwijl	de	leiders	en	
bestuurders	 glommen	 van	 genoegen	

vroeg	ik	Roeland	Harshagen	van	D4	
die	een	bewijs	van	heel	goed	voetbal-	
en	 keeperswerk	 ontvangen	 had,	 hoe	
hij	deze	 training	had	gevonden.	Zijn	
antwoord	was	kort	en	duidelijk:	‘He-
lemaal	geweldig’.

Forza Tour bij SVM Maartensdijk
door Kees Pijpers

Vorige week woensdagmiddag was de ruime kantine van SVM geheel gevuld met jonge voetballertjes. 
Ze waren daar om te luisteren naar professionele trainers van FC Utrecht over het onderwerp 

Sportiviteit & Respect en kregen ook een echte training op het veld. Ze luisterden 
met volle aandacht en vonden het geweldig.

Veel kinderen en ballen tijdens de training door professionals.

De	campagne	is	ludiek	opgezet	en	be-
staat	uit	 twee	onderdelen.	Het	eerste	
onderdeel	is	gericht	op	het	doorgaand	
(sluip)verkeer	 op	 de	 Groenekanse-
weg.	Het	tweede	onderdeel	is	bedoeld	
om	ouders	bewust(-er)	te	maken	van	
de	onveilige	situaties	die	ze	zelf	cre-
eren.	De	leerlingen	van	groep	7	en	8	
voeren	de	campagne	uit.

Campagne 
De	campagne	vindt	plaats	in	de	perio-
de	van	28	november	tot	12	december	
op	maandagochtend	van	8.15	tot	8.30	
uur.	De	leerlingen	van	groep	8	delen	
lyers	 uit	 aan	 automobilisten	 die	 bij	
de	zebrapaden	 stoppen.	Verder	 staan	
er	 leerlingen	 met	 spandoeken	 /	 ac-
tieborden	 langs	 de	 Groenekanseweg	
tussen	 ‘t	 Nijepoortje	 en	 de	 Oranjel-
aan.	Ze	worden	daarbij	vergezeld	en	
begeleid	door	BOA’s	(Bijzondere	Op-
sporingsambtenaar)	en	enkele	ouders.	
De	kinderen	dragen	opvallende	hesjes	
en	‘politiepetten’.	In	de	lyers	worden	
weggebruikers	 opgeroepen	 zich	 aan	

de	 (concreet	 genoemde)	 verkeersre-
gels	te	houden	en	zich	kindvriendelijk	
te	gedragen.	

In	 2012	 volgt	 nóg	 een	 actie	 waarbij	
vooral	de	ouders	betrokken	worden.
[HvdB]

Verkeersveiligheid bij Nijepoortschool
De verkeerscommissie van De Nijepoort in Groenekan startte deze week met een campagne om 
de verkeersveiligheid rondom de Nijepoortschool te vergroten. De verkeerssituatie bij school is 

onoverzichtelijk en daardoor onveilig. Op de Groenekanseweg is vooral ‘s ochtends veel sluipverkeer. 
Ook ouders zetten zich in met het doel de veiligheid te vergroten. 

Leerlingen uit groep 8 van de Nijepoortschool voeren actie om weggebruikers, 
ouders en kinderen op een ludieke manier bewust te maken van de gevaren in 
het verkeer.

De	 kinderen	 van	 de	 Bosbergschool	
in	Hollandsche	Rading	waren	vorige	
week	behoorlijk	teleurgesteld:	ze	had-
den	hun	schoen	gezet	maar	omdat	de	
Sint-vlag	’s	nachts	was	weggewaaid,	
konden	de	Pieten	de	school	niet	meer	
vinden.	De	volgende	dag	zat	er	niks	
in	 de	 schoentjes!	 Donderdagavond	
probeerden	de	kinderen	het	weer.	Ze	
kwamen	alvast	lekker	in	hun	pyjama	
en	 onder	 begeleiding	 van	 gitaarmu-
ziek	werden	er	veel	en	vooral	ook	luid	
Sinterklaasliedjes	gezongen.	Dat	kon	
de	Goedheiligman	en	zijn	Pieten	toch	

niet	ontgaan.	Het	bleek	zelfs	zo	 luid	
te	zijn,	dat	twee	Pieten	die	op	school	
een	slaapplekje	dachten	te	hebben	ge-
vonden,	 er	 wakker	 van	 werden.	 Dit	
tot	grote	verrassing	van	de	kinderen.	
Het	 schoenzetten	 werd	 zo	 wel	 een	
heel	 gezellige	 gebeurtenis,	 compleet	
met	pepernoten,	 taaitaai	en	een	digi-
tale	 openhaard.	 En	 de	 volgende	 dag	
zat	er	gelukkig	bij	iedereen	iets	leuks	
in	de	schoen!

Kinderen wekken Pieten op Bosbergschool

In de Bosbergschool overnachtten 
twee Pieten. 

Op ’t bankje
Zoals	elk	jaar	rond	deze	tijd	ben	ik	elk	uur	van	
de	 dag	 bezig	 met	 Sinterklaas.	Tot	 nu	 toe	 heeft	
hij	mij	steeds	bij	het	bankje	opgezocht	en	iedere	
keer	kwam	er	een	verrassing	voor	mij	onder	zijn	
tabberd	vandaan.	Natuurlijk	ben	ik	altijd	heel	blij	met	wat	Sint	mij	schenkt,	
maar	het	meest	verheugt	mij	toch	zijn	aanwezigheid.	Hij	heeft	het	niet	ge-
makkelijk	in	deze	tijd	van	bezuinigingen	en	crisis.	Dat	begon	vorig	jaar	al	
toen	hij	lopend	aankwam	omdat	zijn	paard	te	oud	werd	om	het	zware	werk	
te	doen	en	er	geen	geld	was	voor	een	nieuw	paard.	Gisteren	kreeg	ik	een	
sms’je	van	Sint	dat	hij	vandaag	rond	deze	tijd	weer	bij	het	bankje	langs	zou	
komen.	Hoe	zou	hij	komen?	Zou	hij	inmiddels	al	een	nieuw	paard	hebben?	
Allemaal	vragen	die	bij	mij	opborrelen.	Al	een	uur	van	tevoren	ben	ik	op	
het	bankje	gaan	zitten,	want	stel	je	voor	dat	hij	wat	vroeger	is	en	ik	er	niet	
zou	zijn.	Gelukkig	zijn	er	geen	andere	mensen	bij	me	komen	zitten,	want	
ik	 heb	Sint	 het	 liefst	 voor	mij	 alleen.	Het	 is	 donker,	mistig	 en	 het	 voelt	
koud	aan.	Bij	elk	geluid	dat	ik	hoor	spits	ik	mijn	oren.	Af	en	toe	komen	er	
mensen	met	 dikke	 jassen	 en	 opgestoken	kragen	 langs	 die	wat	meewarig	
naar	me	kijken,	maar	daar	trek	ik	me	niets	van	aan.	Ik	pak	om	de	haver-
klap	mijn	mobiele	telefoon	om	te	kijken	of	Sint	toevallig	nog	een	sms’je	
gestuurd	heeft	dat	ik	niet	gehoord	heb,	maar	er	is	steeds	geen	bericht.	Hij	
zou	me	toch	niet	vergeten	zijn,	gonst	het	door	mijn	hoofd.	Ik	schaam	me	
dat	ik	dat	denk.	Sinterklaas	die	altijd	zo	trouw	is	mag	ik	toch	zeker	niet	van	
vergeetachtigheid	verdenken.	Dan	hoor	ik	iets.	Een	zoemend	geluid	dat	ik	
niet	met	Sinterklaas	associeer.	Maar	hij	is	het	wel,	want	opeens	zie	ik	Sint	
vanuit	de	mist	tevoorschijn	komen.	Tot	mijn	grote	verrassing	zit	hij	op	een	
scootmobiel.	Behendig	stapt	hij	er	vanaf	en	komt	bij	me	zitten.	Ik	ben	spra-
keloos	en	durf	niet	als	eerste	het	woord	te	nemen,	maar	gelukkig	hoeft	dat	
ook	niet.	De	goedheiligman	kijkt	me	vriendelijk	aan	en	zegt:	‘De	jaarlijkse	
ontmoeting	 hier,	 bezorgt	me	 telkens	weer	 plezier.	Van	mijn	 scootmobiel	
heb	ik	veel	pret,	dank	zij	het	gemeentelijk	Zorgloket.’	Sint	knikt	tevreden	
en	ik	geniet	dat	hij	zo	blij	is	met	zijn	duurzame	vervoermiddel.	Hij	stopt	
me	een	taaitaaipop	toe	en	rijmt:	‘Een	taaitaaipop	zul	je	vast	wel	lusten,	eet	
hem	op	terwijl	ik	hier	wat	uit	ga	rusten.’	De	taaitaaipop	ziet	er	heel	mooi	
uit.	Het	is	bijna	zonde	om	op	te	eten,	maar	ik	wil	Sint	niet	teleurstellen	en	
neem	een	linke	hap.	Tjongejonge…	wat	is	dat	lekker.	Sint	geniet	van	mijn	
genieten.	Als	 ik	hem	op	heb	vraagt	de	goedheiligman:	 ‘Mij	 iets	ontgaan	
gebeurt	maar	 zelden,	maar	heb	 je	 soms	wat	nieuws	 te	melden?’	 Ik	denk	
diep	na,	want	wat	zou	Sint	nou	niet	weten,	maar	ik	probeer	het	toch	maar.	
‘Over	iets	meer	dan	een	jaar,	bestaat	De	Bilt	negenhonderd	jaar’.	Sint	moet	
er	hartelijk	om	lachen.	‘Maerten	het	klinkt	misschien	wel	raar,	maar	wat	is	
nou	negenhonderd	jaar,	want	toen	De	Bilt	nog	niet	bestond,	liep	ik	hier	al	
eeuwen	rond.’	Sint	kijkt	op	zijn	horloge	en	vindt	dat	hij	verder	moet.	Hoe	
hij	het	cadeautje	zo	snel	onder	zijn	tabberd	vandaan	haalt	heb	ik	niet	in	de	
gaten,	maar	opeens	zit	ik	met	een	pakje	in	mijn	hand.	Sint	stapt	soepel	op	
zijn	scootmobiel	en	zoeft	de	mist	weer	in.	Ik	krijg	niet	eens	de	gelegenheid	
hem	te	bedanken,	maar	ben	heel	gelukkig.				

Maerten

Sint
slaapt

Naast	 de	 Julianaschool	 staat	 een	
bouwkeet	waarin	Sinterklaas	in	deze	
drukke	dagen	een	rustpunt	heeft	ge-
vonden.	 Leerlingen	 komen	 hem	 af	
en	toe	wakker	kussen.

Nieuw iN het assortimeNt 
bij Tuinmarkt Bilthoven

 
KerstarraNGemeNteN: 

kransen, guirlandes, kerststukjes. 
KamerPLaNteN: 

Amaryllis, Kersterren, Cyclamen,  
Azalea’s, Hyacinten enz. 
weeKaaNbiediNG:

 2 kerststerren voor maar 5 Euro!
 (zolang de voorraad strekt)

teveNs voLoP  
KerstbomeN  
eN KerstGroeN!

tuinmarkt bilthoven
Koperwieklaan 1, bilthoven
tel. 030 2285069



Maartensdijk
Internet en E-mail
In deze cursus leert u surfen op Internet en het ontvan-
gen en verzenden van e-mail. Voor het volgen van deze 
cursus dient u een PC te hebben en deze goed kunnen 
bedienen met een besturingssysteem Windows XP of 
Windows 7. Deze cursus van 4 lessen start op vrijdag 2 
december 2011 en duurt van 10.00 tot 12.15 uur. 

SWO Computercursus Excel 2007
Excel is een veel gebruikt rekenprogramma (spreadsheet) 
en is een uitstekend hulpmiddel voor reken- en adminis-
tratief werk. Voor het volgen van deze cursus dient u in 
het bezit te zijn van een computer en is basiscomputer-
kennis vereist. Deze cursus van 7 lessen start vandaag 
woensdag 30 november 2011 en duurt van 10.00 tot 
12.15 uur.

Computercursus Basis-Vervolg
Als u de basiscursus hebt gevolgd of u heeft al een tijdje 
een computer en u wilt uw basiskennis uitbreiden dan 
is deze basis-vervolgcursus van 3 lessen geschikt voor 
u. Tijdens deze cursus wordt er dieper ingegaan op de 
Verkenner, het Coniguratiescherm, het aansluiten van 
uw computer en het installeren en dé-installeren van 
programma’s en het beschermen en beveiligen van uw 
computer. Voor het volgen van deze cursus is het noodza-
kelijk dat u een computer (of Laptop) heeft met Windows 
7. Deze cursus begint op maandag 5 december 2011om 
14:00 uur en kost € 37,50 (inclusief cursusboek).

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

Ter uitbreiding van ons team zijn wij  
per direct op zoek naar een

winkelmedewerker m/v
 
Het betreft een dienstverband voor  
minimaal 15 uur per week.
Werktijden en -dagen in overleg.
 
Heb je interesse? Bel gerust voor meer 
informatie en een eerste kennismaking.

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

• Anton Pieck-dorp • Kerstkoophuis • Smulplein • 

• Optredens artiesten/koren • Activiteiten voor de kinderen •

KIJK VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA OP

www.warmewittewinterweken.nl

Dorresteinweg 72b 
Soest 035 - 6012883 

Elke dag open tot woensdag 21 december
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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

Uw Volvo V70 en XC70
Limited Edition

volvocars .nl
Volvo V70 v.a. ¤ 41.495 & Volvo XC70 v.a. ¤ 48.995 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. ¤ 749 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 
20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

Gem. verbruik: 5,2 - 7,5 l/100 km (19,2 - 13,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 137 - 175 g/km.

De Volvo V70 en XC70 denken aan uw veiligheid met standaard City Safety en Dual 
Xenon koplampen met adaptieve bochtverlichting. U zit riant in de verwarmbare 
voorstoelen met lederen bekleding. Maar de Volvo V70 en XC70 zijn ook gericht op 
uw gemak dankzij Park Assist achter, de elektrische bedienbare achterklep en het 
geïntegreerd navigatiesysteem met Nederlandse stembediening.

• Lederen verwarmbare voorstoelen
• City Safety
• Dual Xenon koplampen 
• Geïntegreerd navigatiesysteem 
• Park Assist achter
• 17” lichtmetalen wielen
• Elektrisch bedienbare achterklep

¤48.995

¤41 .495
uw Volvo XC70 limited edition
vanaf

uw Volvo V70 limited edition
vanaf

Verkerk Bilthoven BV   

Prins Hendriklaan 28-30, T 030 2282105, bilthoven@verkerkautobedrijven.nl   -   www.verkerkautobedrijven.nl

127862_VERKERK_ADV_V70-XC70_B.indd   1 25-11-11   11:47

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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advertentie

Parel Promotie is een veelzijdige reclamestudio. 

Regelmatig fungeren we als het voorportaal 

van drukwerk voor huisstijlen, brochures en 

magazines. Maar veelal verdiepen wij ons in de 

klant en worden we een verlengstuk voor alle 

communicatie uitingen; advertentie-ontwerp, 

gevelbelettering, borden, posters en praktische 

oplossingen zijn ons niet vreemd.

Ter versterking van 
ons team zijn wij per 1 januari 2012

 op zoek naar een 

creatief dtp-er m/v

Onze gedachten gaan uit naar iemand met 

een afgeronde graische opleiding en minimaal 

1  jaar werkervaring. Werkervaring is belangrijk, 

maar motivatie telt dubbel. Vaardigheid met 

InDesign, Photoshop en Illustrator beschouwen 

wij als vanzelfsprekend. Ervaring met webdesign 

is een pré.

Ben je snel, handig en stressbestendig, beschik 

je over communicatieve vaardigheden en een 

commerciële inslag dan nodigen we je uit om 

te solliciteren.

Wij bieden een gezellige werkplek, verantwoor-

delijkheden binnen de organisatie en een 

salaris overeenkomstig de functie, afhankelijk 

van leeftijd en ervaring. Minimaal 24 uur per 

week, werktijden in overleg.

Voor meer informatie kun je  

bellen met Saskia van Driel  

of Cor Groenen, 

tel. 0346-211215

Sollicitatie bij voorkeur 

mailen naar:

Parel Promotie BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE  Groenekan

info@parelpromotie.nl

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

De	afgelopen	jaren	zijn	al	linke	stap-
pen	gezet	in	de	ontwikkeling	van	het	
CEC.	Zo	 is	al	 in	2009	overeenstem-
ming	bereikt	over	de	nieuwe	huisves-
ting	met	alle	toekomstige	gebruikers,	
waaronder	 basisscholen,	 de	 biblio-
theek,	 het	 Kunstenhuis,	 het	 kinder-
dagverblijf	en	het	centrum	voor	jeugd	
en	gezin.	Begin	2011	 is	 het	 bestem-
mingsplan	 vastgesteld	 en	 in	 septem-
ber	onherroepelijk	geworden.
	
Kinderopvang
Om	 te	 kunnen	 bouwen	 moet	 echter	
ook	de	benodigde	grond	in	eigendom	
zijn.	 Een	 klein	 stukje	 grond	 binnen	
het	plangebied	was	tot	op	heden	nog	
in	 eigendom	 van	 Stichting	 Kinder-
opvang	de	Bilt.	Deze	stichting	wilde	
zekerheid	 hebben	 over	 de	 tijdelijke	
huisvesting	 en	 over	 de	 toekomstige	
huisvesting	voordat	ze	het	eigendom	
aan	de	gemeente	zou	overdragen.	Op	
woensdag	 23	 november	 werden	 de	

daartoe	 benodigde	 overeenkomsten	
getekend.	Daarmee	werd	de	gemeen-
te	 eigenaar	 van	 de	 grond	 en	 kan	 de	
bouw	van	het	CEC	echt	starten.		

Verhuizing
Enkele	weken	 na	 ondertekening	 van	
de	overeenkomsten	zal	het	kinderdag-
verblijf	De	Steenuiltjes	verhuizen.	Na	
de	verhuizing	wordt	de	grond	formeel	
bij	de	notaris	overgedragen.	Dan	heeft	
de	gemeente	nog	ongeveer	zes	weken	
nodig	om	de	bestaande	bebouwing	te	
slopen	 en	 de	 grond	 bouwrijp	 te	ma-
ken.	 SSW	 start	 medio	 januari	 2012	
met	 de	 bouw	van	 het	CEC.	Volgens	
planning	kan	het	CEC	vanaf	novem-
ber	 2013	 haar	 deuren	 openen	 voor	
het	 publiek.	 Meer	 informatie	 over	
het	project	Melkweg	 is	 te	vinden	op	
www.melkwegdebilt.nl	of	 in	het	 inf-
opunt	bij	basisschool	Wereldwijs	dat	
open	 is	 op	woensdag	 van	 15.00	 uur	
tot	18.00	uur.

Ondertekening overeenkomst 
Kinderdagopvang De Bilt voor CEC

De gemeente werkt samen met woonstichting SSW aan de realisatie van een Cultureel en Educatief 
Centrum aan de Melkweg (CEC). Met de komst van het CEC is Bilthoven een uniek centrum voor 

kunst, cultuur en educatie rijker. Het CEC wordt een belangrijke voorziening en een bijzonder 
ontmoetingspunt in de wijk. 

Yvonne Schers (Kinderopvang De Bilt) en wethouder Arie-Jan Ditewig 
ondertekenen de overeenkomst. [foto Reyn Schuurman]

In	 drie	 debatrondes	 debatteerden	 31	
scholen	 over	 kunst-	 en	 cultuursubsi-
dies,	integratie-	en	asielbeleid	en	het	
minimumloon.	 Tijdens	 deze	 rondes	
moesten	 de	 leerlingen	 bewijzen	 dat	
zij	 een	 plaatsje	 in	 de	inale	 verdien-
den.	 Na	 deze	 drie	 rondes	 kregen	 de	
acht	beste	scholen	direct	 toegang	 tot	
de	 inale.	 Drie	 scholen	 kregen	 een	
wildcard.	 Dit	 waren	 de	 scholen	 die	
(op	de	acht	beste	scholen	na	de	mees-
te	sprekerspunten	gekregen	hadden.

Overige voorrondes
In	 totaal	doen	ruim	honderd	middel-
bare	scholen,	verdeeld	over	drie	voor-
rondes	 mee	 aan	 het	 NK	 Debatteren	
voor	scholieren.	De	eerste	voorronde	
was	 op	 vrijdag	 11	 november	 en	 de	
laatste	voorronde	van	het	NK	Debat-
teren	voor	Scholieren	2011	is	vrijdag	
25	 november.	 Deze	 voorrondes	 vin-
den	allemaal	plaats	op	het	Niftarlake	
College	in	Maarssen.	De	inale	op	10	
december	vindt	plaats	op	de	Univer-
siteit	Leiden.

Nederlands Debat Instituut
Het	 NK	Debatteren	 voor	 Scholieren	
wordt	dit	jaar	voor	het	veertiende	jaar	
op	rij	georganiseerd	door	het	Neder-
lands	Debat	Instituut.	Het	Nederlands	
Debat	Instituut	heeft	als	missie	om	het	
debatonderwijs	in	Nederland	naar	een	

hoger	 niveau	 te	 tillen,	 onder	 andere	
door	 het	 organiseren	 van	 landelijke	
debattoernooien	in	alle	lagen	van	het	
onderwijs.	 Het	 NK	 Debatteren	 voor	
scholieren	2011	wordt	mede	mogelijk	
gemaakt	door	SNS	Reaal	fonds,	Uni-
versiteit	Leiden	en	Eigenwijzer.

Het Nieuwe Lyceum 
naar inale NK Debatteren 

Vrijdag 18 november jl. heeft Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven zich bij de tweede voorronde 
van het NK Debatteren voor Scholieren 2011 geplaatst voor de inale op 10 december in Leiden. 

De school behaalde de zevende plaats en was daarmee een van de elf beste scholen.

V.l.n.r. Julia, Matthijs, Ellen, Julia, José, Liza, Laura, Marilou, Anton, Bas, 
Linda en Jeffrey zijn klaar voor 10 december in Leiden.

Lege lessen voor Unicef
Een	aantal	kinderen	uit	groep	7	van	de	Martin	Luther	Kingschool	uit	Maar-
tensdijk	hebben	jl.	woensdagmiddag	overal	lege	lessen	opgehaald	met	el-
kaar	en	zo	29		euro	bij	elkaar	gesprokkeld	voor	Unicef.	Het	is	voor	een	actie	
van	Unicef	over	kinderarbeid	en	kindermisbruik.	De	jongeren	hadden	dit	
zelf	op	internet	ontdekt	en	daaruit	was	dit	plan	geboren.	Dat	had	ze	nogal	
aangegrepen	!	Ze	zijn	zelf	posters	gaan	maken	daarvoor	en	die	overal	bij	
mensen	in	de	bus	gaan	doen	en	dus	lessengeld	verzameld	wat	ze	nu	samen	
met	de	juf	op	de	rekening	van	Unicef	gaan	storten.	.	Hartstikke	goed	dat	zij	
op	hun	manier,	jong,	ook	al	maatschappelijk	betrokken	zijn	toch??

(Christa Spaan)

De MLK-leerlingen uit groep 7 sprokkelden lessen in Maartensdijk.

Kunst of Kitsch
Ruim	vijftig	leden	van	het	Cosbo	waren	vorige	week	aanwezig	op	de	mid-
dag	waar	kunsthistoricus	en	registertaxateur	de	heer	D.	de	Kruiff	meege-
bracht	kunst	of	kitsch	beoordeelde.	Hij	kon	van	alle	meegebrachte	stukken	
een	goede	datering	geven	en	vaak	ook	de	juiste	achtergrond	informatie	er	
bij	vertellen.	Vaak	werd	dat	op	zijn	verzoek	nog	aangevuld	door	de	mensen	
die	het	stuk	meegebracht	hadden.	De	belangrijkste	vraag	bleef	echter	–	Wat	
is	het	waard?-.	Een	echte	Rembrand	zat	er	niet	bij,	maar	wel	bijvoorbeeld	
een	mooie	gouden	ketting	met	granaten	met	een	waarde	van	om	en	nabij	de	
1.000	euro.



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

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

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

Gezocht: HUISHOUDELIJKE 
hulp met enige ervaring voor 4 
uur per week in Maartensdijk. 
Tel. 06-13399302

Banketbakkerij van Ingen, De 
Bilt zoekt winkelmedewerker. 
Zie pag. 16

Parel Promotie, Groenekan 
zoekt creatief dtp-er. Zie pag. 17

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

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

Te koop aangeboden
Grote partij handgemaakte 
kerst-/WENSKAARTEN. 10 
Voor € 5,-. Tel. 030-2202996

Grohe Eurosmart. Nieuwe 
wastafelkraan. Kl. Chroom 
prijs € 69,- nu voor € 37,50. 
Tel. 0346-214701 
Wattenstaafpot , watten-
pot , zeepdoos , kruikzak , 
borstel+kam , badje. Winnie 
the Pooh. € 35,-. Tel. 0346-
214065 of 60-29506849 
Mini Monkey draagzak/draag-
doek. Kleur rood. € 17,50. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

2 Logeerbedden met spiraal-
bodem + matras 80X190. 
€ 25,-. Tel. 0346-213916

4 Eetk. Stoelen stijl jaren 50 
d.eiken met binnenveringkus-
sens. € 50,-. Tel. 0346-213916

Lamellen alu. 1.85X1.85 
7cm. breed. Lamellen kunstst. 
1.95X1.90 5cm. breed (ramen 
v.d. Steijlingweg). € 20,- per 
stuk. Tel. 0346-213916

Grundig radiomeubel met pla-
tenspeler. € 20,-. Tel. 0346-
213916

Nette meisjesfiets (Girl rider – 
kleuren blauwgrijs, gebroken 
wit en oranje), 20 inch, € 20,-. 
Tel. 0346-211638

Diverse hout/planken voor 
de klusser. Gratis af te halen 
(alleen bij daglicht). Tel. 0346-
211638.

Echte Barby-step voor meis-
jes 3-6 jaar. Stabiel=3-wieler. 
Was € 50, nu € 40. Tel. 
06-26486889 
Smoby Speelkeuken Luxe. Met 
kookgeluid en ass. Was € 50. 
Nu € 35. Tel. 06-26486889 
Schommel, gelakt hout 
incl. nieuw touw. € 10. Tel. 
06-26486889. 
Computertafel. Grijs metaal, 
in hoogte verstelbaar i.z.g.s. 
€ 35. Tel. 06-26486889. 
Solide kinderfiets (peuter). 
12,5 inch i.z.g.s. € 25. Tel. 
06-26486889. 
Set van 2 rieten man-
den. Afm.h/b/d/: 20-46-
34 en 27-57-45. € 15. Tel. 
06-26486889

Patchwork Quilt. Warme 
tinten:ro/orj/rose/ goud bor-
duur. Gevoerd. Afm.190-220 
cm. € 40. Tel. 06-26486889 
Haardscherm transparant glas, 
strak design. Afm. h/b=52 - 70 
cm. € 25. Tel. 06-26486889

100 Golfballen. € 30,-. Tel. 
0346-211858

1 Jaargang ‘bloemen en plan-
ten’ 2009. € 3,-. Tel. 0346-
212492
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Draaistoel donkerbruin leer in 
goede staat. € 50,-. Tel. 0346-
212492

Sieraden 20 stuks kettingen, 
armbanden en oorbellen. € 2,- 
per stuk. Tel. 0346-212352

Nijntje boxkleed. € 15,-. 
Babypop Zapf, kan huilen. 
€ 15,-. Boxgym, Disney. 
€ 7,50 kan ook boven wipstoel. 
Tel. 06-54665050

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

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

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

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

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

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

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

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

4 bronzen Boeddhabeeldjes, 
ca. 15 cm hoog. € 20.-. Tel. 
06-10484322

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

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

HERBALIFE:- Voor uw 
G e w i c h t s b e h e e r s i n g . 
Gezondheid en Vitaliteit. Gratis 
vet meten en begeleiding. Tel. 
0346-571377 of e-mail: vink-
herbalife@filternet.nl Gewicht 
in bedwang van  Levensbelang

Maak tijdig een afspraak voor 
de feestdagen bij BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag en 
vrijdag  in Maartensdijk. Bel 
voor een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Raaijen 
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

jezelf ontspanning of verwen een ander met een voetmassage 
kadobon. Tel. 06-23526854 Voordorpsedijk 28 Groenekan

Cursussen
Diverse Glasfuse workshops. Naast onze vaste workshops is 
het ook mogelijk groepsworkshops op maat te verzorgen. Voor 
aanmelding kunt u contact opnemen. Tel. 030-2210541, www.
haveglas.nl

Cursus Intuïtie & Energie. Kom in je kracht en maak kennis 
met begrippen als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van ande-
ren en hoe herken je ze? Het vergroten van je vitaliteit en het 
stromen van je levensenergie. Start ma 9 jan van 19.30–22.00 
uur. OPEN DAG 17 dec, 14.00-17.00 uur. Volg een open les, 
krijg een healing. Nieuw Licht, Bilthoven. Info: www.nieuw-
licht.nl /06-28036019.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

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

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

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

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

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

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

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

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 
mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 
de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

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

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

Tandartspraktijk Verstand (Junior), een jonge en dynamische 
praktijk in centrum Utrecht zoekt per direct een receptionist(e) 
(24-32 uur). Wij zoeken naar een scholier/student die flexibel 
is in zijn/haar werktijden. Wij zijn namelijk ook ’s avonds en 
in weekenden geopend. Indien u geïnteresseerd bent in deze 
vacature dan vragen wij u om een e-mail te sturen met uw C.V. 
en motivatie. m.laros@tandartspraktijk.nu U kunt ook bellen 
naar 06-20346015 of 030-2761581

Ontspannende voetmassage www.praktijkvoorvoetmas-
sage.nl. Een behandeling duurt 1 à 1,5 uur en kost € 30,-. Gun 

Cadeautip!

Foto op canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Kerstspecial
Op zondagmiddag 11 december organiseert de SWO De Zes Kernen een ‘Kerst-
special-middag’. Op deze middag worden kerstliederen gespeeld door meerdere 
muzikanten van de Biltse Muziekschool. Muziek om met veel plezier naar te 
luisteren en het wordt afgesloten met samenzang. Het belooft een mooie en 
sfeervolle middag te worden, een ideale aanloop naar de Kerstdagen. Kom ge-
nieten van deze bijzonder ‘Kerstmiddag’ in de recreatieruimte van Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartensdijk. De aanvang is om 14.30 uur (zaal open 
vanaf 14.15 uur) en de kosten bedragen € 5,00 (incl. 1 x koffi e of thee). Meer 
informatie: 0346 214161 of www.swodebilt.nl

Razend in De Vierstee
De herfstvakantie bracht veel bezoekers naar de Nederlandse fi lms in de bio-
scoop. Ook Razend, gebaseerd op de bestseller van Carry Slee en geregisseerd 
door Dave Schram, heeft sinds de release op 12 oktober de Gouden status be-
reikt. Meer dan 100.000 bezoekers hebben de fi lm in de bioscoop gezien. De 
fi lm is op woensdag 7 dec. om 13.30 uur in De Vierstee aan de Nachtegaallaan 
te Maartensdijk.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Tweemaal	Zes	speelde	afgelopen	za-
terdag	 een	 belangrijke	 (thuis-)wed-
strijd	 tegen	 Unitas.	 Beide	 ploegen	
hadden	 de	 eerste	 twee	 wedstrijden	
in	de	zaalcompetitie	verloren.	Twee-
maal	 Zes	 diende	 na	 twee	 kleine	 ne-
derlagen	 het	 altijd	 lastige	 Unitas	 te	
kloppen	om	afstand	te	nemen	van	de	
onderste	 plaats.	 Sporthal	 	 De	 Vier-
stee	 was	 weer	 goed	 gevuld	 met	 een	
enthousiast	publiek	dat	een	gedreven	

TZ	zag	spelen.
Direct	 na	 de	 start	 werd	 er	 gescoord	
door	Bart	Drost	maar	Unitas	maakte	
bij	de	volgende	aanval	gelijk.	Twee-
maal	 Zes	 nam	 echter	 het	 initiatief,	
verdedigde	 sterk	 en	 wist	 zelf	 veel	
doelpunten	 te	 scoren.	 Dat	 kwam	
vooral	 door	 de	 goede	 rebound	 bij	
TZ	en	omdat	de	aanvallen	door	ver-
schillende	spelers	en	speelsters	goed	
werden	 afgerond.	 Unitas	 werd	 in	 de	

eerste	helft	door	TZ	onder	grote	druk	
gezet,	maakte	 diverse	 fouten	 en	 kon	
niet	in	haar	spel	komen.	Onder	luide	
aanmoediging	 van	 het	 publiek	 wist	
TZ	uit	 te	 lopen	naar	een	voorsprong	
van	15-7	bij	de	rust.

Na	de	rust	maakte	Unitas	als	eerste	een	
doelpunt.	TZ	bleef	echter	mee	scoren	
en	hield	Unitas	op	ruime	afstand.	De		
dames	 van	 Unitas	 die	 vorige	 week	

nog	15	van	de	19	doelpunten	wisten	
te	 maken	 kwamen	 onvoldoende	 vrij	
tegen	de	Maartensdijkse	dames.	Om-
dat	ook	de	heren	van	Unitas	 fel	ver-
dedigd	werden	was	de	wedstrijd	in	de	
tweede	helft	een	gelopen	race.	 In	de	

loop	van	de	tweede	helft	wisselde	TZ		
de	goed	spelende	Tim	Meijers	en	Lu-
cinda	 van	 Beerschoten	 voor	 Ardjan	
Drost	en	Lianne	Meijers.	De	einduit-
slag	werd	23-16	 in	het	voordeel	van	
de	Maartensdijkers.

Fraaie overwinning van  
Tweemaal Zes

TZ heeft een overtuigende zege geboekt op Unitas. De ploeg uit Harderwijk 
werd met 23-16 verslagen. (foto Jeroen Kemp)

Voorspoedig	zag	het	er	echter	bij	rust	
nog	niet	uit.	Oss	bood	Voordaan	meer	
dan	goed	partij	en	zette	Voordaan	zelfs	
op	achterstand	voor	rust.	Na	rust	kre-
gen	de	gasten	zelfs	diverse	kansen	om	
de	 voorsprong	 te	 verdubbelen	 maar	
de	19	jarige	Voordaan	doelman	Derek	
King	was	weer	goed	op	dreef.	Voor-
daan	herpakte	zich	en	al	snel	werd	het	
1-1	door	Philip	Meulenbroek.	De	1-2	
kwam	op	het	bord	door	Pieter	Wou-
denberg	na	uitstekend	voorbereidend	
werk	 van	Tom	 Dekker.	 Opmerkelijk	
was	 dat	 Dekker	 zijn	 debuut	 weer	
maakte	 na	 acht	 weken	 blessureleed.	

De	 eindstand	 10	 minuten	 voor	 tijd	
kwam	weer	voor	rekening	van	Philip	
Meulenbroek.	 Ondanks	 dat	 de	 cor-
nerstand	7-0	voor	Oss	was	gaven	de	
drie	velddoelpunten	van	Voordaan	de	
doorslag.	 Coach	 Peter	 Kalfsterman:	
‘We	speelden	vandaag	een	moeizame	
wedstrijd.	Gelukkig	konden	we	door	
onze	 sterke	 conditie	 een	 tandje	 bij-
schakelen.	 De	 counters	 waren	 in	 de	
tweede	 helft	 vlijmscherp	 en	 gaven	
ons	een	terechte	overwinning.’

Lege handen
De	 dames	 van	 Voordaan	 leden	 hun	

derde	verlies	op	rij.	Tilburg	was	met	
3-2	 te	 sterk.	 Annelieke	 Brackel	 en	
Barbara	 Hazenberg	 scoorden	 voor	
Voordaan.	 Aanvoerster	 Renée	 Non-
nekes:	 ‘We	 konden	 ons	 aanvallende	
spel	 niet	 spelen	 vandaag.	Als	 je	 dat	
combineert	 met	 slechte	 balcontrole	
dan	verlies	je	terecht.	Nu	maar	recht-
zetten	in	de	laatste	wedstrijd	voor	de	
winterstop	volgende	week	thuis	tegen	
Bloemendaal.	 Zou	 mooi	 zijn	 als	 we	
met	drie	punten	de	winterstop	in	kun-
nen	 gaan’.Volgende	 week	 spelen	 de	
heren	thuis	tegen	Tilburg	(14.45	uur)	
en	de	dames	tegen	Bloemendaal.

Voordaan aanvoerster Renée Nonnekes wil met punten de winterstop in. (foto Guido van der Burg)

Voordaan heren op conditie sterker
De heren van hockeyvereniging Voordaan hebben ook hun tweede wedstrijd in de promotiepoule 

gewonnen. In en tegen Oss werd het 1-3. 

Voor	 het	 eerst	 deze	 zaalcompetitie	
startte	DOS	in	de	sterkste	opstelling.	
In	 de	 sporthal	 in	 Kudelstaart	 werd	
de	thuisploeg	door	een	kleine	schare	
aanhangers	 fanatiek	 aangemoedigd.	
VZOD	 kwam	 sterk	 uit	 de	 startblok-
ken	 en	 opende	 de	 score.	 DOS	 gaf	
direct	 antwoord	 met	 een	 doelpunt.		
Hierna	 nam	 DOS	 het	 initiatief	 en	
met	 goede	 aanvallen	 werd	 er	 regel-
matig	 gescoord.	 Verdedigend	 werd	
er	 te	 weinig	 druk	 op	 de	 aanvallers	
van	 VZOD	 gegeven.	 VZOD	 had	 in	
elk	vak	een	sterke	aanvallende	dame	
staan	en	de	dames	van	DOS	konden	
in	de	eerste	helft	maar	moeilijk	grip	
op	 hun	 tegenstanders	 krijgen.	 	 Toch	
was	 het	 DOS	 die	 een	 voorsprong	
nam	 van	 twee	 doelpunten.	 VZOD	
probeerde	met	fysieke	duels	de	wed-

strijd	te	kantelen	en	de	scheidsrechter	
ging	hier	 lankmoedig	mee	om.	DOS	
liet	zich	niet	uit	het	veld	slaan	en	 in	
blessuretijd	 lukte	 het	 DOS	 een	 7-10	
voorsprong	te	pakken.

Ander DOS
De	tweede	helft	bracht	een	totaal	an-
der	DOS	binnen	de	lijnen.	Aanvallend	
lag	het	tempo	te	laag,	maar	in	eerste	
instantie	 werden	 er	 nog	 wel	 kansen	
gecreëerd	 maar	 ontbrak	 het	 geluk	
bij	de	afronding.	VZOD	speelde	ook	
niet	 echt	geweldig	 	maar	 sprokkelde	
nog	wel	enkele	doelpunten	bij	elkaar.	
Naar	 mate	 de	 wedstrijd	 vorderde	
werd	de	overtuiging	steeds	minder	bij	
DOS.	 Halverwege	 de	 2e	 helft	 stond	
er	 een	 kwartier	 lang	 een	 11-10	 ach-
terstand	 op	 het	 scorebord.	 Het	 aan-

valsvak	 kwam	 wel	 tot	 een	 accepta-
bele	aanvalsopbouw,	maar	de	schoten	
kwamen	voornamelijk	op	de	rand	van	
de	korf,	in	plaats	van	er	in.	Het	lukte	
coach	Serge	Valk	niet	zijn	ploeg	aan	
het	 scoren	 te	 krijgen.	 Bij	 12-10	 en-
kele	minuten	voor	tijd,	leek	het	doek	
gevallen,	maar	VZOD	leed	tweemaal	
gemakkelijk	balverlies	in	hun	aanval	
en	 DOS	 proiteerde	 direct	 met	 twee	
doelpunten.	De	wedstrijd	leek	te	ein-
digen	 bij	 12-12,	 maar	 net	 als	 in	 de	
eerste	helft	liet	de	scheidsrechter	ook	
nu	weer	te	lang	doorspelen	en	in	deze	
extra	 speeltijd	 forceerde	VZOD	 nog	
een	 strafworp,	 waardoor	 zij	 met	 de	
volle	buit	er	van	door	ging.
Aanstaande	 zaterdag	 ontvang	 DOS	
DKV	uit	IJmuiden	in	De	Vierstee	om	
19.50	uur

DOS raakt ongeslagen status kwijt
In de uitwedstrijd tegen VZOD liep DOS tegen het eerste verlies aan in deze zaalcompetitie. In een 

wedstrijd met twee gezichten trok DOS met 13-12 aan het kortste eind.

Lustrum Rookvrije Bridge 
Club ‘De Kwinkslag’

Rookvrije	 bridgeclub	 ‘De	 Kwink-
slag’	 bestaat	 dit	 jaar	 15	 jaar	 en	dat	
was	 een	 goede	 aanleiding	 om	 een	
feestje	te	vieren.	

Eerder	deze	maand	gebeurde	dit	met	
een	top-integraal	bridgedrive	en	een	
lunchbuffet	in	de	Biltsche	Hoek.	Het	
was	een	heel	gezellige	bijeenkomst,	
die	 werd	 opgeluisterd	 met	 enkele	
liederen	 en	 voordrachten	 door	 de	
leden.	 Voor	 alle	 leden	 was	 er	 een	
prijs	gedoneerd	door	de	plaatselijke	
middenstand	 uit	 Bilthoven	 en	 Den	
Dolder.

Rookvrije	bridgeclub	 ‘De	Kwink-
slag’	 speelt	 elke	 donderdagavond	
in	‘De	Schakel’	achter	de	Immanu-
elkerk	aan	de	Soestdijkseweg	49b,	
om	19.30	uur.	Er	is	nog	plaats	voor	
nieuwe	leden,	
Info	daarover	bij	Ellen	Wildschut,	
tel.:	030	2213840.

De eerste prijs bij de jubileumdrive 
werd gewonnen door de dames Roos 
Vellinga en Ria van Tol met een 
score van 65,83%

DE BILT

Sportpark Weltevreden

DRUKKERIJ
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FC DE BILT
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wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

DRUKKERIJ
LIVOdag

mber
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Sportpark Weltevreden
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Sinds	1999	woont	Arie	Anninga	met	
veel	plezier	in	De	Bilt:	‘Wij	zijn	af-
komstig	uit	Heinenoord,	maar	 in	de	
ruim	twaalf	 jaar	dat	we	hier	nu	wo-
nen	hebben	wij	hier	onze	sociale	con-
tacten	opgebouwd	en	voelen	wij	ons	
hier	meer	dan	thuis.	Er	zijn	meerdere	
mooie	plekjes	in	De	Bilt.	
Erg	mooi,	mede	vanwege	mijn	vak-
inhoudelijke	interesse	vind	ik	het	van	

Boetzelaerpark.	Het	park	gezien	van-
af	 de	Utrechtseweg,	 geeft	 een	mooi	
beeld.	 De	 beweging	 van	 het	 water	
in	een	omgeving	van	rust,	gecreëerd	
door	 de	 prachtige	 oude	 bomen	 en	
een	diversiteit	aan	planten’.	Anninga	
is	 van	 professie	 Teamleider	 Buiten-
dienst/Uitvoering	 gemeente	 Stichtse	
Vecht.(Buurgemeente	 van	 gemeente	
De	Bilt).	Daarnaast	 is	hij	ook	actief	

in	het	onderwijs	als	allround	assessor	
MBO	niveau	1	t/m	4.	

Opdracht
De	 door	 Anninga	 aangenomen	 op-
dracht	 is	 een	 hedendaagse	 klooster-
tuin	 te	 ontwerpen.	 Kloostertuinen,	
ook	kruistuinen	of	viridaria	genaamd,	
zijn	 tuinen	 om	of	 in	 het	 klooster	 of	
kerk.	 In	de	middeleeuwen	waren	 ze	
meestal	 centraal	 gelegen	 met	 rond-
om	de	gebouwen.	De	tuinen	hebben	
historisch	 gezien	 verschillende	 be-
staansredenen.	Anninga	vertelt	dat	de	
wensen	met	betrekking	tot	de	tuin	bij	
de	 Dorpskerk	 een	 ‘monument’	 voor	
de	gehele	gemeente	De	Bilt	dient	 te	
zijn:	 ‘In	 het	 ontwerp	 moet	 een	 ver-
wijzing	 zijn	 naar	 het	 ontstaan	 van	
de	gemeente	De	Bilt	 en	haar	kerke-
lijke	 oorsprong.	 Daarnaast	 moet	 de	
tuin	ook	als	seculair	(niet	geestelijk)	
worden	ervaren	en	dient	de	tuin	een	
plaats	te	zijn	waar	innerlijke	rust	ge-
vonden	kan	worden.	Tevens	werd	in	
de	 opdracht	 aangegeven	 dat	 de	 tuin	
bij	 moet	 dragen	 op	 het	 educatieve	
vlak.	 Daarbij	 werd	 uitdrukkelijk	
door	 de	 kerkvoogdij	 van	 de	 Dorps-
kerk	meegegeven	dat	de	kloostertuin	
beheersbaar	 moet	 blijven,	 zodat	 het	

‘monument’	 een	 blijvende	 herinne-
ring	 is.	 Het	 onderhoud	 zal	 voor	 het	
grootste	gedeelte	worden	uitgevoerd	
door	vrijwilligers	 van	de	Dorpskerk	
en	 door	 leerlingen	 van	 het	 Groen-
horstcollege	te	Maartensdijk.	

Ontwerp
Ingegeven	door	dit	wensenpakket	 is	
Anninga	 tot	 zijn	 ontwerp	 gekomen,	
waarin	 de	 onderwerpen	 zowel	 indi-
vidueel	 als	 gegroepeerd	 zichtbaar	
gemaakt	 zijn.	 Hierin	 is	 afgeweken	
van	de	vroegere	structuur	en	is	geko-
zen	voor	een	eigentijdse	benadering.	
Structuur	 met	 organische	 vormen,	
die	meer	de	spirituele	kant	i.p.v.	het	
gebruik	benaderen.	Daarbij	heeft	de	
beheersbaarheid	van	de	tuin	ook	een	
belangrijke	 rol	 gespeeld.	 Het	 land-
schap	 in	 het	 ontwerp	 verwijst	 naar	
de	agrarische	buitengebieden	van	de	
gemeente	 De	 Bilt,	 de	 boomgroepen	
naar	 de	 bossen	 waar	 de	 gemeente	
door	 wordt	 gekenmerkt.	 De	 half	
verharding	 in	 de	 cirkels	 verwijzen	
naar	 de	 vroegere	 verharding	 in	 de	
gemeente.	Op	deze	manier	is	de	ver-
binding	tussen	de	diverse	thema’s	tot	
stand	gebracht.	Door	het	open	karak-
ter	worden	niet	alleen	de	kerkgangers	
maar	een	ieder	‘uitgenodigd’	de	tuin	
te	 betreden.	 Hiermee	 krijgt	 de	 tuin	

meer	 een	 functie	 als	 parkje.	 Er	 zal	
een	kruidencirkel	worden	gesitueerd	
met	 6	 vakken	 met	 iedere	 een	 ander	
kruid.	 Het	 getal	 6	 verwijst	 naar	 de	
6	 kernen	 waaruit	 de	 gemeente	 De	
Bilt	is	opgebouwd.	Het	ontstaan	van	
de	kernen	 is	 terug	 te	 leiden	naar	de	
intensieve	 ontginning	 van	 gronden	
vanaf	1113.	Ontginning	wordt	 in	de	
cirkel	gesymboliseerd	door	de	6	vak-
ken	 geschikt	 te	 maken	 als	 kruiden-
vak.

Kennis delen 
Om	deze	kennis	te	delen	met	jonge-
ren	 zal	Anninga	 in	 overleg	 met	 het	
Groenhorstcollege	gastlessen	verzor-
gen	waarin	o.a.	de	veelzijdigheid	van	
een	 kloostertuin	 centraal	 zal	 staan.	
Dit	contact	zal	door	de	‘aanstaande’	
samenwerking	 met	 De	 Dorpskerk	
een	permanent	karakter	kunnen	krij-
gen.		

Realisatie
Het	schetsontwerp	is	klaar;	er	wordt	
door	 de	 Stichting	 900	 jaar	 de	 Bilt	
naar	 sponsoren	 gezocht	 om	dit	 blij-
vende	 ‘monument’	 te	 kunnen	 reali-
seren.	Planning	is	om	in	het	voorjaar	
van	 2012	 te	 starten	 met	 de	 voorbe-
reidingen	 en	het	 aanbrengen	van	de	
hoofdstructuur.

Ontwikkeling Kloostertuin Dorpskerk de Bilt
door Henk van de Bunt

In het voorjaar van 2011 werd Arie Anninga uit Bilthoven benaderd door de kerkenraad 
van de Dorpskerk in De Bilt met de vraag of hij een ontwerp wilde maken voor de tuin 

aan de zuidzijde van de Dorpskerk. Dit zou een bijdrage van de kerk kunnen zijn in het kader
van het a.s. 900 jarig bestaan van de gemeente De Bilt in 2013. Na verschillende gesprekken

met diverse partijen aanvaardde Anninga (pro deo) de opdracht.

Arie Anninga in de huidige tuin van De Dorpskerk (zuidzijde).

Het ontwerp, gezien vanaf de Dorpsstraat. De tuin is gesitueerd ter weerszijden 
van het openbare in noordelijke richting lopende ‘kerkepad’.

‘De	 oude	 oranjerie	 van	 Landgoed	
Oostbroek	ademt	elk	jaar	volop	kerst-
sfeer.	 Originele	 geschenken,	 kerst-
decoraties	 en	 veel	 streekproducten	
zullen	 zijn	 uitgestald	 in	 de	 verschil-
lende	 kraampjes.	 Het	 is	 een	 kleine	
kerstmarkt	met	verkoop	van	kerstbo-
men.	Het	 is	 hier	 altijd	 erg	 gezellig’.	
Enthousiast	 vertelt	 medeorganisator	
Signe	 ten	Velden	 wat	 er	 allemaal	 te	
doen	is.	‘Iedereen	kan	zich	opwarmen	
bij	 de	 vuurkorf	 en	 op	 het	 terras	 kan	
men	 erwtensoep,	 glühwein,	 warme	
chocolademelk	of	andere	lekkernijen	
bestellen.	 Het	 ultieme	 biologische	
vlees,	 het	 zogenoemde	 wildernis-
vlees,	kan	men	hier	ook	proeven’.

Verhalen
Voor	de	kinderen	is	er	een	kinderate-
lier	 ingericht.	 Tegen	 een	 kleine	 ver-
goeding	 kunnen	 kinderen	 er,	 onder	
begeleiding	 van	 enkele	 vrijwilligers,	
hun	fantasie	uitleven	in	allerlei	knut-
selactiviteiten	 terwijl	 mama	 en	 papa	

de	 kerstmarkt	 bezoeken.	 Daarnaast	
kunnen	de	kinderen	hun	eigen	broodje	
bakken	boven	een	kampvuur.	Dit	jaar	
is	 ook	Huize	Oostbroek	 opengesteld	

om	te	luisteren	naar	kerstverhalen.	
In	 ‘t	Winkeltje	 is	 van	 alles	 te	 koop:	
voor	 de	 vogels	 -nestkasten,	 voeder-
huizen	en	voer.	Verder	 is	er	keus	uit	
houten	speelgoed,	natuurboeken,	bio-
logische	producten	en	nog	veel	meer.	
In	de	oranjerie	is	het	warm	en	droog,	
bij	 slecht	 weer	 kunt	 u	 dus	 ook	 bij	
Het	 Utrechts	 Landschap	 terecht.	 De	
verkoop	 van	 kerstbomen	 start	 al	 op	
9	 december	 bij	 ’t	Winkeltje	 van	 het	
landgoed.	

Locatie
Landgoed	Oostbroek,	een	van	de	best	
verborgen	 parels	 van	 Utrecht,	 ligt	
verscholen	 achter	 het	 UMC	 in	 De	
Uithof	aan	de	Bunnikseweg	39	in	De	
Bilt.	Een	oase	van	rust	tussen	drukke	
snelwegen	 en	 het	 stadsleven.	 Kijk	
voor	 de	 route,	 meer	 informatie	 en	
de	openingstijden	op:	www.utrechts-
landschap.nl	Entree	en	parkeren	zijn	
gratis!

(Martijn Weierink)

Kerstmarkt op Landgoed Oostbroek
Op zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 uur ademt ‘t Winkeltje in de oude oranjerie van 

Landgoed Oostbroek volop kerstsfeer. De vrijwilligers van Het Utrechts Landschap toveren dan de 
oranjerie om in een winterlandschap met een kerstmarkt.

Volgende week zaterdag is er 
kerstmarkt op landgoed Oostbroek.

Voor	Sint	zijn	het	hectische	dagen
die	veel	van	zijn	energie	vragen
maar	soms	komt	hij	tot	rust
en	wordt	dan	wakker	gekust
zo	heeft	hij	geen	reden	tot	klagen

Guus Geebel Limerick

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.30 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG PATATDAG: Gezinszak friet + 4 frikandellen  
of 4 vleeskroketten + bekertje saus € 8,95

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

 

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
30-11 Diverse stamppotten met 

jagersstoof en worst
of

Tilapiailet met venkelsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
1-12

Vrij.
2-12

Woe.
7-12 Entrecôte met béarnaise saus

of
Kabeljauwilet  

met wokgroenten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
8-12

Vrij.
9-12

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl


