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Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

In 2011 is het 90-jarig jubileum van 
de bibliotheek nog gevierd. De jeugd-
vereniging hoopte toen dat er zich 
wat meer lezers zouden aanmelden. 
Het leverde echter maar één nieuw 
lid op. De bibliotheek had slechts 
rond de tien vaste klanten die ge-
bruik maakten van de mogelijkheid 
om boeken te lenen. Iedere maan-
dagavond was de bibliotheek open 
van 19.00 tot 20.00 uur. Leesgeld: 
20 ct. per boek en 15 ct. voor een 
kinderboek. Gemiddeld drie tot vijf 
mensen kwamen er nog maar langs 
om boeken te ruilen. ‘Dat vonden we 
toch wel erg weinig’, vertelt Pieter 
Hennipman. ‘Het stimuleerde ook de 
vrijwilligers van onze vereniging niet 
om mee te werken. Vroeger was dat 
heel anders.’ Toen was de bibliotheek 
niet alleen op maandagavond maar 
ook op maandagmiddag open. ‘Er 
wordt steeds minder gelezen’, merkt 
Hennipman op.‘

Traditioneel 
De bibliotheek heeft altijd literatuur 
met een duidelijke christelijke signa-
tuur in haar assortiment gehad. Geen 
moderne schrijvers, geen ‘realisti-
sche’ literatuur met ontboezemingen 
rond menselijke intieme relaties. 
Traditionele boeken en streekromans 
vormden het hoofdbestand van de 
boekenvoorraad. Hennipman geeft 
toe dat het aanbod van de Westbroek-
se bibliotheek hem persoonlijk ook 
niet zo aansprak. Er is in het verle-

den ooit een enquête geweest. On-
derzocht werd of er wellicht behoefte 
bestond onder de gebruikers van de 
bibliotheek aan een ander genre boe-
ken. Pieter Hennipman: ’Die enquête 
is toen niet erg aangeslagen. Er was 
nauwelijks respons.’ Na het nodige 
overleg in de vereniging is besloten 
om bij het begin van 2012 de stek-
ker er uit te trekken. De vaste lezers 
vonden het wel jammer. Er is echter 
ook begrip voor. Ze begrijpen dat de 
bibliotheek zichzelf overleefd heeft. 
Zo gaat dat nu eenmaal.’ Wie boeken 
wil lenen kan voortaan terecht bij de 
openbare bibliotheken. De dichtst 
bij zijnde zitten in Maartensdijk en 
Maarssen.

Boekenverkoop
De bibliotheek had ongeveer 2500 
boeken. Die gaan de verkoop in. Op 
maandagavond 2 januari is de eerste 
verkoop al geweest voor de lezers 
van kerkblad ‘Ons Kerkblad’. Daarin 
werd al eerder melding gemaakt van 
het opheffen van de bibliotheek. Op 
maandagavond 9 januari is van 19.00 

tot 21.00 uur de volgende verkoop. 
Ook deze vindt plaats in Rehoboth 
en is bestemd voor iedereen. Alle 
boeken, streekromans, kinderboe-
ken, stripboeken, studieboeken maar 
ook Dvd’s gaan er voor spotprijzen 
uit. Het is dé kans om goedkoop de 
eigen boekenkast aan te vullen. Boe-
ken die dan nog over zijn zullen via 
internet worden verkocht. Alles wat 
hierna nog over is gaat naar mu-
ziekvereniging Vriendenkring. De 
muzikanten willen ze graag hebben 
voor hun oud papier actie. De op-
brengst van de verkoop is voor de 
helft voor de jeugdvereniging. De 
andere helft is voor het restauratie-
fonds van de kerk. Pieter Hennipman 
gaat zich hierna vooral bezighouden 
met het mediabeheer en de website 
in opbouw van de jeugdvereniging. 
Het archief van de bibliotheek blijft 
voorlopig in beheer bij de vereni-
ging. Men gaat nog nadenken over 
een goede bestemming van dit 
unieke stukje geschiedenis van een 
instelling die belangrijk is geweest 
voor Westbroek en haar inwoners. 

Na 90 jaar houdt 
Westbroekse bibliotheek op te bestaan

door Martijn Nekkers

In 1921 werd door de ‘Christelijke Jongelingsvereniging Immanuël’ van de Hervormde Kerk 
een bibliotheek voor de inwoners van Westbroek opgericht. Nu valt na negentig jaar het doek 

voor deze christelijke bibliotheek. Met pijn in het hart heeft de christelijke jeugdvereniging, die 
tegenwoordig het beheer voerde, besloten deze op te heffen. Met secretaris Pieter Hennipman (22) 

bezoeken we nog één keer op (heel toepasselijk) oudejaarsdag de bibliotheek die gevestigd 
is in gebouw Rehoboth achter de Hervormde kerk in Westbroek.

Maandagavond 9 januari worden alle boeken verkocht. Van 19.00 tot 21.00 uur 
in gebouw Rehoboth achter de Hervormde kerk aan de Kerkdijk in Westbroek. Boom om

De hoge kerstboom voor het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk is 
vorige week donderdag door een windvlaag omgevallen. Er raakte niemand 
gewond. De boom was woensdag 7 december geplaatst en met lijnen 
geschoord maar de wind was blijkbaar te hevig. De lichtjes deden het nog 
en ogenschijnlijk waren er geen andere beschadigingen. Oudjaarsavond 
werd de boom nog weggehaald. [HvdB]

Onrust in De Bilt

Nieuwjaarsnacht was het zeker tot 04.00 uur druk en onrustig rond de 
rotonde Hessenweg-Looydijk. De vuilnisbak op het trottoir voor het 
reisbureau (en het verkeersbord) moesten het ontgelden. Omwonenden 
constateerden dat er weinig merkbaar was van politietoezicht.  
(foto Rob Deibert)

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

Tijd voor een nieuwe accounTanT? 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

8/1	•	10.30u	-	Mevr.	ds.	B.L.	Bos
8/1	•	19.00u	-	Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/1	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
8/1	•	18.30u	-	Ds.	J.B.	ten	Hove,	Katwijk	

aan	Zee

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/1	•	10.30u	-	Mw.	A.B.	Traas-Hageman,	

Enschede

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

8/1	•	10.00u	-	Dhr.	Wim	Molenkamp,	
Haarlem

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/1	•	10.30u	-	Pastor	F.	Overbeek,		

Woord-	en	Communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

8/1	•	9.30	-	Ds.	G.	Roorda	(Zeist)
8/1	•	10.15	-	Ds.	J.	de	Wolf,	Amersfoort	

(Amandelboom)
8/1	•	16.30	-	Ds.	J.	de	Wolf,	Amersfoort	

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
8/1	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée,	
Herbevestiging	Ambtsdragers

8/1	•	19.00u	-	Ds.	C.N.	van	Dis,	
Nieuwegein

Pr. Gem. Immanuelkerk
8/1	•	10.00u	-	Ds.	R.	Alkema,	Maartensdijk

Pr. Gem. Opstandingskerk
8/1	•	10.00u	-	Dr.	J.	van	Amersfoort,	De	

Bilt

R.K. St. Michaelkerk
8/1	•	10.30u	-	A.	Huitink,	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
8/1	•	10.00u	-	Adri	v.d.	Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

8/1	•	10.30u	-	Dhr.	B.	van	Empel,	Vleuten

PKN - Herv. Kerk
8/1	•	10.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse,	Sliedrecht

8/1	•	18.30u	-	Ds.	J.	te	Maten,	Kamerik

Herst. Herv. Kerk
8/1	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	E.	van	Baren,	

Vriezenveen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

8/1	•	11.00	uur	-	Ds.	Tom	de	Haan,	Weesp

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/1	•	10.00u	-	Ds.	D.	van	de	Streek,	
Voorthuizen

8/1	•	18.30u	–	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	
Maartensdijk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

8/1	•	9.30	uur	-	Ds.	Tom	de	Haan,	Weesp

St. Maartenskerk
7/1	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
8/1	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/1	•	10.00u	-	Ds.	G.D.	Hanemaayer,	
IJsselstein

8/1	•	18.30u	-	Hr.	C.	Hoogendoorn,	
Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
8/1	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
8/1	•	18.30u	-	Ds.	D.	van	Vreeswijk,	

Zevenhuizen

Ontmoetingsdienst
	
Op	 vrijdag	 6	 januari	 a.s.	 wordt	 er	
in	de	recreatieruimte	van	Dijckstate	
een	 ontmoetingsdienst	 gehouden,	
waarin	mevr.	A.C.	van	Halsema	zal	
voorgaan.	Na	afloop	is	er	gelegen-
heid	om	met	 elkaar	koffie	 te	drin-
ken.	De	dienst	begint	om	19.30	uur.	
Vanaf	19.15	uur	zijn	de	deuren	van	
de	 zaal	 open	 en	 is	 men	 van	 harte	
welkom.	 Voor	 vervoers-	 en	 /	 of	
andere	 vragen:	 Jan	 Grootendorst,	
tel.	0346	212904.

Dansen van Universele Vrede 

Deze	 eenvoudige,	 meditatieve,	
vreugdevolle	 kringdansen	 samen	
met	 teksten	 en	 bewegingen	 zijn	
gemakkelijk	 te	 leren.	 De	 Dansen	
van	 Universele	 Vrede	 hebben	 hun	
wortels	in	het	werk	van	Samuel	L.	
Lewis,	zen-	en	soefimeester	uit	San	
Francisco.	 8	 januari	 in	 de	 Woud-
kapel	 te	 Bilthoven:	 inloop	 vanaf	
13.30	 uur,	 dansen	 van	 14.00	 tot	
17.00	 uur	 incl.	 pauze,	 afgesloten	
door	 een	 eenvoudige	 maaltijd	 van	
17.30	 tot	 18.30	 uur.	 Zie	 www.
woudkapel.nl	

World café

Op	maandag	9	 januari	2012	houdt	
de	Bilthovense	Kring	voor	Wijsbe-
geerte	 en	 Psychologie	 haar	 vijfde	
bijeenkomst	 in	 de	 vorm	 van	 een	
World	 café.	 Alle	 deelnemers	 van	
dit	 seizoen	 worden	 uitgenodigd	 te	
brainstormen	 over	 het	 jaarthema	
in	 2012	 -	 2013.	 Het	 World	 Café	
is	 een	 methode	 om	 mensen	 met	
elkaar	op	zinvolle	wijze	in	gesprek	
te	 laten	 gaan.	 Deelname	 is	 koste-

loos.	 De	 bijeenkomst	 vindt	 plaats	
in	 het	 woon-	 en	 zorgcentrum	 ‘De	
Koperwiek’,	 Koperwieklaan	 3	 in	
Bilthoven	van	20.00	tot	22.15	uur.	
Info:	amg@qfast.net	

Fotoclub

Maandag	9	januari	zullen	de	leden	
van	 de	 werkgroep	 Digi	 Beter	 een	
presentatie	 houden	 van	 hun	 werk	
in	de	afgelopen	tijd.	De	werkgroep	
houdt	zich	bezig	met	veel	 facetten	
van	de	fotografie.	Tevens	bewerken	
diverse	leden	de	foto’s	in	een	foto-
bewerkingsprogramma.	 De	 avond	
wordt	gehouden	in	de	Statenkamer	
van	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	
Dunantplein	 4,	 De	 Bilt,	 aanvang	
om	 20.00	 uur.	 Zie	 ook	 www.foto-
clubbilthoven.nl

Dementie en de huisarts

Op	dinsdag	17	januari	a.s.	vindt	er	
een	 Alzheimer	 Café	 plaats	 in	 De	
Bilt.	De	locatie	is	het	restaurant	in	
woon-	 en	 zorgcentrum	 De	 Koper-
wiek	in	Bilthoven.	

Het	 thema	 van	 deze	 avond	 is:	
‘Dementie	 en	 de	 rol	 van	 de	 huis-
arts’.	Huisarts	mevr.	T.	Valkenburg	
zal	op	dit	onderwerp	 ingaan.	Er	 is	
daarna	 gelegenheid	 in	 gesprek	 te	
gaan	 en	 vragen	 te	 stellen.	 Vanaf	
19.30	uur	staat	de	koffie	klaar.	Het	
programma	begint	om	20.00	uur	en	

‘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

Ik vergeet je niet;
ik zal hier van je blijven houden.

Vol moed en kracht
en vol vertrouwen mijn weg vinden.

Mijn weg blijf ik gaan
met jou om mijn heen,

verbonden met mijn bestaan.

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en toegewijde leven 
voor ons betekende, delen wij u mede dat, omringd door liefde 
van allen die haar dierbaar waren, zacht en kalm is gestorven  
mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder en schoonmoeder

Helena Johanna Booij - Leijendekkers
Leny

* Maartensdijk, 4 juli 1942

† Maartensdijk, 28 december 2011

           Dirk Booij

           Dirk en Deidy

           Sandra en Remco
Prinses Irenelaan 7
3738 VJ  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in crematorium 
'Den en Rust', Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden 
en smeken met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen	4	vers	6

~

Bewonderenswaardig	was	haar	levenskracht,	sterk	was	zij	in	haar	strijd	
tegen	de	ziekte,	groot	was	haar	liefde	voor	haar	dierbaren.	Nu	is	zij	in	
vertrouwen	op	haar	Heer	en	Heiland	van	ons	heengegaan.	

Mijn	lieve	vrouw,	onze	zorgzame	moeder,	onze	dochter	en	zus

Jannetje Kruithof - van de Geer
Janny

Ze	is	53	jaar	geworden.

	 Ad	Kruithof
	 Pietro
	 Alicia
	 Vader	en	moeder	van	de	Geer
	 Familie	van	de	Geer
	 Familie	Kruithof

27	december	2011	

Prof.	Dr.	C.	Winklerstraat	12
4132	XM	Vianen

Vrijdag	30	december	jl.	heeft	de	begrafenis	plaatsgevonden	
op	de	Algemene	begraafplaats	te	Vianen

Parel Promotie
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“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

eindigt	 om	 21.30	 uur.	 De	 toegang	
is	 altijd	 gratis.	 Voor	 vragen	 (ook	
over	vervoer):	Willemien	Hak,	 tel.
nr.	030-2203490.

Literaire Salon 

De	 4de	 bijeenkomt	 van	 het	 vijfde	
seizoen	van	‘Bij	Kootje	in	de	serre’	
(praten	over	boeken)	 is	op	woens-
dag	11	 januari	 2012	van	10.00	 tot	
12.00	 uur.	 De	 roman	 Heren	 van	
de	 thee	van	Hella	S.	Haasse	 is	het	
onderwerp	van	deze	 eerste	 bijeen-
komst	in	het	nieuwe	jaar.	

Aanmelden	 en	 inlichtingen	vóór	 1	
januari	 2012	 bij	 Koo	 Vermeulen:	

koovermeulen@hotmail.com	

MEEbus in De Bilt

De	 bus	 staat	 vrijdag	 6	 januari	 a.s.	
van	10.00	tot	12.00	uur	bij	winkel-
centrum	 Planetenbaan	 in	 De	 Bilt.	
Iedereen	 met	 een	 beperking	 han-
dicap	 of	 chronische	 ziekte	 kan	 in	
de	 bus	 terecht	 voor	 informatie	 en	
advies.	

De	kracht	van	de	bus	 is	een	gratis	
gesprek	met	een	professionele	con-
sulent	 van	 Mee.	 Mensen	 kunnen	
in	 de	 bus	 terecht	 met	 vragen	 over	
bijvoorbeeld	 vakantie,	 vrije	 tijds-
besteding,	wonen	of	dagbesteding.

Als	we	allen	elektrisch	gaan	rijden
heeft	het	milieu	veel	minder	te	lijden
we	gaan	dan	vooruit
haast	zonder	geluid
op	weg	naar	duurzame	tijden

Guus Geebel Limerick
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De ernstigste ongeregeldheden von-
den plaats in het Heemstrakwartier. 
Daar had de brandweer al een paar 
keer een vreugdevuur geblust. In 
onze gemeente zijn vreugdevuren 
niet toegestaan, dus degenen die het 
hadden aangestoken waren gewoon 
strafbaar omdat ze zich niet aan de 
regels hielden. Omdat het vuur tel-
kens weer werd aangestoken, riep 
de brandweer vanwege de onveilige 
situatie de politie erbij. Omstanders 
begonnen met vuurwerk te gooien. 
Een van hen werd aangehouden, 
maar de zaak culmineerde, zodat 
agenten onder meer honden moesten 
inzetten om de menigte in bedwang 
te houden. Eén politieagent liep door 

vuurwerk een brandwond aan zijn 
been op en een brandweerman raakte 
gewond door een fl es. In beide geval-
len werd er gericht naar hen gegooid. 
Ze moesten naar het ziekenhuis voor 
behandeling. Daarop heeft de politie 
nog vijf andere mensen aangehou-
den. Zij zijn tussen de 17 en 25 jaar 
oud en komen uit Vleuten, Bilthoven, 
Maarsbergen, Utrecht en De Bilt. Dat 
betekent dus dat drie van de vijf niet 
eens uit de eigen gemeente komen. 
Een heel vervelend incident en zeker 
niet leuk voor een buurt waar het me-
rendeel van de bewoners gewoon een 
gezellige jaarwisseling wilde vieren. 
Verder maakte de politie melding van 
twee autobranden in onze gemeente 

en ook op andere plaatsen dan in 
het Heemstrakwartier werden toch 
vreugdevuren en –vuurtjes aangesto-
ken.

Er werd er al dagen voordat het of-
fi cieel van gemeentewege was toege-
staan veel geknald. Aan de zwaarte 
van de knallen was soms hoorbaar 
dat het om gevaarlijk en dus naar alle 
waarschijnlijkheid illegaal vuurwerk 
ging. Opvallend was dat er veel jonge 
kinderen met rotjes rondliepen. Op 
veel scholen is dit jaar vuurwerkles 
gegeven om de leerlingen te waar-
schuwen tegen onveilig met vuur-
werk omgaan. Hebben die lessen wel 
het beoogde effect gehad, vraagt je je 
af. Ook op 1 januari liepen nog steeds 
jongeren door de straten die vuur-
werk aanstaken. Omdat de tempera-
tuur ongehoord hoog was en de lucht 
vochtig, was er in de wijken waar de 
bebouwing dicht is sprake van ern-
stige smog. Bij een daggemiddelde 
van 50 microgram per kubieke meter 
wordt gesproken van matige smog. 
Tijdens de jaarwisseling kan dat op-
lopen tot meer dan 1100 microgram 
per kubieke meter. Mensen met lon-
gaandoeningen hebben daar veel last 
van, vooral degenen met astma en 
COPD. 
Op oudejaarsavond was het voor veel 
hondenbezitters een ramp de hond te 
moeten uitlaten. Veel honden waren 
doodsbenauwd voor het geknal. De 
Partij van de Dieren pleit al jaren 

voor een algeheel verbod op consu-
mentenvuurwerk omdat de gevolgen 
slecht zijn voor mens, dier en milieu. 
De PvdD betoogt: ‘Honderden men-
sen lopen jaarlijks letsel op en het 
geknal leidt tot veel angst en stress 
bij dieren. Vuurwerk bevat daarnaast 
stoffen die slecht zijn voor het mili-
eu.’ De PvdD stelt voor dat vuurwerk 
alleen mag worden afgestoken tijdens 
professionele vuurwerkshows. Als de 
Nederlandse gemeentes het afsteken 
van vuurwerk op die manier zou re-
guleren, zouden politie en brandweer 
in elk geval minder in actie hoeven te 
komen en dus ook minder kans lopen 
gewond te raken. Je kunt het afsteken 

van vuurwerk wel een Nederlandse 
traditie noemen waar niet aan mag 
worden getornd, maar wat vroeger 
een gezellig buurtfeestje was, is in 
sommige wijken verworden tot een 
gelegenheid om rellen te schoppen 
en de hulpverleners onder vuur te ne-
men. De burgemeester mag dan wel 
zeggen dat inwoners de raddraaiers 
op hun gedrag zouden moeten aan-
spreken, maar dat kun je beter niet 
doen als die dronken zijn en/of pillen 
hebben geslikt. Er zijn voorbeelden 
te over dat wie zulke mensen met 
hun gedrag confronteert zelf gewond 
raakt of erger. 

Lilian van Dijk

Klankbord
Roerige jaarwisseling in gemeente 

De Bilt door asociaal gedrag
Ondanks de aanmaningen van burgemeester Gerritsen in de laatste 

Vierklank van 2011 om van de jaarwisseling een feest voor iedereen te 
maken, is het in de gemeente De Bilt bepaald geen rustige oud en nieuw 

geweest. Bovendien werd er heel veel vuurwerk afgestoken, 
meer dan de afgelopen jaren, en dat niet alleen op 31 december.

Als iedereen gewoon pas na twaalf uur ’s nachts siervuurwerk aanstak, wat 
vroeger traditie was, zou het een stuk aangenamer toeven zijn in de aanloop 
tot en de dag na de jaarwisseling.

Ondanks het verbod van de gemeente De Bilt werden er toch hier en daar 
vuurtjes of vuren gestookt. Veel rotzooi van brandstichting en vuurwerk lag de 
volgende dag nog op straat. Dat mag de gemeente dus weer opruimen. 

Om de renovatie door te laten gaan, 
heeft SSW instemming van haar 
huurders nodig. Bij wet is geregeld 
dat minimaal 70% van alle huurders 
in moet stemmen met het renovatie-
plan en het daarbij behorende Sociaal 
Plan en Sociaal Maatwerk. Dan is er 
voldoende draagvlak en gaat de reno-
vatie voor alle woningen door. 

Uitslag 
Op het moment van de draagvlak-
meting waren er 181 woningen be-
woond. Tijdelijke huurders op basis 
van antikraak tellen niet mee in de 
draagvlakmeting. 136 huishoudens 
gaan akkoord met het renovatieplan. 
27 huishoudens gaan niet akkoord en 
van 18 huishoudens is geen formulier 
ontvangen, waardoor deze bij de te-
genstemmers gerekend worden. 

Renovatie
De renovatie van het Burg. van 
Heemstrakwartier is een grote klus 
die bijna twee jaar in beslag gaat ne-

men. De woningen, en de hele wijk, 
worden dan ook helemaal opgeknapt. 
Er worden veel energiebesparende 
maatregelen getroffen en veel wonin-
gen krijgen een andere plattegrond. 

De bewoners gaan tijdens de renova-
tie voor minimaal drie maanden naar 
een wisselwoning. In maart 2012 
wordt het werk aanbesteed. Hierna 

geeft de Raad van Commissarissen 
van SSW goedkeuring voor de reno-
vatie. Na de bouwvak 2012 gaat de 
aannemer van start.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
renovatie van het Burgemeester van 
Heemstrakwartier op http://www.ssw.
nl/actiefi ndewijk/renovatie/23/38/.

Bewoners Burg. van Heemstrakwartier 
voor renovatie

Dinsdag 20 december zijn de stemmen geteld van de draagvlakmeting voor de renovatie van 
het Burg. van Heemstrakwartier. De uitslag van de draagvlakmeting heeft uitgewezen, dat een 

meerderheid van 75% van de huurders instemt met het renovatieplan, op basis waarvan SSW nu 
verder werkt aan de voorbereiding van de uitvoering. 

Artist impression van het nieuwe Burg. van Heemstrakwartier van architect 
Arton BV

Wethouder Mittendorff 
mag blijven

door Guus Geebel

De raad besloot op 22 december wethouder Herman 
Mittendorff ontheffi ng te verlenen van de verplichting om 
in de gemeente te wonen. De wethouder vond binnen de 

gemeente geen geschikte woonruimte, maar wel net buiten de 
gemeentegrens in Utrecht. De fracties van SP en ChristenUnie, 
alsmede Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) stemmen tegen het 

voorstel. De Boer doet dit uitsluitend op juridische gronden.

Etiënne van Buren (SP) constateert dat door de ontheffi ng wethouder Dite-
wig in een uitzonderingspositie terechtkomt. De SP ziet dat de uitzondering 
nu meer de regel wordt. In dit geval vindt de partij het een brug te ver, 
omdat er binnen de gemeente voldoende voor een wethouder betaalbare 
woningen zijn. Nico Jansen (ChristenUnie) is van mening dat de wet niet 
voor dit soort gevallen gemaakt is. Johan Slootweg (SGP) vraagt zich ook 
af of de wet wordt toegepast waarvoor hij bedoeld is. Gerritsen zegt daarop 
dat het aan de gemeenteraad zelf is daar een afweging over te maken. Henk 
van den Broek (CDA) heeft gelet op de motivering van de wethouder geen 
enkele moeite met het voorstel. Hij vindt dit een goede reden voor een ont-
heffi ng en wenst hem geluk in de nieuwe woonomgeving. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) is niet tegen het voorstel en noemt Mittendorff een goede 
wethouder. GroenLinks&PvdA 
vindt dat door de verhuizing de 
kennis van de gemeente niet ver-
dwijnt. Frans Poot (D66) en Anne 
Doedens (VVD) stellen dat de 
bekwaamheid van de wethouder 
buiten kijf staat en er een langdu-
rige binding met de samenleving 
bestaat. [GG] 

advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Wethouder Herman Mittendorff met Etiënne van Buren.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 4.98

500
gram 5.98

500
gram 2.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 januari
t/m woensdag 11 januari

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken

Rundervinken

Duitse biefstukjes

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Fricandeau

Boerenham

Filet Americain
Eiersalade
Beenhamsalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.50

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

500
gram 4.98

Magere 
runderlappen

Schouderkarbonade

Kant en klare hachee 
van ’t huis

3x 100
gram 4.49

DE LAATSTE 
WILDPATE’S

6 halen / 
   5 betalen

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

250
gram 1.99

100
gram 1.20

100
gram 1.20

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SHOARMA

1 Kg. 6.98

STOMPETOREN  
JONG BELEGEN 

Wij 
wensen u 

een voorspoedig 

nieuwjaar!

Broccoli
Héél kilo

0,99

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Nieuw!

Light salades
Maar wel lekker!

•  Boeu�  Bourguignon
MET RODE KOOL __________100 GRAM  0,99

•  Canneloni met gehakt
IN TOMATEN SAUS ________100 GRAM  1,49

•  Italiaanse gevulde groenten
MET GEBAKKEN AARDAPPELEN 100 GRAM  0,99

De lekkerste

Clementines
Kistje ± 40 stuks

2,99 3,95

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

Champignons ___250 GRAM  0,49
Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 9 JANUARI, DINSDAG 10 JANUARI 

EN WOENSDAG 11 JANUARI

Super koopje! De echte

Bildstar aardappelen

____________________________ 10 KILO 2,98
Vers gesneden

Boerenkool ___ ZAK 250 GRAM  0,99

Hete bliksem ____ PER PORTIE  4,95

Elstar 
Handappels ___HEEL KILO  0,99

Per bowl
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Het	 was	 alweer	 de	 vijfde	 keer	 dat	
Wout	 van	 den	 Brink	 deze	 oudjaar-
viering	 organiseerde:	 ‘Wij	 maken	 er	
geen	 ‘reclame’	 meer	 voor.	 De	 zaal	
van	 Dijckstate	 kan	 niet	 meer	 perso-
nen	 herbergen	 en	 ook	 voor	 de	 orga-
nisatie	 moet	 het	 behapbaar	 blijven’,	
aldus	de	enthousiaste	organisator.	
Voor	 bewoonster	 Nel	 Otten	 was	 het	
aanleiding	 Wout	 te	 onderscheiden	
met	 een	 persoonlijke	 medaille	 hier-

voor.	Onder	luid	applaus	werd	de	on-
derscheiding	 om	 gehangen,	 waarbij	
ook	werd	gewezen	op	de	 ‘keerzijde’	
van	de	medaille,	waar	Wout’s	 tome-
loze	 ‘getrouwheid’	 aan	 FC	 Utrecht	
speciaal	was	vermeld.

Sponsoren
Wout	 van	 den	 Brink	 maakte	 graag	
nog	even	van	de	gelegenheid	gebruik	
de	 sponsoren	 te	 noemen,	 die	 deze	

oudjaarsviering	 ook	 in	 2011	 weer	
mogelijke	hadden	gemaakt:	Bikeshop	
Loosdrecht	en	Maartensdijk,	Bloem-
boetiek	 Marjolein,	 C1000	 Johan	
de	 Zeeuw,	 Dijckstate-kok	 Wilfried	
Schwarze,	 Drogisterij	 van	 Rossum,	
Hairdesque,	Kapper	Hans	Stevens	en	
Haarmode	 Betty,	 Landwaart	 Maar-
tensdijk,	 Paulien	 Haarmode,	 Poelier	
Floor,	 Slagerij	 Andries	 Zweistra	 en	
Stomerij	Maertensplein.	

Oudjaar in Dijckstate
door Henk van de Bunt

Meer dan 50 personen waren afgekomen op de Oudejaarsviering 2011 in Dijckstate, die door Wout van 
den Brink en Wil van den Brink – Booij was georganiseerd voor ouderen uit Dijckstate en Toutenburg 

alsmede andere geïnteresseerden. En natuurlijk waren er weer de bekende trouwe helpers, die 
assisteerden bij het bingoën, de verloting en andere spelletjes zoals klaverjassen en sjoelen. Er werd 

kofie en thee geserveerd en de oliebollen en appellappen ontbraken uiteraard ook niet. 

Nel Otten en de zojuist onderscheiden Wout van den Brink.

Leendert Meeshuis opent  
nieuwe huiskamers 

De	afgelopen	weken	is	de	afdeling	Fazant	van	het	Leendert	Meeshuis	op	het	
Berg	en	Bosch-terrein	in	Bilthoven	verbouwd.	De	afdeling	is	nu	ingedeeld	
in	3	woonzorggroepen	van	10	tot	12	bewoners.	Elke	woonzorggroep	heeft	
een	eigen	huiskamer.	Deze	huiskamers	zijn	volledig	nieuw	ingericht	met	
een	nieuwe	keuken	en	nieuwe	vloerbedekking.	Ook	is	alle	vloerbedekking	
in	de	gangen	van	de	hele	afdeling	vervangen.	Na	de	oficiële	openingshan-
deling	verhoogde	het	Utrechts	Studenten	Koor	vervolgens	de	feestvreugde	
met	een	muzikale	bijdrage.	[HvdB]

Op donderdag 29 december knipte de oudste bewoner mevr.  
J.J. Westervaarder - van Berkel (99 jaar) het lint door waarmee de 
huiskamers oficieel geopend werden. 

Waar	 normaliter	 ouders	 goed	 in-
zetbaar	 zijn	 bij	 het	 maken	 van	 lees-
’kilometers’	is	dat	voor	een	groot	aan-
tal	 ouders	 op	 de	 Jan	 Ligthartschool	
onvoldoende	 mogelijk.	 Ook	 bij	 het	
verklaren	 van	 woorden	 (woorden-
schat)	 zijn	 vrijwilligers	 van	 belang.	

De	school	heeft	een	paar	zeer	trouwe	
vrijwilligers,	 die	 elke	 week	 komen.	
Soms	 om	 met	 één	 kind	 te	 werken,	
soms	 om	 met	 een	 klein	 groepje	 te	
werken.	 De	 school	 is	 heel	 blij	 met	
Gerda,	 Piet,	 Martin,	 Julia,	 Doortje,	
Bes,	 Rina...!	 Meer	 vrijwilligers	 zijn	

van	 harte	 welkom.	 Onder	 schooltijd	
of	na	schooltijd.	Om	kinderen	met	een	
taalachterstand	meer	kansen	te	geven.	
De	 inzet	 is	 altijd	 onderdeel	 van	 een	
groter	 plan	 zodat	 het	 ook	 werkelijk	
kan	bijdragen	aan	de	individuele	taal-
ontwikkeling.	[HvdB]

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande	vrijdagavond	6	januari	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	In	de	
kantine	van	deze	sportvereniging	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk	bent	u	
van	harte	welkom.	Het	klaverjassen	begint	om	20.00	uur	en	meedoen	kost	3	
euro.	Er	is	ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	een	lot	kopen.

Klankbord
Hekken

Enige	jaren	geleden	kwam	ik	een	vrouw	te-
gen	 op	 de	 Ruigenhoeksedijk	 in	 Groenekan.	
Ze	 woonde	 op	 een	 fantastisch	 verbouwde	
boerderij,	groot	en	met	veel	ruimte	voor	het	
gezin	en	voor	de	paarden.	Een	hoog	hek	met	
alarminstallatie	gaf	aan	waar	de	grenzen	 la-
gen.	Een	huis	waar	je	je	terug	kon	trekken	en	verschansen	voor	de	buiten-
wereld.	De	vrouw	echter	wilde	terug	naar	Maartensdijk	waar	ze	vandaan	
kwam.	Ze	miste	de	buurt,	de	familie	en	kennissen	en	de	gezelligheid.	Uit-
eindelijk	is	de	boerderij	te	koop	gezet	en	een	volgend	gezin	ging	wonen	in	
wat	er	uitziet	als	een	droomhuis	op	een	droomplek.	Achter	een	hek,	dat	wel.	
Mensen	sluiten	zichzelf	vrijwillig	op	 terwijl	op	andere	plaatsen,	bijvoor-
beeld	 gevangenissen	 en	 kampen,	 hekken	 ervoor	 zorgen	 dat	 mensen	 het	
terrein	niet	kunnen	verlaten.	Dit	zelf	gekozen	 isolement	 is	 in	Groenekan	
steeds	meer	te	zien:	er	zijn	er	in	de	loop	der	jaren	steeds	meer	hekken	om	
de	huizen	verschenen.	Ook	de	alarminstallaties	rukken	op.	Als	het	donker	
wordt	komen	daar	nog	aan	alle	kanten	van	het	huis	grote	schijnwerpers	bij,	
die	de	hele	nacht	blijven	branden.	Alsof	de	grote	blaffende	honden	buiten	
op	het	erf	niet	genoeg	alarm	slaan.	De	vraag	is	wat	mensen	bezielt	om	zich	
zo	af	te	sluiten	van	de	buitenwereld.	Het	lijkt	mij	wel	een	signaal	dat	er	wat	
te	halen	is	voor	de	mogelijke	inbrekers	of	dat	er	zich	misschien	taferelen	
afspelen	die	het	daglicht	moeilijk	kunnen	verdragen.	Angst	speelt	natuurlijk	
de	belangrijkste	rol	als	je	je	zo	van	de	buitenwereld	afschermt.	Angst	dat	je	
eigendommen	worden	beschadigd,	dat	ze	spullen	van	je	meenemen,	dat	ze	
in	de	gaten	hebben	wat	je	allemaal	doet	en	laat.	Met	de	hekken	houd	je	ook	
de	mensen	uit	de	omgeving	buiten,	maar	dus	ook	de	praatjes	over	de	heg,	
het	contact	met	buurtgenoten.	Dat	je	op	deze	manier	niet	gelukkiger	en	wel	
eenzamer	wordt,	ondervond	de	mevrouw	van	de	Ruigenhoeksedijk.	
Vroeger	was	Groenekan	een	boerendorp	met	huizen	met	grindpaden,	veel	
groen	en	zonder	omheining,	alleen	voor	de	dieren.	De	mensen	konden	bij	
iedereen	langskomen.	Die	openheid	dreigt	steeds	meer	verloren	te	gaan	met	
de	komst	van	de	hekken.	Het	onderscheid	 tussen	‘hek’	en	‘niet-hek’	 lijkt	
ingegeven	te	worden	door	de	inanciële	situatie.	Hoe	meer	hek,	hoe	meer	
geld	en	dus	hoe	banger.	De	depressie	die	nu	oficieel	uitgeroepen	is,	lijkt	
uitkomst	 te	bieden.	Uit	het	verleden	 is	gebleken	dat	hoe	minder	geld	 en	
bezit	mensen	hebben,	hoe	socialer	ze	worden.	Voor	2012	wens	ik	dus	voor	
iedereen	een	ikse	depressie	en	minder	angst.

Sylvia van der Laan

Verspreid tussen leerlingen en het team namen de vrijwilligers deel aan het kerstdiner van de Jan Ligthartschool.

Jan Ligthartschool en haar vrijwilligers
De Jan Ligthartschool in Bilthoven werkt graag en veel met (regelmatige) vrijwilligers.

In het kader van het Jaar van de Vrijwilliger zette de school hen met Kerst graag in het ‘sterren’-
licht, tijdens het kerstdiner op donderdag 22 december in de school. 




























  


































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 
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Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

ziet u in 2012 graag op 
onze open dagen op 

vrijdagavond 27 januari
en zaterdagmorgen 28 januari

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Het Bakker Bos-team

wenst u 

een voorspoedig 2012!

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Maartensdijk
Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049
www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wij wensen ie
dereen

een gelukkig n
ieuwjaar

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Garage Van der Meij
wenst u in 2012
veel rijplezier!

Nagel Fashion wenst u

een voorspoedig

Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk

0346-211711

www.nagelfashion.nl

Jan Zijdel is net 74 jaar geworden. ‘Ík 
zit al 60 jaar in het vak!’, vertelt hij 
lachend. ’Ik ben begonnen toen ik 14 
was!’ Als schooljongen kon hij al aar-
dig op z’n vingers fl uiten en vogels 
nadoen. De toenmalige beroemde 
Engelse kunstfl uiter Ronnie Ronalde 
was zijn grote voorbeeld. Als 15-ja-
rige trad hij als kelner in dienst van 
de AVRO. In het studiorestaurant 
leerde hij alle radioberoemdheden uit 
die tijd kennen. Het was de tijd van 
de grote radioshows en de hoorspe-
len waar iedereen voor thuis bleef. 
Al gauw werden zijn talenten op het 
gebied van het imiteren van vogels 
en het maken van allerlei andere ge-

luiden ontdekt. Werd er een hoorspel 
opgenomen waarin allerlei geluiden 
voorkwamen dan werd er gebeld naar 
het restaurant. Jan werd dan verzocht 
om even langs te komen in de studio 
voor het produceren daarvan. In 1955 
vertoonde hij voor het eerst zijn kun-
sten op de televisie in de legendari-
sche studio Irene in Bussum.

Singles
Jan Zijdel heeft zo’n 100 verschillen-
de geluiden op zijn programma staan. 
Behalve de al genoemde vogels en 
dieren ook allerlei muziekinstrumen-
ten. Van het geluid van een autorace 
tot een complete fanfare aan toe. Toch 

zou Jan niet kunnen vertellen hoe hij 
dat precies doet. Hij ‘maakt’ gewoon 
het geluid. Het is een gave, vindt hij 
zelf. Jan is voortdurend op zoek naar 
nieuwe geluiden. Die worden eerst 
uitgebreid geoefend. Het is ook be-
langrijk om te blijven trainen, iedere 
dag opnieuw. In de loop van zijn car-
rière heeft hij ook veel plaatopnamen 
gemaakt. Hij toont een stapel singles. 
Voor de Duitse markt werden die op-
namen gemaakt onder de naam ‘Jan 
Seidel’. 

Sommige plaatjes zijn opgenomen 
met die andere legendarische kunst-
fl uiter uit die tijd Jan Tromp. Jan 
Zijdel heeft nooit het imiteren van 
mensen op zijn repertoire gehad. Hij 
vindt dat dit niet de sterkste kant van 
hem is. Jan heeft veel bewondering 
voor Robert Paul die op dat gebied 
een kanjer is. ‘Dat is echt zijn spe-
cialiteit. Ik kan dat toch veel minder 
goed!’ Vervolgens geeft hij toch nog 
even een prachtige imitatie van de le-
gendarisch ‘Snip en Snap’.

Mooie tijden
Zijn werk als kelner in het restaurant 
bij de AVRO betekende voor hem een 
opstap om als artiest te gaan werken. 
Hij begon op te treden voor vereni-
gingen en bij allerlei manifestaties 
in het zogenaamde schnabbelcircuit. 
Met producent Han Peekel werkte 
hij ook lange tijd samen. Jan Zijdel 
denkt ook met genoegen terug aan 
het programma ‘Het doelpunt van 

de week’, waarin hij optrad samen 
met Ruud Gullit. Die samenwerking 
kwam abrupt tot een einde toen Gul-
lit naar Italië vertrok om zijn voet-
balcarrière daar voort te zetten. Hij 
was ook te zien in programma’s van 
Ted de Braak, Mies Bouwman, Rudi 
Carrell en Willem Duys. Het waren 
mooie tijden. In zijn latere periode 
was hij te zien bij Paul de Leeuw en 
Henk Westbroek. Jan Zijdel heeft een 
groot aantal plakboeken waarin hij al-
les bewaart wat er over hem geschre-
ven is. Hij toont ook nog een contract 
met de AVRO uit 1961. Daarin is 
vastgelegd dat hij zal meewerken aan 
de oudejaarsavond radio-uitzending 
met onder andere Ria Valk en Rijk de 
Gooijer 

Weer optreden
Jan beleefde fantastische jaren tot in 
2003 het noodlot toesloeg. In dat jaar 
overleed zijn vrouw. Jan was er ka-
pot van. Enkele jaren later werd hij 
zelf ernstig ziek. Op dit moment is hij 
gelukkig weer volledig hersteld. Hij 
wil op bescheiden wijze weer gaan 
optreden. Dat geeft hem nog steeds 
veel plezier en voldoening. Hij denkt 
daarbij vooral aan programma’s voor 
senioren en kinderen. Vooral het op-
treden voor de laatsten vindt hij ge-
weldig. ‘Kinderen zijn het mooiste 
publiek dat er is’. 

Naast de vele geluiden die hij dan 
maakt, laat hij de kinderen ook zelf 
imitaties maken. Het valt hem op dat 
veel kinderen daarvoor talent hebben. 
Zijn seniorenprogramma presenteert 
hij graag in instellingen waar deze ou-
deren verblijven. Ook dat is dankbaar 
werk, vindt hij. Jan zou het ook leuk 
vinden om met een collega kunstfl ui-
ter weer wat te gaan doen, het liefste 
eentje uit de regio. Maar hij weet dat 
kunstfl uiters niet rijk gezaaid zijn. 
Misschien is het zelfs wel een uitster-
vend ras. Jan Zijdel is echter nog lang 
niet klaar met zijn kunsten. Hij wil 
graag nog even doorgaan. Meer over 
Jan Zijdel op www.janzijdel.nl.

Jan Zijdel 60 jaar 
succesvol imitator en kunstfl uiter

door Martijn Nekkers

Een interview met de legendarische kunstfl uiter en imitator Jan Zijdel is een alles behalve saai 
gebeuren. Niet alleen zit Jan vol met verhalen en anekdotes uit zijn rijke loopbaan als artiest, 

hij illustreert zijn verhaal ook voortdurend met voorbeelden van zijn kunst. Zo vult zijn huiskamer 
in Hollandsche Rading zich met een keur van geluiden. Moeiteloos produceert hij bedrieglijk echt het 

geluid van allerlei vogels en dieren. Ook het geluid van een klopboor of een fl uitketel gaat 
hem moeiteloos af. Alles zonder hulpmiddelen, gewoon met twee vingers in de mond

Met zijn vingers in de mond maakt Jan Zijdel de meest uiteenlopende geluiden.

In de oplossingsgerichte therapie 
wordt niet op problemen gefocust en 
hoe het allemaal zo gekomen is, maar 
op oplossingen, hoe het beter kan 
worden in je leven - zonder overigens 
de idee te geven dat alles oplosbaar is, 
soms moet je leven met beperkingen. 

Er wordt gekeken naar de sterke kan-
ten van mensen. Oplossingsgerichte 
therapie is nooit standaard, want elk 
mens is weer anders en heeft zijn ei-
gen unieke kwaliteiten.  De rol van de 

hulpverlener is het stellen van de juis-
te vragen. Vragen die de cliënt helpen 
zijn sterke kanten te vinden.

Gegrepen
Haar boek ‘Het lef om niet te weten’ 
ontstond als gevolg van Tony’s gegre-
penheid door de oplossingsgerichte 
therapie. Het werd geen wetenschap-
pelijk handboek –daar zijn er al de 
nodige van, vond ze. Het werd een 
persoonlijk verhaal, vanuit haar eigen 
ervaringen met therapie –als hulpver-

lener èn als cliënt.  Uiteindelijk werd 
het een pleidooi voor het niet durven 
weten, voor echte nabijheid en com-
passie.

Boek
In haar lezing op 17 januari 2012 ver-
telt Tony ten Veen over haar boek. 
Over de manier waarop het boek is 
opgebouwd en hoe ze er tijdens het 
schrijven mee bezig is geweest. Ook 
zal ze u kennis laten maken met haar 
boek door er fragmenten uit voor te 

lezen. Na haar lezing is er een korte 
pauze waarna vragen kunnen worden 
gesteld.

Een avond om niet te missen voor wie 
ervaringen heeft met hulpverlening of 
daarin geïnteresseerd is. Voor wie ook 
is opgelopen tegen ‘beterweters’, de 
therapeuten of goeroe’s of gewoon 
mensen in je omgeving die allemaal 
al precies op voorhand lijken te weten 
hoe je gelukkig kunt worden …. 

Toegang
Toegangskaarten zijn voor € 5,00 ver-
krijgbaar bij boekhandel Bouwman 
op de Hessenweg in De Bilt. Vanaf 
19.30 uur zijn de deuren van de boek-
handel open. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
De avond duurt tot ongeveer 22.00 
uur.

(Annemieke Engeler)

Tony ten Veen 
geeft lezing over haar boek 

Tony ten Veen is klinisch pedagoog en GZ-psycholoog en heeft haar eigen pedagogisch-psychologische 
praktijk in De Bilt. Een aantal jaren geleden kwam ze in aanraking met de oplossingsgerichte 

therapie. Het oplossingsgerichte denken opende een nieuwe wereld voor haar. 
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NU OP ALLE LINGERIE 
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NU OP DE BABY MODE

30% 

KORTING
*

* M.U.V. BASIS ARTIKELEN

Kijk op: 

www.nagelfashion.nl

Fashion for eve ry age

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  Gratis wintercontrole (na telefonische afspraak)
•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 

(na tel. afspraak)
•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Gelukkig

Nieuwjaar!

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

DE KERSTBOOM ERUIT EN 
HET VOORJAAR IN HUIS! 

Div. Bloembolletjes 
(Crocus, Tulp, Blauwe Drui� es, 

Hyacint, Narcis, etc.)

AANBIEDING: 

NARCISSUS ‘TÊTE À TÊTE’
3 potjes voor € 3,50

 Per potje € 1,50

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V 

CARACTERE

2007, 51.000, D BLAUW, CLIMATE 

C, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD, 

PARKEERHULP, ESP, ABS

€ 12.500

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V 2007 86.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

LMV,PARKEERS,REGENS,RAD/CD,ABS  € 13.900,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET,ZWART LEDER,ABS,AIRBAGS,ER,ESP,

CLIMATE C,TREKH,PARKEERS,LMV  € 11.895,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V 3DRS. 2006 57.000 GEEL,ABS,RAD/CD,BLUE TOOTH CARKIT  € 5.450,00 

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

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV  € 6.500,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V GRIFFE 2003 210.000 GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ABS,REGENS,

RAD/CD,PARKEERS,INT LEDER,PANORAMADAK  € 3.800,00 

PEUGEOT 406 BREAK 1.8 16V 2000 220.000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,ESP,TREKHAAK  € 1.950,00 

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

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

PEUGEOT 607 2.2 HDIF PACK 2004 142.000 ZILV GRIJS MET,ZWART LEDER,RAD/CD/NAV,

CLIMATE C,CRUISE C,REGENS,LMV,ABS,ER,CV,SB  € 7.750,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 82.000 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 4.750,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,AIRBAGS,ER,CV,SB,

2X SCHUIFDEUR,RAD/CD,TREKH,ABS  € 7.950,00 

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

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

Vikorn 
met GRATIS fluoriserend 
veiligheidsbandje

Gevulde 
koeken 

4 + 1
gratis

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

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS
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wenst u al het nodige 

voor het nieuwe jaar

06-54751296

Wijnhandel Op De terp

wenst u een

voorspoedig

nieuwjaar!

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

een voorspoedig 

nieuwjaar toe.

Loonbedrijf

R. van Amerongen

Dorpsweg 91, 3738 CB  Maartensdijk, Tel.: 0346 26 14 52

Van Amerongen en
alle medewerkers wensen 
u een gelukkig 2012 toe

Wij wensen u 

een voorspoedig 

2012!
Wenst u een 

voorspoedig nieuwjaar
Kerkdijk	98		3615	BH	Westbroek

Centraal	tel:	0346	281	711

‘Ik	was	al	bijna	tien	jaar	uit	het	onder-
wijs	en	was	een	braaf	huismoedertje.	
Die	vriendin	zette	wat	druk	op	me	en	
zei	dat	ze	op	mijn	kind	zou	passen	in	
de	tijd	dat	 ik	 lesgaf.	Toen	de	school	
groter	werd,	moest	ik	steeds	vaker	in-
vallen.	De	ouders	waren	heel	blij	dat	
ik	 het	 deed	 en	 ik	 vond	 het	 ook	wel	
leuk	toen	ik	er	eenmaal	weer	inzat’,	
vertelt	de	92-jarige	An	van	Dorema-
len.	 ‘Ik	 werd	 bewonderd	 omdat	 ik	
ondanks	mijn	vier	kinderen	toch	nog	
de	tijd	vond	om	het	te	doen.	Het	was	
mogelijk	omdat	mijn	vriendin	oppas-
te	en	we	deelden	het	salaris.	Toen	ik	
weer	eens	moest	 invallen	en	zij	niet	
kon	 oppassen,	 heb	 ik	 mijn	 jongste	
zoontje	meegenomen	naar	school.	De	
inspecteur	die	op	bezoek	kwam	vond	
het	prachtig.’

Beschuit met suiker
An	van	Doremalen	werd	 in	1919	 in	
Vught	 geboren.	 Haar	 moeder	 was	
een	boerendochter	en	haar	vader,	die	
op	zijn	zevende	jaar	wees	werd,	was	
boerenknecht	 toen	ze	elkaar	 leerden	
kennen.	An	was	de	op	een	na	jongste	
van	een	gezin	met	vijf	kinderen.	Ze	is	
de	enige	die	nog	in	leven	is.	In	Vught	
woonde	An	in	een	nieuwe	woonwijk	
waar	 haar	 vader	 een	 textielwinkel	
opzette.	 Ze	 kwam	 op	 een	 nieuwe	
school	die	begon	met	 één	klas	voor	
jongens	en	meisjes.	Er	 stond	ook	al	
een	kerk.	‘Aan	ons	huis	werd	een	stal	
bijgebouwd	waar	de	boeren	die	naar	
de	kerk	gingen	hun	paarden	stalden.	
De	kinderen	kreeg	dan	een	dubbeltje	
dat	door	vijf	gedeeld	moest	worden.	
Na	de	mis	kregen	de	boeren	en	boe-
rinnen	met	mooie	Brabantse	mutsen	
bij	ons	thuis	kofie	uit	Saksisch	blau-
we	 kopjes	 met	 beschuit	 met	 suiker	

erbij.	 Daar	 keken	 wij	 als	 kinderen	
altijd	heel	verlekkerd	naar,	want	dat	
kregen	 wij	 nooit.	 Wat	 later	 ging	 ik	
in	Vught	naar	een	school	met	Franse	
nonnen.	Enkele	Nederlandse	zusters	
runden	 daar	 de	 lagere	 school.	 De	
voertaal	 van	 de	 Franse	 nonnen	 was	
altijd	Frans,	met	het	gevolg	dat	ik	in	
de	 tweede	 klas	 het	 Weesgegroet	 in	
het	Frans	kon	opdreunen.	We	waren	
erg	brave	kindertjes	in	die	tijd.’

Voor de klas
‘Ik	deed	de	Mulo	in	Vught	en	de	on-
derwijzeres	kwam	thuis	om	te	zeggen	
dat	 ik	 door	 moest	 leren.	 Het	 liefst	
wilde	 ik	 schooljuffrouw	 worden.	
Eigenlijk	 vond	 ik	 alles	 best,	 als	 ik	
maar	niet	zoals	mijn	zusters	naaister	
hoefde	te	worden.’	An	mocht	naar	de	
katholieke	kweekschool	 in	Oirschot	
en	 slaagde	 in	 1938.	 ‘Maar	 er	 was	
er	nergens	een	baan	 te	vinden.	Drie	
jaar	 heb	 ik	 als	 kwekeling	 met	 akte	
voor	een	volle	klas	met	40	kinderen	
gestaan	 voor	 25	 gulden	 per	 maand,	
terwijl	 het	 gemiddelde	 salaris	 100	
gulden	was.	Na	drie	jaar	ben	ik	naar	
kantoor	gegaan	voor	een	aanmerke-
lijk	 beter	 salaris.	 Ik	 had	 ook	 typen	
en	 steno	 geleerd.	 Na	 anderhalf	 jaar	
werd	 de	 leerlingenschaal	 verlaagd	
kreeg	ik	een	tijdelijke	aanstelling	in	
Den	Bosch	in	een	achterstandswijk.’	
Daar	 kwam	 ze	 in	 aanraking	 allerlei	
sociale	wantoestanden.	‘Ik	zal	nooit	
vergeten	hoe	een	moeder	in	Brabants	
dialect	tegen	een	non	tekeer	ging	die	
haar	 kind	bij	 de	 arm	gepakt	 had	 en	
voor	 de	 klas	 gezet.’	 Na	 zes	 weken	
kreeg	 An	 een	 plek	 op	 de	 Mulo	 en	
een	vaste	aanstelling	van	de	Zusters	
van	Liefde.	‘Het	beviel	me	erg	goed,	
maar	ik	moest	iedere	dag	lopend	naar	

Den	Bosch.	Toen	ik	daarom	een	aan-
bod	 kreeg	 om	 op	 mijn	 eigen	 lagere	
school	 in	 Vught	 te	 komen	 werken	
heb	ik	dat	uit	praktische	overwegin-
gen	gedaan.’

Bevrijding
An	 van	 Doremalen	 vertelt	 gedetail-
leerd	over	de	oorlogstijd	en	de	bevrij-
ding	 door	 de	 geallieerden.	 De	 oom	
van	 een	 vriendin	 van	 haar	 was	 ver-
zetsheld	Henk	Sneevliet.	‘Die	was	bij	
haar	thuis	ondergedoken	en	ik	kwam	
daar	 elke	 dag.	 Hij	 heeft	 me	 nog	
bridgen	 geleerd.’	 Ze	 vertelt	 hoe	 de	
Duitsers	 er	 door	 intimidatie	 achter-

kwamen	dat	hij	 in	Bergen	op	Zoom	
zat.	‘Hij	werd	opgepakt	en	is	in	1942	
gefusilleerd.	 In	 zijn	 afscheidsbrief	
schreef	hij,	de	groeten	aan	Door	Ge-
maal,	 zoals	 hij	mij	 noemde.’	Bij	 de	
bevrijding	 zagen	 ze	 vanaf	 het	 dak	
van	hun	huis	de	geallieerde	parachu-
tisten	landen.	Die	deden	dan	snel	de	
parachute	 af	 en	 lieten	 die	 achter	 in	
het	 veld.	 ‘Van	de	 stof	werd	kleding	
gemaakt.	Ik	heb	nog	een	jas	van	pa-
rachutestof	gehad	en	die	waren	toen	
erg	in	de	mode.	We	zaten	aan	de	rand	
van	het	oorlogsgebied	en	sliepen	met	
acht	 mensen	 in	 de	 kelder.’	 Vught	
werd	25	oktober	1944	bevrijd.

Taal
An	van	Doremalen	bleef	onderwijze-
res	 tot	zij	op	haar	dertigste	 trouwde	
en	naar	Amsterdam	verhuisde.	Haar	
man	kreeg	daar	een	baan	bij	de	Ka-
tholieke	 Bond	 van	 Ondernemers	 in	
de	 Woninginrichting.	 Na	 vier	 jaar	
werd	zijn	kantoor	overgeplaatst	naar	
Utrecht	 en	verhuisde	het	gezin	naar	
Bilthoven.	 An	 woont	 sinds	 maart	
2010	 in	 woon-	 en	 zorgcentrum	 De	
Koperwiek.	 Daarvoor	 woonde	 ze	
25	jaar	alleen,	maar	omdat	door	een	
heupoperatie	 het	 lopen	 moeilijker	
werd	 verhuisde	 ze.	 Na	 die	 operatie	
revalideerde	 ze	 in	 een	 verpleeghuis	
in	Laren,	waar	haar	zoon	huisarts	is.	
‘Toen	ik	in	het	verpleeghuis	verbleef	
vond	ik	dat	ik	een	nieuwe	uitdaging	
moest	 hebben.	 Ik	 ben	 toen	 op	 mijn	
89-ste	 aan	 een	 computer	 begonnen	
waar	 ik	 regelmatig	 mee	 bezig	 ben.’	
An	leest	nog	dagelijks	uitgebreid	de	
Volkskrant	 en	 is	 nog	 helemaal	 van	
deze	 tijd.	 Ze	 gaat	 elke	 week	 naar	
schilderles	 en	 maakt	 verdienstelijk	
werk.	Taal	is	ook	een	van	haar	hob-
by’s.	Ze	bereidde	zich	heel	goed	voor	
op	het	Groot	Dictee	der	Nederlandse	
Taal	 door	 spellingsboekjes	 aan	 te	
schaffen.	Ze	maakte	het	dictee	en	had	
maar	vijf	fouten,	bravo!

Leeftijd staat nieuwe uitdagingen
niet in de weg

door Guus Geebel

‘Moeder van altijddurende bijstand’ werd An van Doremalen in de vijftiger jaren genoemd. 
Ze dankte die titel aan haar jarenlange inzet als invalkracht op de Laurentiusschool in Bilthoven. 

Ze was ermee begonnen toen haar jongste van vier kinderen nog in de box zat.
Een vriendin was lid van het oudercomité van de school. Ze vertelde dat ze erg omhoog 

zaten met personeel en vroeg of ze geen invalkracht wilde worden. 

An van Doremalen weet precies wat er in de wereld speelt.

Overvol

Vorige week donderdag waren de glascontainers tegenover het 
Maartensdijkse Maertensplein zo vol dat er geen lesje meer bij kon. Het 
leverde een mooie foto van de keurig op kleur gesorteerde en ernaast in het 
gelid geplaatste overtollige lessen. Vrijdagmorgen waren de glascontainers 
en datgene wat ‘teveel’ was geledigd en verwijderd. [HvdB] 

Een inspirerend
2012 gewenst !

WWW.VOETREFLECTIE.NL

MOLENWEG 7

MAARTENSDIJK

0346-822585

Gun jezelf rust



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

Lekker buiten 

wandelen of � etsen 

én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 

-  Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, 

Plein Vogelzang - Totaal 94 adressen

Tel: 030 - 274 6772

Hessenweg 9
3731 JC De Bilt

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Maak een goed begin en werk aan een sterker lichaam, een betere 
conditie en verantwoord gewichtsverlies. Bij Curves train je in 30 
minuten je totale lichaam, speciaal ontwikkeld voor vrouwen. Je 
verbrandt tot 500 calorieën per keer. Ontdek Curves nu met 50% 
korting en 30 dagen gratis.

Word nu lid 
en ontvang 50% 

korting en 
train 30 dagen 

gratis.*

Begin het 
          jaar goed en 
werk aan een 

nieuwe jij!

www.curves.nl

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

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

Opruiming
We ruimen link op om weer ruimte te maken 
voor het nieuwe assortiment van onze 
importeurs. Denk niet dat de opruiming ten 
koste gaat van de prijs die de producenten 
in het zuiden ontvangen. Zodra de artikelen 
ons land binnenkomen hebben zij hun prijs al 
gehad. Van 17 januari tot en met 4 februari.

Beelden
Beelden zijn ons meest verkochte artikel. 
De boeddha op de foto is gemaakt in Sri 
Lanka. In een kleine fabriek werken 20 
mensen aan de productie. Eerst maakten 
ze enorm grote boeddha’s voor tempels, 
echt mannenwerk. Nu de Wereldwinkel 
deze kleinere boeddha’s verkoopt, 
vinden ook vrouwen werk in de fabriek.

14 cm € 15,95

Maandaanbieding food: Kofie
Kofie van diverse fairtrade gecertiiceerde 
kofiecoöperaties in Afrika en Latijns-Amerika.
3 soorten snelilter kofie en 3 soorten 

kofiepads in verpakkingen 
van 250 gram. 

In januari met  

15% korting

Fairtrade keurmerk
Boeren en arbeiders betere handelsvoorwaarden bieden zodat ze 
op eigen kracht duurzaam kunnen investeren in hun gezin, bedrijf 
en leefomgeving. Dat is het doel van het Max Havelaar keurmerk 
voor fairtrade.

Maandaanbieding  
non-food: Kaarsen
Onder andere “Swazi candles”, gemaakt in Swaziland, 
Zuid-Afrika, volgens de Venetiaanse Milleiore-techniek, een 
geheim procédé voor de patronen op de kaarsen.

In januari 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.

DAT RUIMT

LEKKER OP!

www.wereldwinkels.nl

FAIR11015-01_A4_Signing_Opruiming.indd   1 25-10-11   10:18

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

Kipkarbonades worden steeds vaker 

gebruikt voor allerlei gerechten. Om te 

stoven, te bakken maar ook makkelijk 

in de oven. Als gerecht bijvoorbeeld 

op de pasta maar ook lekker met rijst. 

Het vlees is mals, sappig en laat zich 

makkelijk marineren en wordt niet droog 

in een stoofpotje! 

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
alleen opwarmen, met uitgebakken spekjes, 

rookworst en jus

STAMPPOT RAUWE ANDIJVIE

 500 GRAM 3,98

Bakken als biefstuk, botermals; om te zuigen

RUNDERRIBEYE 100 GRAM 1,98

Panklaar: Lekker gekruid en gezouten; 

om zelf te braden ca. 10 min.

SLAGERS GEHAKTBALLEN

 3 STUKS NU 3,30

Uit onze poeliershoek: met een klein beentje;

lekker gemarineerd met een olie pesto marinade

KIPKARBONADE’S 500 GRAM 3,00

Voor de liefhebbers; met o.a. varkenshaas, 

bospaddenstoelen en roomsaus

VARKENSHAAS IN BOSPADDEN-

STOELENROOMSAUS

 100 GRAM 1,95

Gerookt, gepekeld; lekker bij al uw wintergerechten

CASSELERIB 100 GRAM 1,75

Ouderwets lekker rundvlees, om te stoven, super mals

RUNDERRIBLAPPEN

 500 GRAM 5,98

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. ham, 

kaas en een mager speklapje

GORDONVINKJES 100 GRAM NU 1,45

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 januari
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Phalaenopsis met

2 bloemtakken

Potmaat 12 cm. Per stuk

nu 

5,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

groenrĳ k.nl
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Vlinderorchidee

advertentie

‘We	hebben	sinds	de	verkiezing	heel	
veel	mensen	op	bezoek	gekregen	die	
even	een	kijkje	kwamen	nemen’,	zegt	
Heidi	 Bousché.	 ‘Het	 was	 voor	 ons	
het	 verrassende	 hoogtepunt	 van	 het	
jaar.’	 Dat	 Perron	 Peet	 trots	 is	 op	 de	
gewonnen	prijs	blijkt	duidelijk	in	het	
gezellige	pandje	naast	het	station.	De	
oorkonde	en	bijbehorende	trofee	heb-
ben	een	voorname	plaats	gekregen	in	
de	winkel	en	buiten	op	een	krijtbord	
staat	in	feestelijke	letters	geschreven:	
Ondernemer	van	het	jaar	2011.	

Ook	is	er	een	advertentie	uit	De	Vier-
klank	 geknipt	 en	 op	 de	 toonbank	
geplakt,	waarin	Perron	Peet	gefelici-
teerd	 wordt	 met	 de	 titel.	 ‘We	 weten	
nog	 steeds	 niet	 wie	 deze	 adverten-
tie	 heeft	 geplaatst’,	 vertelt	 Bousché.	
‘Maar	 het	 is	 ontzettend	 leuk.	De	 re-
acties	waren	overweldigend.	Het	leeft	
hier	 echt.	 Velen	 kwamen	 langs	 om	
ons	even	te	feliciteren.’	Het	gekregen	
spandoek	met	de	titel	Biltse	Onderne-
mer	van	het	 jaar	 is	echter	niet	opge-
hangen.	‘Nee,	dat	vonden	we	toch	iets	
té’,	aldus	Bousché.

Vertrouwen
Over	 aandacht	 heeft	 de	 lunchroom	
dan	ook	niets	te	klagen.	‘Het	gaat	ont-
zettend	goed.	We	krijgen	nog	 steeds	
elke	 dag	 complimentjes.’	 Anderhalf	
jaar	 geleden	 besloot	Bousché	 samen	
met	haar	man	de	gok	 te	wagen.	Het	
pand	naast	het	station,	dat	al	vijf	jaar	
leeg	 stond,	 werd	 gekocht	 en	 omge-
toverd	 tot	 een	 lunchroom.	 ‘We	 heb-
ben	 vanaf	 het	 begin	 het	 vertrouwen	
gehad	 dat	 het	 ons	 zou	 lukken’,	 zegt	
Bousché,	die	zelf	haar	baan	als	lerares	
Frans	inruilde	om	in	de	lunchroom	te	
gaan	werken.	‘Ik	was	zelf	toe	aan	iets	
nieuws	en	Peter	was	toe	aan	een	nieu-
we	zaak,	naast	zijn	cafetaria	in	Maar-
tensdijk’,	weet	ze.	‘We	zijn	begonnen	
met	kofie,	thee	en	zelf	gemaakte	taart	

en	 we	 hebben	 ons	 assortiment	 lang-
zaam	uitgebreid.’	Inmiddels	kan	men	
er	een	frietje	eten	en	ook	een	paar	ba-
sis-boodschappen	halen.	‘Het	gebeurt	
vaak	genoeg	dat	iemand	even	een	pak	
melk	 komt	 halen’,	 vertelt	 Bousché.	
‘Of	een	taart	of	kadootje	als	er	onver-
wachts	visite	komt.’

Wandeling
Het	 leven	 in	 Hollandsche	 Rading	
lijkt	 sinds	de	komst	van	Perron	Peet	
echt	te	zijn	veranderd.	Treinreizigers,	
wandelaars	en	lokale	bewoners	weten	
de	lunchroom	goed	te	vinden.	‘Wan-
delaars	zeggen	vaak	dat	ze	nu	einde-
lijk	een	plekje	hebben	om	even	lekker	
te	zitten	en	treinreizigers	hoeven	niet	
meer	 in	de	kou	 te	 staan.	Die	komen	
lekker	een	kofie	to	go	halen.	Het	sta-
tion	 leeft	nu,’	 zegt	Bousché	met	een	
trotse	glimlach.	Ook	voor	oudere	be-
woners	van	het	dorp	is	de	komst	van	
Perron	Peet	een	verademing.	‘Ze	heb-
ben	nu	een	doel	om	een	wandelinge-
tje	te	maken.	Ik	vroeg	laatst	een	man	
waar	 hij	 anders	 heen	 zou	 lopen.	 Hij	

vertelde	dat	hij	 anders	gewoon	 thuis	
zat.	 Dat	 dit	 echt	 een	 reden	 was	 om	
weer	 eens	 een	 wandeling	 te	 maken.	
Dat	zijn	mooie	dingen	om	te	horen.’

Winnaar
Ook	de	jury	van	de	Ondernemer	van	
het	 jaar-verkiezing	 was	 laaiend	 en-
thousiast	over	het	unieke	concept	van	
Perron	Peet.	Ze	prezen	onder	andere	
het	lef	en	enthousiasme	van	Peter	en	
Heidi	 en	 hun	 creatieve	 en	 klantge-
richte	 werkwijze.	 Bousché:	 ‘Leden	
van	de	 jury	 zijn	 een	paar	keer	 langs	
geweest	om	een	kijkje	te	nemen.	Eén	
van	hen	zei	me	na	de	verkiezing	dat	
hij	 bij	 binnenkomst	 direct	 verkocht	
was.’	 In	 de	 categorie	 voor	 startende	
ondernemers	 werd	 Perron	 Peet	 dan	
ook	 uitgeroepen	 tot	 winnaar.	 ‘Toen	
ik	met	dat	beeldje	in	mijn	hand	stond	
voelde	ik	me	echt	een	winnaar’,	ver-
telt	 Bousché.	 ‘Ik	 had	 nog	 nooit	 een	
prijs	gewonnen.	Het	was	een	gevoel	
dat	 ik	 nooit	 eerder	 had	 gevoeld.	We	
zijn	 ontzettend	 trots	 dat	 we	 in	 zo’n	
korte	tijd	zoiets	hebben	neergezet.’

Op bezoek bij Perron Peet
Ongekend succesjaar voor lunchroom

door Raphael Klees

Net als veel nieuwsgierigen de afgelopen maand ging De Vierklank nog even langs bij lunchroom 
Perron Peet. Op 30 november werden eigenaren Peter en Heidi Bousché gekroond tot startende 

Biltse Ondernemer van het jaar 2011 en dat was te merken in Hollandsche Rading.

Heidi Bousché toont namens Perron Peet trots de gewonnen trofee voor 
startende Biltse Ondernemer van het jaar.

Sisyphusarbeid
Sisyphus	was	in	de	Oudheid	koning	van	Korinthe.	Hij	was	berucht	wegens	
zijn	 geldzucht	 en	 zijn	 gewelddadige	 wreedaardigheid.	 De	 goden	 hebben	
hem	 daarvoor	 na	 zijn	 dood	 in	 de	 onderwereld	 voor	 eeuwig	 gestraft:	 Si-
syphus	moet	een	zwaar	 rotsblok	 tegen	een	heuvel	oprollen.	Maar	als	het	
bijna	boven	is,	ontglipt	het	hem,	het	rolt	naar	beneden	en….	Sisyphus	kan	
opnieuw	beginnen.	De	uitdrukking	‘Sisyphusarbeid’	betekent	dan	ook	het	
verrichten	van	nutteloos	werk,	dat	als	het	is	gedaan	weer	opnieuw	verricht	
moet	worden.

Op	het	parkeerterrein	achter	de	Kruisbeklat,	tegenover	Albert	Heijn	in	de	
Kwinkelier	te	Bilthoven,	is	de	waterafvoer	uiterst	gebrekkig,	zeg	maar	de-
fect.	Na	een	 regenbui	 is	het	plein	bedekt	met	 tientallen	vierkante	meters	
water:	er	zijn	meer	plassen	te	zien	dan	straatbedekking.	Arme	groenteman	
die	op	zaterdag	in	alle	donkere	vroegte	zijn	kraam	tussen	die	meren	moet	
zien	op	te	stellen!

Bekend
Gelukkig	is	de	gemeente	met	dit	probleem	bekend.	En	ze	doet	er	ook	wat	
aan.	Vorige	week		zag	ik	een	gele	putzuigerwagen	op	het	plein	in	actie.	De	
mannen	die	erbij	waren	 tilden	de	putdeksels	op	en	 lieten	de	slurf	van	de	
putzuiger	neer	in	het	water.	Met	succes:	het	aantal	vierkante	meters	water	
was	zienderogen	afgenomen,	maar	niet	helemaal	verdwenen.	Je	kunt	ook	
wel	eens	te	veel	verwachten.	Er	hebben	ooit	wel	eens	mannen	in	de	put	ge-
keken	en	duistere	handelingen	uitgevoerd,	maar	de	afvoer	naar	de	riolering	
blijft	gebrekkig.

Het	gevolg	 is	voorspelbaar:	 als	 er	weer	een	nieuwe	 regenbui	 is	gevallen	
staat	het	plein	opnieuw	blank.	De	gemeente	kan	haar	gele	putzuigerwagen	
weer	laten	uitrukken.

Bedrijft	de	gemeente	Sisyphusarbeid?

Hans Bouma

Veel plastic afval

Hoewel de afvalkalender duidelijk maandag 23 januari vermeld als eerste ophaaldag voor plastic afval in 
Maartensdijk kon blijkbaar een aantal inwoners hier niet op wachten. De normaliter daarvoor aanwezige container 
op het Maertensplein in Maartensdijk stond er tijdens de jaarwisseling even niet. [HvdB]

Afgelopen maandag stond het parkeerterrein wederom blank. Niet bepaald 
uitnodigend om het te gebruiken waar het voor bestemd is.



Schrijfthema: Een nieuw begin … 
in Groenekan, De Bilt, 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. 

Citaten
Ik ben heel blij dat de molen weer gaat draaien! Toen we hier in 1975 aan de 
Ruigenhoeksedijk kwamen wonen maalde de Geesina nog. We vonden het fan-
tastisch, zo pal naast een molen. Het malen  is een geweldige ervaring, die wie-
ken, dat zoevende geluid. Mensen denken soms dat het malen heel veel lawaai 
geeft, maar het is een prachtig geluid. Wij hebben ook altijd gezeild en daar 
heeft het veel mee te maken. In 1975 was onze dochter vijf jaar oud. Ze kwam 
uit school, stond hier  op een gegeven moment aan de weg toen ze de Geesina 
voor het eerst hoorde. Ze was doodsbenauwd, begon te huilen en durfde het 
erf niet op. Toen zijn we naar binnen gegaan in de molen en was het gelukkig 
helemaal goed. 

Heini Verhoef, Groenekan

Bij de offi ciële opening van Dijckstate in maart 1998 zat ik naast een mevrouw 
die ik nog niet kende, Josine Köln, ook een bewoonster. ‘Ik ben geboren in Am-
sterdam,’ vertelde ze. ‘Ik ook,’ zei ik op mijn beurt. ‘Ik ben in de Tilanusstraat 
geboren,’ zei ze vervolgens. ‘Ik ook,’ zei ik meteen. Wat heb je toch wonderlijke 
dingen in het leven. We zijn echte vriendinnen geworden.
Rachel Polak-de Jong, Hollandsche Rading (Website De Bilt Schrijft, Een lijst 

met 41 namen)

Schrijfopdracht
Januari is de tijd van goede voornemens, het begin van een nieuw jaar en een 
goed moment om de lei schoon te vegen en opnieuw te beginnen. Een goede 
gewoonte maar niet alleen januari leent zich voor een nieuw begin, in feite kan 
iedere dag de start van iets nieuws vormen. Zo weten we ieder in ons leven 
wel markante gebeurtenissen aan te wijzen, mijlpalen die een nieuwe periode 
inluiden. 
Deze keer zijn we op zoek naar uw verhaal over hoe u ergens of iets (op)nieuw 
begon. Misschien ging het roer compleet om en koos u voor een geheel andere 
loopbaan. Of besloot u om uw eigen bedrijf te starten. Een nieuw begin kan ook 
slaan op een andere relatie of gezinssituatie. Of een nieuwe start na ziekte of 
een andere minder prettige ervaring. 
We zijn benieuwd hoe deze omme-
keer uw leven veranderde en hoe u er 
achterop op terugkijkt.
Dit zijn slechts enkele suggesties 
om u op een idee te brengen. Schrijf 
uw eigen verhaal van maximaal 400 
woorden (een half A4’tje) en stuur het 
naar ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Op onze website www.debiltschrijft.
nl vindt u nieuwe verhalen en aanvul-
lende informatie over het thema. 
Half januari verschijnt één van de 
verhalen van dit thema tevens in De 
Vierklank.

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 schrijven, 
vragen we u contact met ons op te 
nemen. Dan zoeken wij een schrijver 
in overleg met u.

De Bilt Schrijft
Copijnlaan 13
3737 AV Groenekan
E: info@debiltschrijft.nl
Petra Cremers: 0346-573040 
Wilma van der Laan: 0346-591062

Computercursus  Beheer en Onderhoud 
voor Windows XP computers
Hoe hou ik mij computer in een goede conditie?
Want hij wordt steeds trager, de veiligheid is niet gewaar-
borgd en bestanden niet goed gestructureerd. Een cursus 
van 4 lessen voor een Windows XP computer waar u 
goed mee kunt omgaan! 
Start: 23 januari 2012 om 14.00 uur
Kosten: € 50,00 (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
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Paul Berghuis

Lei Hannen
Desiré Haverkamp

Lesly Kolmer
Peter de Koning

Cees Meijer 
Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg

Harm Struik
Ary Suiker

Anne Versteyne
Armien Visser

Hans Volten
Mirjam Wieringa

Eva Zegers 

15x Dieren Kunst
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Dieren Kunst

15 kaarten voor

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Menno de Vries 
loopt aanstaande 

zondag 'de halve van 
Egmond'. Kapper Hans 
is zijn coach! Daarom 

zaterdag al om 
12.00 uur gesloten. 

Voor info 
bel 0346-212455

20% KORTING

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

gratis parkeren op eigen terrein

Wegens succes nog 1 week
(t/m 11-01-12) 

20% KORTING 
op de gehele collectie!
(O.a. matrassen en dekbedden)

Tegen inlevering van 
deze advertentie!

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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Het team van 
Notarissen 

Houwing van Beek 
wenst u vanuit ons 
nieuwe pand een 

gelukkig 
nieuwjaar! 

 
WAARVAN AKTE 

wenst u 
een it 
2012

www.ffvisscher.nl

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
een zeer 
voorspoedig 
2012!

www.rabobank.nl/hvp

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Rabobank wenst u voor 2012 
al het goede toe.

www.rabobank.nl/hvp

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Rabobank wenst u voor 2012 
al het goede toe.

www.rabobank.nl/hvp

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Rabobank wenst u voor 2012 
al het goede toe.

Wij wensen u

een gelukkig en

gezond 2012 toe!

De	mensen	in	Nieu	Bethesda	spreken	
Afrikaans.	 Er	 zijn	 veel	 sociale	 pro-
blemen	en	er	heerst	armoede.	Omdat	
de	voedselsituatie	 voor	de	 inwoners	
slecht	was	besloot	Marjanna	 (64)	er	
een	voedselproject	met	schooltuinen	
op	 te	 zetten.	Hier	 leren	kinderen	op	
de	lagere	school	hoe	ze	gezond	voed-
sel	 kunnen	 verbouwen.	 Dat	 bleek	
in	 hun	 cultuur	 iets	 geheel	 nieuws	
te	 zijn.	 We	 wilden	 wel	 eens	 weten	
hoe	het	op	dit	moment	gaat	met	het	
project	 en	 legden	 contact	 met	 haar.	
Op	de	door	ons	gestelde	vragen	ant-
woordde	Marjanna:

Hoe vaak bent u in Zuid-Afrika?
Ik	woon	nog	steeds	een	gedeelte	van	
het	jaar	in	Zuid	Afrika	en	het	andere	
gedeelte	 in	 Maartensdijk.	 Allebei	
kleine	 dorpjes,	 waar	 mensen	 elkaar	
kennen.	 Dit	 is	 wat	 ik	 waardeer	 uit	
mijn	jeugd	en	wat	mij	bevalt.	Steden	
worden	steeds	onbegaanbaarder	voor	
mij.	Het	lawaai,	de	stank	en	de	ano-
nimiteit	staan	me	tegen.	
Naast het fonds voor het voedselpro-
ject is er ook een schoolfonds. Hoe 
werkt dat? 
Eigenlijk	zijn	er	twee	fondsen,	onder	
dezelfde	 naam.	 Een	 fonds	 voor	 het	
werk	met	de	kinderen	 in	de	 school-
tuin	 en	 een	 fonds	om	kinderen	naar	
school	te	kunnen	sturen.	Deze	fond-
sen	 zijn	 gescheiden	 in	 de	 boekhou-
ding.	 Donateurs	 geven	 voor	 de	 tuin	
of	voor	het	schoolfonds.	We	hebben	

besloten	om	kinderen	te	gaan	onder-
steunen	vanaf	de	middelbare	school.	
Dan	hebben	ze	bewezen,	dat	ze	door-
zettingsvermogen	 hebben	 en	 de	 wil	
om	iets	te	bereiken.	Ze	hoeven	geen	
tienen	 te	halen	maar	 ze	moeten	wel	
overgaan.	Of	 ze	 nou	 dokter	worden	
of	 automonteur,	 verpleegster	 of	 po-
litieagent	 doet	 er	 niet	 toe.	 Als	 we	
maar	kunnen	zien	dat	ze	in	beginsel	
een	 bijdrage	 gaan	 leveren	 aan	 deze	
maatschappij.	 Er	 is	 nog	 niemand	
afgestudeerd.	Daar	wachten	we	met	
spanning	op.	Een	deel	van	het	geld	is	
gereserveerd	 voor	 verdere	 opleidin-
gen	die	heel	duur	kunnen	zijn.

Hoe zit dat ook al weer met de seizoe-
nen in Zuid-Afrika? 
Het	 is	 hier	 nu,	 in	 december,	 volop	
zomer.	 Vandaag	 is	 het	 30	 graden,	
om	 9	 uur	 ’s	 morgens.	 Dat	 belooft	
dus	nog	wat!	Het	voorjaar	kwam	dit	
jaar	 heel	 langzaam	 op	 gang.	 Zelfs	
in	 november	 hadden	 we	 nog	 nacht-
vorst.	 November	 kun	 je	 vergelijken	
met	mei	bij	jullie.	De	seizoenen	zijn	
precies	 omgekeerd.	 De	 groenten	
groeien	 langzaam.	Het	 belangrijkste	
is	 eigenlijk	 regen.	 Deze	 winter	 was	
het	 nat.	 Dat	 is	 ongewoon	 want	 dit	
is	een	zomerregen	gebied.	Nu	is	het	
kurkdroog.	We	krijgen	water	voor	de	
tuin	uit	een	diepe	put	met	een	pomp.	
Die	put	loopt	langzaam	vol	vanuit	de	
heuvelachtige	 omgeving.	 Bij	 mijn	
huis	 heb	 ik	 een	 boorgat	 dat	 dertig	
meter	 diep	 gaat	 en	 aansluit	 op	 een	
ondergrondse	 rivier.	 Zo	 krijgen	 we	
heel	 veel	 water.	We	 hebben	 een	 af-
spraak	gemaakt	over	de	hoeveelheid	
water	die	wij	kunnen	gebruiken.	De	
gemeenschappelijke	tuin	van	mensen	
in	de	township	gebruikt	het	water	uit	
dezelfde	put.
Krijgt u steun van de Zuid-Afrikaan-
se overheid voor uw project? 
We	 krijgen	 voor	 ons	 project	 geen	
steun	van	het	Ministerie	van	Onder-
wijs.	Dat	ondersteunt	wel	de	 school	
met	 een	 voedingsplan.	 Ze	 betalen	
gaslessen,	 rijst,	 kook	 olie,	 zout	 en	
dergelijke	 plus	 het	 salaris	 voor	 de	
kokkin.	Ernstige	fraude	op	het	depar-
tement	heeft	de	hulp	echter	doen	sta-
ken.	Er	wordt	nu	op	landelijk	niveau	
aan	 gewerkt	 om	 dit	 weer	 op	 gang	
te	 krijgen.	 Ik	 kan	 daar	 totaal	 geen	
invloed	 op	 uitoefenen.	 We	 moeten	
maar	afwachten	wat	er	in	januari,	na	

de	grote	vakantie,	gaat	gebeuren.	In	
elk	geval	zijn	er	nu	een	paar	vrijwilli-
ge	ouders,	die	eten	koken	met	wat	de	
tuin	oplevert.	Nog	meer	hulp	is	altijd	
welkom.	Ik	ben	heel	blij	met	mensen	
die	mij	praktisch	helpen	want	de	eer-
ste	jaren	moest	ik	het	helemaal	alleen	
doen.
Hoe is verder de samenwerking met 
de school? 
Die	is	prima.		De	tuin	is	steeds	meer	
een	bestanddeel	van	het	schoolleven	
en	de	school	is	daar	trots	op.	Wij	zijn	
in	 onze	 provincie	 uitgekozen	 voor	
een	 speciaal	 begeleidingsproject	
voor	 biologische	 schooltuinen	 dat	
wordt	 gesponsord	 door	 een	 aantal	
banken.	 De	 kinderen	 krijgen	 biolo-
gielessen,	 toegepast	 op	 de	 tuin.	 Ze	
leren	zaken	als:	hoe	ontstaat	een	vlin-
der	en	waarom	zijn	bijen	belangrijk.	
We	 krijgen	 ook	 zaden	 en	 plantjes,	
raad	en	advies.	Dat	betekent	dus	nog	
meer	hulp!
Wat vinden de ouders nu van uw pro-
ject? 
Of	 ze	 het	 belangrijk	 vinden?	 Som-
migen	 wel	 maar	 de	 meesten,	 denk	
ik,	 niet.	 Ik	 ben	 de	 ‘roomijstannie’,	
de	 ‘suikertante’	 in	 hun	 ogen.	 Maar	
ja,	dat	doet	er	niet	zoveel	toe.	Ze	ver-
trouwen	mij	hun	kinderen	toe	en	die	
vinden	 het	 fantastisch.	 Ze	 staan	 te	
trappelen	om	te	mogen	tuinieren.	Het	
project	 bestaat	 nu	 elf	 jaar	 maar	 dit	
is	het	derde	 jaar	van	de	sponsoring.	
Daarvoor	was	het	mijn	inzet	en	geld	
met	af	en	toe	wat	hulp	van	vrienden.	
Wat zijn de resultaten? 
De	tuin	is	10	keer	zo	groot	als	in	het	
begin.	De	school	heeft	de	zin	ervan	
ingezien.	 Het	 heeft	 de	 aanzet	 gege-
ven	 voor	 de	 gemeenschappelijke	
tuin.	 De	 kinderen	 van	 mijn	 eerste	
groep,	 die	 nu	 18	 jaar	 oud	 zijn,	 ko-
men	nog	steeds	naar	me	toe.	Wat	ze	
onthouden	hebben	van	het	tuinieren,	
weet	je	pas	veel	later.	Ik	ben	er	echter	
van	overtuigd	dat	het	net	zo	is	als	met	
ietsen	en	zwemmen.	Je	lichaam	zal	
het	 zich	 herinneren.	 Natuurlijk	 baal	
ik	soms.	Als	er	weer	een	nieuw	hoofd	
is	op	de	school	of	weer	een	conlict	
tussen	de	onderwijzers.	Of	wanneer	
de	 kinderen	 niet	 willen	 luisteren.	
Toch,	het	samenzijn	met	de	kinderen	
geeft	me	zoveel,	dat	 ik	gemakkelijk	
hier	 verder	 mee	 kan	 gaan.	 Ik	 merk	
wel,	 dat	 ik	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	
minder	hoef	te	bereiken	van	mezelf.	
Dat	 ik	 meer	 aangepast	 ben	 en	 ont-
spannen	over	wat	mogelijk	 is.	Mijn	
grote	wens	is	iemand	vinden,	die	het	
over	kan	nemen,	als	 ik	 te	oud	word	
om	naar	Zuid-Afrika	te	reizen.	Voor-
lopig	 ga	 ik	 nog	 door.	 Hier	 vandaan	
zend	ik	 iedereen	 in	Maartensdijk	de	
beste	wensen	voor	2012.

Wie	meer	wil	weten	over	het	project	
van	 Marjanna	 de	 Jong	 kan	 contact	
met	 haar	 opnemen.	 Dat	 geldt	 ook	
voor	 wie	 belangstelling	 heeft	 voor	
haar	nieuwsbrieven	of	haar	stichting	
wil	 ondersteunen.	 Het	 e-mail	 adres	
van	Marjanne	de	Jong	is	marjanna@
lantic.net.

Marjanna de Jong werkt 
onvermoeibaar verder in Zuid-Afrika

door Martijn Nekkers

In 2009 hebben de lezers van De Vierklank voor het eerst kennis gemaakt met 
Marjanna de Jong. Deze inwoonster van Maartensdijk zet zich met haar Stichting Voed-Saam 

in voor de kleurlingengemeenschap in het Zuid-Afrikaanse dorpje Nieu Bethesda.
Doel: het opzetten en in stand houden van een tuin waarbij schoolkinderen, 

maar ook de inwoners van het dorp, zelf hun eigen verse groenten verbouwen.

Marjanne de Jong met de kinderen in hun schooltuin in Zuid-Afrika.  
(foto:  Marjanna de Jong/Stichting Voed-saam)

Nieuwjaarsconcert
door docenten 

Biltse Muziekschool 
Op	vrijdag	13	januari	2012	wordt	in	de	zaal	’De	Bunte’	van	de	Biltse	Mu-
ziekschool,	Henrica	van	Erpweg	2	De	Bilt,	het	traditionele	nieuwjaarscon-
cert	van	de	Biltse	Muziekschool	gegeven.	De	aanvang	is	om	20.00	uur.	Dit	
concert	wordt	georganiseerd	door	Muziekpodium	De	Bilt.	 In	dit	Podium	
participeren	de	Concert	Commissie	van	de	Biltse	Muziekschool,	de	Stich-
ting	Kunst	en	Cultuur	De	Bilt	en	het	Walter	Maas	Huis.	Het	concert	wordt	
mede	mogelijk	gemaakt	door	de	Stichting	Vrienden	van	de	Biltse	Muziek-
school.

Tijdens	 het	 concert	 zal	 door	 Inge	Fuijkschot,	 voorzitter	 van	de	Stichting	
Kunst	en	Cultuur	De	Bilt,	de	 jaarlijkse	Muze-prijs	worden	uitgereikt.	De	
Muze-prijs	is	een	cultuurprijs	voor	een	(oud)	inwoner	van	De	Bilt	die	zich	
op	het	gebied	van	kunst	en	cultuur	verdienstelijk	maakt.	Het	tweede,	infor-
mele	gedeelte	zal	worden	opgeluisterd	door	klanken	van	de	Bigband	van	
de	Biltse	Muziekschool	o.l.v.	Martin	de	Boer.	Kaarten	voor	dit	concert	zijn	
verkrijgbaar	bij	de	administratie	van	de	Biltse	Muziekschool.	Zie	ook	www.
biltsemuziekschool.nl	
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HALVE 
PRIJS

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

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

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

Unox cup a soup
diverse varianten
pakje 3 stuks
2 pakjes

Spar mager 
rundergehakt
per 500 gram

Crystal Clear
alle smaken
fles of pak 1,5 liter

2,50

188*
prijs per
liter 0,63

149

1,38

099

4,25 / 4,35

299
prijs per
kilo 5,98

Begin 2012 in balans.

Bloemkool
per stuk

BIJVOORBEELD:

LEMON LIGHT

2 FLESSEN

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (5 t/m 8 januari 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

2
STUKS

Boerenbol

1+1
 GRATIS

2,30

115

Zoekt u een tandarts 
in de buurt?

 

Aanmelden kan nu op www.tandheelkunst.nl
In 2010 zijn de deuren geopend van Tandheelkundig Centrum Maartensdijk aan de Tolakkerweg 
157A te Maartensdijk. In onze moderne praktijk biedt een team van ervaren en jonge, enthousiaste 
medewerkers u verschillende disciplines binnen de tandheelkundige zorg. Dankzij de samenwerking 
met de Tandheelkunst praktijken bieden wij u niet alleen de dagelijkse basiszorg voor uw gebit, maar 
ook de esthetische tandheelkunde en de orthodontie. Nieuwe patiënten zijn bij ons van harte 
welkom. En kinderen helpen we met kennis maken en vertrouwd raken met de tandarts.
 
We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen! Bel gerust T. 0346 213450



 De Vierklank 15 4 januari 2012

Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes

wenst u een gezond, 
sportief en gelukkig

2012!

Alvast een goed 
voornemen 
voor 2012; 

word lid van de VVD! 

De VVD wenst u een 
succesvol 2012!

www.vvd.nl

 Restaurant

Ook in 2012 is

restaurant Floyds

er voor elke

feestgelegenheid. 

www.restaurantfloyds.nl

Wij wensen
u een goed
en gezond

2012!

Looydijk 119 
3732 VD  De Bilt

Tel: 030-2210203

Steun Muze in ’t Groen in 2012 en word vriend

Muze organiseert culturele evenementen voor en door Groenekanners

Aanmelden kan via daphnekaffka@hotmail.com

 
 
 

 
 
 
  In de verbinding met het oude 
  schuilt de kiem voor al het nieuwe  
 
      Een goed 2012! Joke en Ceelina 
 
Tel. 06-22 86 85 82 - info@zingevingenautonomie.nl - www.zingevingenautonomie.nl 
 

 
 
 

 
 
 
  In de verbinding met het oude 
  schuilt de kiem voor al het nieuwe  
 
      Een goed 2012! Joke en Ceelina 
 
Tel. 06-22 86 85 82 - info@zingevingenautonomie.nl - www.zingevingenautonomie.nl 
 

In de verbinding met het oude

schuilt de kiem voor al het nieuwe

Een goed 2012! Joke en Ceelina

voor een offerte of boeking:

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Veel reisplezier in 2012!

Julien van Stokkem is 32 jaar en 
werkt al 14 jaar in de horeca. Sinds 
drie jaar is hij chef-kok in restaurant 
Zebs aan de Hessenweg in De Bilt. 
‘Tja, we leven nu in een high tech, 
high touch-samenleving’, weet hij. 
‘Mensen vinden hun telefoon steeds 
belangrijker. Als er een groep mensen 
komt eten, ligt er tegenwoordig naast 
elk bord een mobieltje. Als iemand 
alleen is, heeft hij zijn mobiele tele-
foon constant in de hand’, bemerkt 
Van Stokkem, die vanuit de open 
keuken een goed oogje in het zeil kan 
houden. ‘Het is een opvallende trend. 
Wat dat betreft is het echt snel ver-
anderd de laatste jaren.’ En niet per 
se ten goede, vindt Van Stokkem, die 
opvallend genoeg nog lang niet tot de 
oudere generatie behoort. ‘Ik begrijp 
ook wel dat je sneller je telefoon pakt 
als je alleen bent. Het is een stukje 
onzekerheid, een stukje bezigheid. 
Maar ik vind het wel jammer. Het 
lijkt dan of iemand niet geïnteres-
seerd is in zijn omgeving. Voorheen 
was ik sneller geneigd een praatje 
te maken. Nu gaat dat toch minder 
makkelijk. Het levert rare situaties 
op, je weet niet wat iemand wil. Moet 
je wel wat zeggen, of niet?’

Zakelijk
Een paar deuren verder treffen we 
Jeroen Schollaart, al zes jaar eige-
naar van café/restaurant de Griffel. 
Ook hij merkt veranderingen in de 
omgang met zijn klanten. ‘Mensen 
hebben vooral minder tijd’, zegt hij. 
‘Alles gaat steeds meer gehaast. Ze 
willen sneller bediend worden, zijn 
gespannen. Maar de sfeer is over 
het algemeen nog altijd goed. Zeker 
‘s avonds, dan praat men toch vaak 
nog gezellig met elkaar. Overdag zie 
je wel dat steeds meer mensen druk 
zijn met hun mobiele telefoon. Ik 
krijg veel zakelijke klanten. Die zijn 
tussen het eten door gewoon aan het 
werk. Bellen, mailen, alles tegelijk. 
Maar ik heb er geen problemen mee, 
hoor’, zegt Schollaart.
Merel van Oorschot kan erover mee-
praten. Ruim vijf jaar werkt ze nu 
bij Brasserie Bubbles and Blessings 
in Bilthoven. ‘Sommige mensen ne-
men wel echt bewust de tijd om even 
te lunchen’, vertelt ze. ‘Maar je ziet 
over het algemeen dat er steeds meer 
gebeld wordt. Alles moet tegelijk. 
Sommigen lopen wel netjes even 
naar buiten, maar de meesten niet. 
Soms is het wel een ergernis voor het 
personeel. Wij hebben onderling de 
afspraak gemaakt; mensen die aan de 
telefoon zijn, helpen we niet.’

Spelletjes
Een andere groeiende trend is het 
doen van spelletjes op de mobiele 
telefoon. Vooral sinds de komst van 
smartphones, android-toestellen en 
iPhones is het makkelijk om leuke 
spelletjes op je telefoon te down-
loaden en te spelen. Vaak met ver-
slavende gevolgen. In een café in 
Zwolle werd onlangs het spelen van 
Wordfeud (Scrabble op je telefoon) 
verboden, omdat het de sfeer niet 
ten goede kwam. ‘Ja’, lacht Jeroen 

Schollaart. ‘Ik heb het ook gelezen. 
Dat vind ik wel raar, hoor. Dan jaag 
je eigenlijk gewoon je gasten weg. 
Ik zou dat niet zo snel doen. Al weet 
ik hoe verslavend het spelletje is. Ik 
speel het namelijk zelf ook.’ In zijn 
zaak heeft hij er echter nog geen pro-
blemen mee gehad. ‘Nee, maar je 
ziet wel vaak dat kinderen constant 
met het mobieltje van hun ouders aan 
het spelen zijn.’ Schollaart noemt het 
spelletje Angrybirds, dat enige tijd 
geleden ook een enorme hype was. 

‘Ik kan me wel voorstellen dat ou-
deren zich daar aan storen, maar als 
restauranteigenaar groei je erin mee.’
Bij Bubbles and Blessings is het niet 
anders. ‘Je ziet steeds meer mensen 
spelletjes spelen’, merkt Merel van 
Oorschot. ‘Wordfeud is inderdaad 
erg populair. Vooral tijdens de lunch. 
Hele gezinnen zijn er soms druk mee. 
Maar ik vind het niet gastvrij om daar 
als gastvrouw wat van te zeggen. De 
sfeer is trouwens nog steeds goed, 
dus zoveel effect heeft het niet, maar 
het is inderdaad wel opvallend.’

Social Media
Een andere boosdoener op sociaal 
gebied, hoe dubbelzinnig ook, is het 
gebruik van social media. Via de te-
lefoon moet er constant bijgehouden 
worden wat vrienden, bekenden en 
bekende Nederlanders aan het doen 
zijn op Twitter, Facebook, Hyves, etc. 
‘Het is heel dubbel’, zegt de eerder 
genoemde Julien van Stokkem. ‘Aan 
de ene kant kan het negatief zijn voor 
de sfeer, maar het biedt ook kansen’, 
weet hij. ‘Wij doen er namelijk als 
restaurant zelf ook aan mee. We zit-
ten sinds drie maanden op twitter (@
lustforfood) en ik volg dan tijdens de 
avond wat er over Zebs wordt gezegd 
door gasten. Vaak zijn dat positieve 
reacties. Als ik kan achterhalen wie 
het berichtje heeft getweet maak ik 
soms een praatje met die persoon. Zo 
kan het dus juist leuke interactie op-
leveren met de klant.’ Het blijft een 
kwestie van aanpassen aan het pu-
bliek en de tijdsgeest, weet ook Van 
Stokkem: ‘Ja, wij hebben een rede-
lijk jonge en vooral snelle generatie 
als doelgroep, dus moet je met dit 
soort dingen nu inhaken. We kunnen 
niet achterblijven.’

‘Het wordt wel stiller’
Horeca merkt sociale verandering

door Raphael Klees

De mobiele telefoon. Voor velen een zegen en een vloek tegelijk. Zeker nu de mogelijkheden
van de apparaatjes steeds groter worden. Sommige horecagelegenheden in ons land nemen er al 

maatregelen tegen. Hoe is dat in De Bilt en Bilthoven? De Vierklank ging op onderzoek uit.

Het spelletje Wordfeud is ook populair in café en restaurant.

Uitverkochte zaal

De Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek traden zondag 18 december jl. op in de uitverkochte zaal van de 
Biltse Muziekschool. Het publiek, waaronder veel strijkersleerlingen van de Muziekschool, werd verrast met een 
afwisselend programma van hoog niveau. (foto Piet van Trigt) 
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Naast	 natuurlijk	 veel	 zien	 van	 het	
land,	 indrukken	 opdoen	 en	 genieten	
moet	 er	 ook	 een	 klus	 geklaard	 wor-
den.	Het	is	de	bedoeling	dat	studenten	
die	 net	 als	 Daniël	 naar	 Zuid	Afrika	
komen,	 met	 een	 Europese	 blik	 gaan	
kijken	naar	de	afvalproblemen	in	Zuid	

Afrika.	Het	is	een	onderzoek	voor	een	
echte	opdrachtgever	die	ook	 aan	het	
eind	een	bruikbaar	advies	wil	ontvan-
gen.	Het	 onderzoek	 richt	 zich	 op	 de	
stedelijke	ontwikkelingen	en	het	ver-
beteren	 van	 de	 leefomstandigheden	
van	 de	 Zuid	 Afrikaanse	 bevolking.	

Dat	 betekent	 dat	 onderzocht	 moet	
worden	hoe	het	afvalprobleem	er	op	
bestuurlijk,	 logistiek	 en	 infrastructu-
reel	 gebied	 uitziet.	 Het	 werk	 wordt	
projectmatig	 aangepakt	 wat	 in	 Zuid	
Afrika	zeker	niet	vanzelfsprekend	is.	
Daniël	richt	zich	in	zijn	stage	op	het	
in	 kaart	 brengen	 van	 de	 afvalketen	
en	 het	 schrijven	 van	 een	 implemen-
tatieplan.	Het	is	een	samenwerkings-
verband	 met	 gemeente	 Tlokwe,	 de	
organisatie	Waste	Management	South	
Africa	en	de	Hogeschool	Utrecht.

Acclematiseren
Omdat	er	twee	projecten	tegelijk	be-
gonnen	 zijn	 er	 eerste	 paar	 dagen	 in-
drukken	opgedaan	in	Pretoria	waarna	
de	 verschillende	 studenten	 naar	 ver-
schillende	 locaties	 werden	 gebracht:	
‘Ik	ging	samen	met	een	medestudent	
naar	Potchefstroom	dat	150	kilometer	
van	Johannesburg	aligt.	We	kwamen	
in	 een	 studentenhuis	 terecht	 waar	 al	
ook	 twee	 Finnen	 en	 twee	 Duitsers	
zaten.	 De	 stad	 heeft	 niet	 heel	 veel	
inwoners	maar	is	wel	uitgestrekt	om-
dat	 iedereen	 in	vergelijking	met	Ne-
derland	veel	 grond	heeft.	Er	 is	 zelfs	
een	Spar	en	bijzonder	was	dat	er	bijna	
geen	verkeerslichten	 zijn.	Hier	 geldt	
namelijk	de	regel	dat	degene	die	het	
eerst	bij	een	kruispunt	aankomt	auto-
matisch	voorrang	heeft.	Via	de	andere	
studenten	 maakte	 ik	 al	 snel	 kennis	
met	anderen,	ook	zuidafrikaanse	stu-
denten.	Braaien,	hun	woord	voor	bar-
becueën,	 wordt	 hier	 veel	 gedaan	 en	
dat	bevalt	me	goed’.

Werk en plezier
De	 eerste	 echte	 werkweek	 startte	
met	 praten,	 overleggen,	 informeren	
en	 kijken	 op	 verschillende	 locaties.	
‘Het	werd	me	 snel	duidelijk	wat	het	
probleem	 is.	 Veel	 afval	 ligt	 gewoon	
langs	 de	 weg.	 Ook	 al	 zet	 de	 rege-
ring	mensen	in	om	dit	op	te	halen	dat	
werkt	niet.	Onder	de	meeste	mensen	
in	Zuid-Afrika	leeft	een	andere	men-
taliteit	dan	in	Nederland,	waardoor	ze	

minder	 aandacht	 hebben	 voor	 afval.	
Dit	 komt	 o.a.	 omdat	 de	 gemiddelde	
persoon	 armer	 is	 dan	 in	 Nederland,	
waardoor	er	eerst	aandacht	gaat	naar	
de	 basis	 leefbehoeftes,	 voordat	 ze	
zich	 zorgen	 maken	 over	 recycling	
of	een	schoner	 leefmilieu.	Daarnaast	
heerst	 er	 een	 hoge	 werkloosheid	
(rond	de	35%).	Mensen	die	afval	op	
straat	weggooien	zeggen	vaak	dat	het	
‘job	 creation’	 is.	 De	 meeste	 mensen	
zijn	 niet	 hoog	 opgeleid.	 Hierdoor	
zijn	 ze	 dan	 ook	 minder	 goed	 geïn-
formeerd	 over	 de	 gevaren	 en	 gevol-
gen	 van	 rondslingerend	 afval.	 Naast	
werk	 kreeg	 hij	 de	 mogelijkheid	 om	
zich	aan	te	sluiten	bij	de	North	West	
University	voor	kickbokslessen.	‘Dat	
doe	ik	al	een	aantal	jaar	dus	het	is	heel	
leuk	om	er	hier	mee	door	te	gaan’.	In-
middels	heeft	hij	ook	de	rijke	en	arme	
kant	 gezien	 van	 Potchefstroom.	 ‘De	
rijke	 kant	 was	 extreem:	 luxe,	 grote	
huizen	 voorzien	 van	 grote	 hekken.	
De	arme	kant	was	triest.	Huisjes	van	
golfplaten	 en	 geen	 voorzieningen,	
maar	 soms	 dan	 wel	 weer	 met	 een	
lcd	tv	of	een	bmw	voor	de	deur.	Ook	
hebben	 sommige	 wel	 voorzieningen	
maar	 het	 is	 heel	 goed	 mogelijk	 dat	
het	 illegaal	 afgetapt	 is.	 Op	 een	 ge-
geven	 moment	 kwamen	 we	 aan	 bij	
een	 lokaal	 restaurantje.	 Hier	 zag	 je	
de	 koeienkoppen	 op	 een	 boomstam	
bewerkt	worden.	De	huid	werd	er	af	
gesneden	 en	 het	 vlees	 dat	 overbleef	
werd	klaargemaakt	voor	de	maaltijd.	
Van	 de	 ingewanden	 van	 de	 koeien,	
zoals	 darmen,	 nieren	 etc.	 wordt	 ook	
gewoon	eten	gemaakt.	Dit	maakt	echt	
indruk’.	 Anderhalve	 maand	 krijgt	
Daniël	 de	 tijd	 om	 een	 inventarisatie	
van	 het	 probleem	 te	 maken,	 het	 te	

presenteren,	mogelijke	oplossingen	te	
bespreken	die	vervolgens	uitgewerkt	
moeten	 worden.	 Daarnaast	 pakt	 hij	
alle	 mogelijkheden	 aan	 om	 samen	
met	anderen	het	gebied	te	verkennen	
en	wilde	dieren	van	dichtbij	te	zien.

Trip door Zuid Afrika
In	zijn	stageperiode	was	het	ook	mo-
gelijk	om	een	reis	te	maken.	Het	werd	
een	prachtige	 trip.	 ´De	reis	begon	 in	
Kaapstad,	een	grote	stad	die	europees	
aandoet,	daarna	een	rondreis	door	de	
beste	delen	van	Zuid	Afrika,	Lesotho	
en	 Swaziland.	 De	 groep	 bestond	 uit	
20	 mensen.	 ´De	 eerste	 dag	 hebben	
we	 walvissen	 en	 dolijen	 gezien,	 de	
volgende	dag	heb	 ik	gereden	op	een	
struisvolgel.	Ook	heb	 ik	een	 indruk-
wekkende	 tocht	 gemaakt	 met	 een	
mountainbike.	Veel	bijzondere	dieren	
gezien	waaronder	veel	olifanten,	een	
buffel,	 jackhalzen,	 bokken,	 kudu´s,	
nijlpaarden,	 krokodillen,	 impala´s,	
nyala´s,	 apen,	 leeuwen,	 hyena´s,	
mangoesen,	 schildpadden	 en	 wilde	
zwijnen.	 Het	 was	 een	 leuke	 groep	
mensen,	 we	 hebben	 veel	 bijzondere	
activiteiten	 ondernomen,	 kortom	 ge-
noten´.		

De laatste lootjes
Na	 terugkeer	moet	 er	weer	 hard	 ge-
werkt	 worden.	 Nog	 vijf	 weken	 in-
tensief	weken	aan	het	project,	daarna	
weer	 terug	 naar	 Maartensdijk.	 ‘Ik	
hoop	 de	 opdracht	 goed	 af	 te	 ronden	
maar	 ben	 daarvoor	 ook	 afhankelijk	
van	anderen.	
Als	 het	 me	 lukt	 om	 de	 juiste	 infor-
matie	op	tijd	te	krijgen	gaat	alles	wel	
goed.	Het	zal	vreemd	zijn,	Maartens-
dijk´.	

Vier maanden stage en plezier in Zuid-Afrika
door Marijke Drieenhuizen

Daniël Asfaw woont in Maartensdijk en studeert aan de Hogeschool Utrecht.  
Hij studeert daar Technische Bedrijfskunde: als stage heeft hij gekozen voor een  

onderzoek naar het verbeteren van het afvalmanagement in Zuid Afrika. Op 13 september 2011  
is hij voor vier maanden vertrokken naar Potchefstroom.

Naast het werken aan zijn stageopddracht pakt Daniël alle mogelijkheden aan 
om samen met anderen het gebied te verkennen, wilde dieren van dichtbij te 
zien of de kans om op een struisvogel te rijden.

Ervaren wat er moet gebeuren in een afvalscheidingsbedrijf in Potchefstroom.

Doe	Mee	de	Bilt	heeft	alle	verenigin-
gen	in	De	Bilt	uitgenodigd	om	mee	te	
doen	 aan	 MVKT.	 Zes	 verenigingen	
reageerden	 enthousiast:	 Hockeyclub	
Voordaan,	 Honk-en	 Softbalvereni-
ging	De	Centrals,	Korfbalvereniging	
Tweemaal	 Zes,	 Omnivereniging	 SV	
Irene,	 Voetbalvereniging	 SVM	 en	
Volleybalvereniging	 Salvo	 ’67.	 Tij-
dens	 vier	 workshops	 worden	 zij	 ge-
coacht	en	gaan	ze	actief	op	zoek	naar	
nieuwe	vrijwilligers.	

De methode
De	 eerste	 avond	 inventariseren	 de	
deelnemers	 het	 aantal	 vrijwilligers	
dat	 al	 actief	 is	 en	 het	 aantal	 nieuwe	
vrijwilligers	dat	is	gewenst.	De	twee-

de	avond	staat	het	informeren	van	de	
leden	en	creëren	van	draagvlak	bij	be-
stuur	en	commissies	centraal.	Daarna	
krijgen	 de	 deelnemers	 instructie	 en	
oefenen	 zij	 om	 telefonisch	 leden	 te	
werven	als	vrijwilliger.	De	nieuw	ge-
worven	 vrijwilligers	 krijgen	 tijdens	
de	 laatste	 avond	 een	 plek	 binnen	 de	
vereniging.	 Ook	 krijgen	 de	 bege-
leiding,	 beloning	 en	 het	 behoud	 van	
vrijwilligers	aandacht.

Fundament
Vrijwilligers	 vormen	 het	 fundament	
van	de	sport.	Daarom	betrekken	ver-
enigingen	al	hun	leden	bij	het	werven	
van	vrijwilligers.	 ‘Iedereen	heeft	het	
druk,	maar	als	we	allemaal	ons	steen-

tje	bijdragen	aan	de	vereniging	hou-
den	 we	 het	 goedkoop	 en	 gezellig’,	
zo	stelt	projectleider	Theo	Hoek	van	
Sportservice	Midden	Nederland.	

Meer informatie
Meer	 Vrijwilligers	 in	 Kortere	 Tijd	
wordt	 mede	 mogelijk	 gemaakt	 door	
gemeente	De	Bilt	en	Doe	Mee	De	Bilt	
en	uitgevoerd	door	Sportservice	Mid-
den	Nederland.	

Met	vragen	of	voor	meer	 informatie	
kan	 contact	worden	 opgenomen	met	
sportconsulent	 Erik	 Leus	 via	 tele-
foonnummer	06-43093929	of	e-mail-
adres	 erik.leus@sportservicemidden-
nederland.nl.

Sportverenigingen De Bilt  
aan de slag met vrijwilligerstekort

Zes sportverenigingen in De Bilt gaan iets doen aan hun vrijwilligerstekort tijdens het project  
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT). Meer dan de helft van leden van sportverenigingen 

blijken dankzij deze succesvolle aanpak bereid tot vrijwilligerswerk. 

Aangepast sporten regio 
Heuvelrug op een rijtje

Sportservice Midden Nederland heeft de Sport- en 
Beweegwijzer regio Heuvelrug ontwikkeld. Hierin staat 
het aangepast sportaanbod in Bunnik, De Bilt, Utrechtse 

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Dit maakt het voor 
mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking een stuk 

gemakkelijker om een passende beweegactiviteit te vinden. 

Ook	voor	mensen	met	een	verstandelijke,	lichamelijke,	visuele	of	auditieve	
beperking	en/of	chronische	aandoening	is	het	belangrijk	om	te	sporten.	He-
laas	kunnen	zij	niet	altijd	meekomen	bij	de	reguliere	sportactiviteiten.	Het	
aangepast	sporten	kan	dan	uitkomst	bieden.	De	sportaanbieder	heeft	kennis	
van	de	doelgroep	en	kan	activiteiten	op	maat	aanpassen.	Het	aanbod	voor	
het	aangepast	sporten	is	erg	divers,	maar	soms	ook	moeilijk	te	vinden	voor	
potentiële	sporters.	De	Sport	en	Beweegwijzer	brengt	daar	verandering	in.	

Informatie
Voor	meer	informatie	over	het	aangepast	sporten	in	de	regio	Utrechtse	Heu-
velrug	kan	contact	worden	opgenomen	met	Sportservice	Midden	Nederland,	
telefoon:	030	7513840	of	per	e-mail:	consulent@sportservicemiddenneder-
land.nl.	Kijk	ook	voor	meer	informatie	op	de	website	www.usportanders.nl.	
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De beste wensen

voor 2012.

Bewoners

en medewerkers

van Zideris Maartensdijk

D66 wenst 
iedereen 

een gelukkig
en voorspoedig 

2012.
Ook dit jaar 
kunt u weer 

op ons rekenen!

De Biltse Bewoners-

vereniging Woonspraak

wenst u voor 2012

geluk, voorspoed

en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Iris en Nicole delen een ruimte in de 
AmbachtAteliers aan de Ambacht-
straat 9 in De Bilt. Deze middag ne-
men ze hun jonge cursisten mee op 
een leuke en creatieve ontdekkings-
tocht vol plezier naar hun talenten. 
Het motto van Iris’ bedrijf KleurRIJK 
is namelijk: Elk kind is uniek en heeft 
zijn of haar eigen talenten, oftewel ie-
dereen is kleurRIJK.’ De tafel waar-

aan de kinderen werken staat boorde-
vol knutselmateriaal in vele kleuren, 
zoals crêpepapier, vilt, wol, veren, 
opplakfi guurtjes, -letters en –cijfers, 
verf, lijm, viltstiften, scharen, maar er 
staan ook een etagère met lekkernijen 
en een kan limonade bij. ‘Ze hebben 
net een high limo gehad’, legt Iris uit. 
‘Met cakejes, fruit, schuimpjes, spek-
kies, gummibeertjes en limonade.’ 

Enthousiast vervolgt ze: ‘Dit is de 
eerste keer dat Nicole en ik dit doen, 
maar zeker niet de laatste. De volgen-
de schoolvakantie gaan we weer een 
workshop met kinderen doen.’ Een 
van de deelnemers, de negenjarige 
Mees uit Bilthoven, is het er helemaal 
mee eens: ‘Het is leuk’, verzekert hij. 

Kwaliteitenspel
Nog vier andere kinderen doen mee 
aan de workshop, onder wie Mees’ 
achtjarige zusje Janneke en hun neefje 
Gijs van zeven. De vierde deelnemer 
is de achtjarige Lisa uit Hendrik Ido 
Ambacht, en dan is er nog Jytte uit 
Utrecht, die net als Gijs zeven is. Alle 
kinderen kennen elkaar al, want, zo 
vertelt Gijs: ‘Mijn moeder heeft geor-
ganiseerd dat we hier vandaag naartoe 
konden’. Ze zijn allemaal bezig een 
soort mobiel te maken, de Talent 3D. 
Het is een ring met daaraan plaatjes 
van voorwerpen die staan voor talen-
ten die de kinderen hebben of graag 
zouden willen hebben en ontplooien. 
Mees legt uit: ‘We krijgen eerst een 
lijst met sterretjes erop. Daar mocht je 
op schrijven wat je leuk vindt en waar 
je van houdt.’ Vervolgens deden de 
kinderen een spelletje: ‘Dat heet het 
Kwaliteitenspel. Het gaat met kaartjes 
waarop staat: Ik kan, Ik heb of Ik ben. 
Daarna hebben we iets gedaan met ge-
kleurde vellen papier die aan de muur 
hangen.’ Op de kaarten staan allerlei 
eigenschappen en karaktertrekken. 
‘De kleuren van de papieren waarop 
de meeste dingen staan die bij jou pas-
sen horen bij je’, vervolgt Mees. ‘Bij 
mij is dat groen, blauw en oranje.’ 

Sterren kijken
We inventariseren waar de kinderen 
goed in zijn. ‘Ik houd van verhalen 
schrijven’, vertelt Lisa. Gijs zit op 
judo en houdt van muziek. ‘Ik zit op 
Algemene Muzikale vorming en ik 
heb al op een heleboel instrumenten 
gespeeld’, vertelt hij trots. Hij weet 
ook al wat hij wil worden: architect. 
‘En ik vind mozaïeken heel mooi. Ik 
wil een keer naar Barcelona om het 
werk van Gaudi te bekijken, daar 
hebben mijn ouders me over verteld.’ 
Mees kan goed hockeyen, verzekert 
hij. Hun talenten en toekomstwensen 
verwerken ze in hun Talent 3D. Jyt-
ta laat de hare zien en legt uit welke 
symbolen ze heeft gekozen. ‘Een 
paard, een naaimachine, een schaar en 
een hartje. Omdat ik lief ben, ook te-
gen anderen.’ Gijs probeert een pom-
pon te maken. ‘En bij mij hangt er een 
veer aan, omdat ik aardig ben voor 
vogels. En ik heb een kleurige staaf 
eraan gehangen, omdat ik van kleuren 
houd.’ Mees heeft er nog maar wei-
nig aan hangen. ‘Alleen een komeet 
en Saturnus. Daar weet ik veel vanaf, 
omdat ik erover gelezen heb in Het 
Grote Vraag- en Antwoordboek voor 
Nieuwsgierige Kids.’ Lisa heeft een 
spookje aan haar ring hangen: ‘Omdat 
ik veel fantasie heb. En ik heb er een 
glow-in-the-dark bliksem aan gehan-
gen, want ik vind de bliksem mooi. 
En verder heb ik een slang, dat vind 
ik een mooi dier, en een boek, omdat 
ik van verhalen schrijven houd.’ Ook 
Janneke houdt van sterren, vertelt 
ze. ‘Die zijn mooi. We kijken vaak 
’s avonds naar de sterren.’ ‘Nou ja, 
nu niet meer, want mijn telescoop is 
kapot gegaan’, vult grote broer Mees 
aan. Die van Gijs doet het nog wel. ‘Ik 
heb hem voor Sinterklaas gekregen en 
ik kijk elke avond stiekem naar de 
sterren.’ 

Voor meer informatie over workshops 
en andere activiteiten bij KleurWIJS 
of Fantasiefontein: zie www.atelier-
kleurwijs.nl of www.fantasiefontein.
nl.

Kinderen maken Talent 3D’s 
bij KleurRIJK en Fantasiefontein 

door Lilian van Dijk

Het weer in de kerstvakantie viel de eerste week mee: zacht weer, en soms zelfs een zonnetje. 
Maar buiten spelen kan ook gaan vervelen, dus organiseerde Iris van Eijk van KleurRIJK

in samenwerking met Nicole Agterberg van Fantasiefontein een leuke workshop Talent 3D’s
maken op donderdagmiddag 27 december.

Van links naar rechts: Jytta, Lisa, Iris van Eijk, Janneke, Mees, Gijs en Nicole 
Agterberg in het kleurrijke atelier van Iris en Nicole.

Klassieke muziek op Jan Ligthartschool 
Donderdag 22 december traden studenten 

van de Masteropleiding van het Conservatorium 
in de Jan Ligthartschool op. Zij hebben een sprookje 

herschreven tot theaterstuk met opera-elementen erin. 

De Jan Ligthartschool was uitgekozen voor hun try-out. Voor de leerlingen 
een mooie en levendige kans om kennis te maken met deze tak van klassie-
ke muziek. Een aantal kinderen zal onderdeel worden van het theaterstuk! 
De leerlingen van de bovenbouw doen ook mee aan het culturele project 
‘Pimp mijn Sprookje’, waar meerdere groepen 7 uit diverse kernen van 
De Bilt aan mee doen. Ook daarom past het theaterstuk mooi in het lespro-
gramma. Na afl oop praatten de musici met de leerlingen van de midden- en 
bovenbouw na over het stuk. 

Leerlingen van de Jan Lighthartschool luisteren vol aandacht naar de 
conservatoriumstudenten.

Geen lichtend voorbeeld
We kregen een ‘tip’ van een bewoonster uit onze gemeente, die elke dag 
heen en weer via Westbroek naar Utrecht rijdt. Elke ochtend vroeg komt 
ze rond acht uur in het donker fi etsende kinderen tegen die op weg zijn 
naar hun school. Elke ochtend is er dan een aantal dat geen verlichting 
voert. Een tiental, schatte ze. Dat is een levensgevaarlijke manoeuvre, 
want op de smalle weg rijden vooral vele auto’s, vrachtwagens en an-
der gemotoriseerd transport in beide richtingen meestal in volle vaart 
We zijn er vorige week vrijdagochtend eens gaan kij-
ken en het bleek dat ze gelijk heeft. Het regende. Een 
schaarse lantaarn toonde een zwart glimmend wegdek. 
Waarschijnlijk heeft een aantal ouders hun kinderen per 
auto vervoerd, maar ook nu was er tussen even voor en 
even na 8 uur te zien hoe fi etsende jongeren in het don-
ker al manoeuvrerend vooruitkomen. Ze komen vanaf 
Westbroek over de Achterweteringseweg naar de ro-
tonde en verdwijnen richting Maartensdijk. Twaalf met 
verlichting en tien zonder. Aankomende maandag is het 
einde van de kerstvakantie en dan wordt het dus weer 
oppassen. [KP]

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

Wij wensen u 

een heel creatief 

2012!

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

‘t Knipperijtje
Kapsalon

wenst u 
Gelukkig

nieuw
j(h)aar



Te koop aangeboden
Gratis af te halen Ariadnes 
[handwerkbladen] ingebonden 
en een aantal los vanaf 1965. 
Te koop 2 biedermeier stoe-
len blauw gestoffeerd zg harp 
model. € 40,-samen. Ronde 
witte tafel 110 doorsnee onge-
bruikt en 4 zwarte stoelen ook 
nieuw. € 25,-. Tel. 0346-281433

12-delig Boerenbont koffieser-
vies. € 50,-. Tel. 0346-212607

Een autostofzuiger merk: 
Black en Decker in draaghoes. 
€ 17,50. Info: 06-28545758. 
2 Witte tule gordijnen (in 
between). Geheel com-
pleet met verstelbare haken. 
Helemaal nieuw. Maat per gor-
dijn: Hoogte: 2.45 m. Breedte: 
3.50 m. (twee gordijnen dus 7 
meter met plooi). Beide gordij-
nen in één koop samen € 50,-. 
Info: 06-28545758

Wit metalen traphekje com-
pleet. € 7,50. Tel. 030 - 
2204443

Inventum broodbak machine 
zeer weinig gebruikt. € 20,-. 
Tel. 030 -2204443

Nette houten Computerkast. 
€ 35,-. Tel.06-24345208 

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

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

Prima werkend ijskastje met 
vriesvak merk Frigidaire tafel-
model. € 15,- Tel. 06-20289200

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

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

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
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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

Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. € 7,-. 
Klittenband, 2cm breed, op rol 
van 25 m. in 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

Personeel gevraagd
Gevr. vr. ervaren ned. huish. 
HULP bij 65+ echtpaar in 
Bilthoven-zuid. Referenties 
vereist. Voorkeur ma ocht.1x 
per 14d. Tel. 030-2285791

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

Behaal uw doelen met 
HERBALIFE. Neem: 2 shakes 
F1 per dag voor gewichtsbe-
heersing. 1 shake F1 per dag 
voor een evenwichtig voe-
dingspatroon. Begin de dag 
met een Herbalife ontbijt in 
verschillende smaken, ook 
zeer geschikt voor kinderen. 
Vink voor verantwoorde voe-
ding. Tel. 0346-571377. www.
vinkvoorvoeding.nl

OPENHUIS 14 januari i.v.m. 
emigratie. Inboedelverkoop 
met o.a. elektronica, meubels, 
kleding etc. Vredesteinlaan 16, 
Maartensdijk 11.00-14.00 uur.

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Mooi 
en stralend het nieuwe jaar in. Een goed voornemen met een 
complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Spoorlaan 
66, 3721 PC Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Door inzet van onze gladheidbestrijding minimaliseren wij 
voor u de overlast van sneeuw en gladheid. Tevens verkoop en
bezorging van strooizout. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

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

Te huur: Gemeubileerde kantoorruimte, 3 werkplekken. 
Oppervlakte 24 m2. Kitchenette en eigen toilet. Locatie: cen-
trum De Bilt. Prijs n.o.t.k.  Meer info: 06-33321951

Cursussen
Zie pag. 12 voor de SWO cursussen!

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

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

Vanaf 1 januari 2012 zijn de wandelkaarten voor het landgoed 
‘Noord Houdringe’, gelegen in Bilthoven verkrijgbaar bij de 
Bibliotheek in De Kwinkelier te Bilthoven. De prijs van de jaar-
kaart is € 16,-. De ingangen tot het landgoed bevinden zich aan 
de Boslaan, De Noord Houdringelaan en aan de Soestdijkseweg 
Zuid bij nr. 152. Wandelaars op ‘Noord Houdringe’ dienen in het 
bezit te zijn van een geldige wandelkaart. Op ’t bankje

‘Nog de beste wensen voor 2012’, zegt de wat oudere 
dame die bij me is komen zitten. Ik geef haar een 
hand en wens hetzelfde terug. Ze zit er vergenoegd 

bij en lijkt van het leven te genieten. ‘Ik vind het na de jaarwisseling altijd net of 
alles er anders uitziet. De kerstversieringen zijn opgeruimd en de natuur ziet er 
ook anders uit, zo kaal. Net of alles opnieuw ingericht moet worden’, verzucht 
ze. ‘Toch ben ik blij dat we de feestdagen weer gehad hebben. Ik was met oud en 
nieuw bij mijn kleinzoon. Zijn vader en moeder zijn met vakantie naar Curaçao 
en hij vond het leuk als ik het bij hem en zijn vrienden zou vieren. Eigenlijk 
voelde ik er niet zoveel voor toen hij me vroeg, maar ik heb er toch geen spijt 
van gehad’, zegt ze en staart dan met een lichte glimlach voor zich uit. Ik voel 
dat ze echt genoten heeft en nu de behoefte voelt mij deelgenoot te maken van 
haar oudejaarsviering. ‘Ik ben oppasoma van Edwin geweest toen hij nog klein 
was en hij komt nog steeds graag bij me. Door hem ben ik ook aan de computer 
gegaan, want zelf vond ik dat op mijn leeftijd niet nodig. Iedere keer zei ik dat 
ik er geen tijd voor had, maar hij bleef maar aandringen en uiteindelijk heb ik 
samen met hem een laptop aangeschaft. Hij heeft me van alles bijgebracht en nu 
vind ik het erg leuk. Edwin studeert in Utrecht en sinds vorig jaar heeft hij een 
heel leuk studentenlatje. Daarom wilde hij oud en nieuw graag met een paar 
vrienden bij hem thuis vieren en ik moest en zou erbij zijn.’ Opnieuw glundert 
de vrouw. ‘Ik heb nog een heleboel ouderwetse spelletjes, die we vroeger altijd 
met oud en nieuw speelden en die moest ik meebrengen. We hebben uiteindelijk 
de hele avond alleen maar gekaart. Ik had zelf oliebollen gebakken en hapjes 
klaargemaakt en de jongens hebben voor drankjes en natuurlijk de champagne 
gezorgd. Ze hebben enorm genoten. En Edwin maar opscheppen over zijn oma’, 
zegt ze lachend. ‘Bongeuren noemde mijn moeder dat altijd. Ik moest er ge-
woon van blozen.’ Ze heeft er nog steeds lol om. ‘Het ging er bij het kaarten heel 
fanatiek aan toe en voor we er erg in hadden was het twaalf uur. Toen moesten 
ze natuurlijk vuurwerk afsteken, maar daar heb ik me afzijdig van gehouden. 
Dat zie ik liever op de televisie. Mijn dochter belde ook nog vanuit Curaçao, 
maar ze moesten daar nog vijf uur wachten voor het Nieuwjaar was. Ze genoten 
wel volop, maar het was er dan ook 27 graden. Zaterdag komen ze weer thuis en 
moeten ze weer aan de kou wennen.’ Ik vraag de vrouw of ze nog goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar heeft gemaakt. Ze schudt heftig van nee. ‘Daar begin 
ik niet aan. Trouwens over een paar dagen ben je weer helemaal aan dit jaar 
gewend en voor je er erg in hebt is het alweer om. Ik ga nu even de planten en 
de post bij mijn dochter en schoonzoon verzorgen. Dan ga ik een grote pan boe-
renkool met worst maken voor Edwin en zijn vrienden, want dat had ik beloofd. 
Daarna willen ze weer kaarten, want ik had gewonnen en ze willen revanche’, 
zegt ze lachend. Ik wens haar nogmaals een heel goed jaar toe. 

Maerten

Cursus voor begeleiders 
van leesgroepen 

Op donderdagochtend 12 januari van 10.00 tot 12.00 
uur start een cursus voor (toekomstige) leesgroepbe-
geleiders in Bibliotheek Bilthoven. In vier bijeenkom-
sten van twee uur komen onder meer de samenstelling 
van een leesgroep aan de orde, de keuze van een boek, 
structuuranalyse, de leesverwachting en informatie 
over auteurs en boeken. Ook krijgen de deelnemers 
een aantal opdrachten. Zo gaan zij zelf op zoek naar 
informatie over schrijvers en boeken en worden er 
twee boeken gelezen. De opdrachten en de gelezen 
boeken worden met elkaar besproken en er is gelegen-
heid om ervaringen en tips uit te wisselen. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Bi-
bliotheek Bilthoven: telefoon 030 2285803, e-mail 
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.

Open dag Computerlokaal SWO
In het computerlokaal van de SWO-De Zes Kernen, 
locatie Maartensdijk is op maandag 16 januari 2012 
een Open Dag van 10.00 uur tot 15.30 uur. Heeft u 
belangstelling voor een computercursus, maar u weet 
niet precies welke, ga dan naar de Open Dag en laat u 
voorlichten. Er zijn computerdocenten aanwezig voor 
het geven van voorlichting over (nieuwe) computer-
cursussen en voor het beantwoorden van speciieke 
computer vragen. Voor inlichtingen: SWO-De Zes 
Kernen, Maertensplein 96, Maartensdijk, tel. 0346 
214161, www.swodebilt.nl



	De	Vierklank	 19	 4	januari	2012

Ed	 Huussen	 (65),	 Eddy	 de	 Kruyff	
(66)	 en	 Hans	Winkel	 (63)	 doen	 zelf	
niet	meer	mee	aan	het	toernooi.	‘Dat	
laten	we	 lekker	 aan	 de	 jeugd’.	Toch	
kijken	 ze	 met	 net	 zoveel	 opwinding	
vooruit	naar	het	 toernooi	als	 toen	ze	
zelf	deelnemer	waren.	‘Het	is	elk	jaar	
weer	 geweldig.	 De	 sfeer	 is	 fantas-
tisch.	Om	ervan	 te	 genieten,	 hoef	 ik	
niet	 perse	 mee	 te	 doen	 aan	 de	 wed-
strijden’,	spreekt	Winkel	vol	passie.

Nieuw jaar
Ze	 weten	 waar	 ze	 het	 over	 hebben.	
Sinds	1987	is	er	elk	jaar	in	één	van	de	
eerste	twee	weekenden	van	het	nieu-
we	jaar	een	zaalvoetbaltoernooi	in	het	
H.F.	Wittecentrum.	Op	zich	geen	bij-
zonderheid.	Zo	 in	 de	winterstop,	 als	
de	 veldvoetbalcompetities	 stilliggen,	
zijn	 er	 zovele	 indoorcompetitities.	
‘Er	zijn	er	echter	maar	weinig	die	het	
karakter	van	dit	familietoernooi	heb-
ben’,	aldus	Huussen,	die	voor	het	ze-
vende	jaar	op	rij	de	dag	organiseert.
Het	 begon	 allemaal	 als	 een	 bedrij-
vencompetitie	 in	 de	 jaren	 ‘80.	 ‘Een	

idee	dat	ontstond	in	café	Candelight’,	
aldus	De	Kruyff.	Aanvankelijk	lever-
de	 dat	 een	 leuke	 toernooi	 op	 tussen	
werknemers	van	Biltse	bedrijven	die	
elkaar	na	het	werk	 troffen	 in	het	ca-
feetje.	Na	verloop	van	jaren	bloedde	
die	opzet	echter	dood,	omdat	er	geen	
katalysator	was	die	 elk	 jaar	weer	 de	
organisatie	op	zich	nam.	‘Toen	is	het	
omgeslagen	 in	 een	 familietoernooi.	
En	 bij	 families	 is	 de	 verbondenheid	
net	wat	groter’,	weet	Winkel,	die	sa-
men	met	De	Kruyff	zo’n	zestien	jaar	
het	toernooi	organiseerde	en	voor	de	
jubileumeditie	Huussen	ondersteunt.

Families
De	families	van	het	eerste	uur	waren	
Wouters,	 Van	 Polen,	 Huussen,	 De	
Kruyff,	Van	de	Lee,	Sluik,	Visser	en	
Toonen.	‘Die	elkaar	allemaal	kennen	
van	 FC	 De	 Bilt’,	 aldus	Winkel.	 Het	
concept	 sloeg	 aan.	 Inmiddels	 zijn	 er	
meer	families	bij	betrokken.	‘De	Bilt	
is	 een	 dorp	 waar	 de	 families	 elkaar	
goed	 kennen.	 Op	 een	 gegeven	 mo-
ment	 waren	 er	 zelfs	 te	 veel’,	 aldus	

Huussen.	
Families	 kwamen	 noodgedwongen	
op	de	wachtlijst	terecht.	‘Er	staan	nog	
altijd	veel	kandidaten	op	die	lijst’,	al-
dus	Huussen.	Die	komen	pas	in	aan-
merking	voor	deelname	als	een	ande-
re	familie	echt	geen	team	meer	op	de	
benen	kan	brengen.	‘Dat	gebeurt	niet	
vaak,	want	iedereen	maakt	graag	deel	
uit	van	het	toernooi’

Volkszanger
Uiteraard	 gaat	 het	 allereerst	 om	 het	
voetbaltoernooi.	 ‘Maar	 inmiddels	 is	
er	 heel	 veel	 omheen	 te	 doen’,	 aldus	
Huussen.	Zo	komt	er	een	volkszanger	
en	is	er	een	disco.	‘Dus	voor	mensen	
die	 van	 goed	 voetbal	 houden	 is	 het	
leuk,	maar	ook	voor	mensen	die	van	
een	gezellig	feestje	houden.	Iedereen	
is	de	hele	dag	van	harte	welkom	in	het	
H.F.	Witte	Centrum.
Het	gaat	weer	geweldig	worden’,	be-
looft	 Huussen.	 ‘Er	 komen	 al	 gauw	
een	honderden	mensen	kijken.	En	 ‘s	
avonds	maken	we	er	een	mooi	feestje	
van	met	zang	en	disco.’

Voetbaltoernooi tussen Biltse families 
groeit uit tot een ware traditie

Zaterdag 25ste editie: voetbal en muziek
door Ido Dijkstra

Wat zullen de hoogtepunten van het jaar worden, zullen velen zich zo afvragen in de eerste 
dagen van 2012. Voor een paar Biltse families komt een niet te vergeten dag al vroeg: het 

familiezaalvoetbaltoernooi. Het is inmiddels een traditie, want op 7 januari wacht al weer de 25ste 
editie in het H.F. Wittecentrum. ‘Het is een uniek toernooi dat zo intens leeft onder de deelnemers. 

Het is bovendien voor iedereen leuk om te komen kijken’, aldus Ed Huussen.

Het traditionele familie voetbaltoernooi wordt altijd onder grote publieke 
belangstelling gespeeld.

In	de	grote	zaal	van	de	Vierstee	wor-
den	meerdere	velden	gemaakt	door	2	
korven	op	6	meter	afstand	van	elkaar	
te	 zetten.	 Onder	 die	 korven	 staan	 2	
teams	van	2	korfballers.	Gedurende	7	
minuten	wordt	er	om	en	om	geschoten	
op	de	korven,	met	als	doel	om	zoveel	
mogelijk	doelpunten	te	maken.	Het	is	
dus	 anders	 dan	wedstrijd	 korfballen,	
omdat	er	niet	verdedigd	wordt.	

Jeugd
‘s	 Middags	 melden	 zich	 60	 jeugd-
leden	aan	om	 te	 strijden	 in	verschil-
lende	poules	voor	de	bovenste	plaats.	
De	1e	 plaats	 in	 de	 poule	 geeft	 recht	
op	het	spelen	van	de	halve	inales.	De	
winnaars	van	de	halve	inales	spelen	
de	 inale.	 De	 winnaars	 bij	 de	 jeugd	
zijn:	C-jeugd:	Sjoerd	de	Jong	en	Ste-
ven	Floor,	D-jeugd:	Daan	Boshuis	en	
Carmen	 vd	Tol,	 E/F	 jeugd:	 Friso	 de	
Jong	en	Jaïr	van	Utrecht.	Woensdag-
avond	 was	 het	 Schuttersfestijn	 voor	
de	 junioren,	 senioren	 en	 recreanten.	
Hiervoor	 hadden	 zich	 35	 koppels	
aangemeld.	 Combinaties	 die	 in	 de	
competitie	 in	 andere	 teams	 spelen,	
kunnen	nu	samen	schieten	en	scoren.	
Het	is	een	erg	gezellige	strijd,	waarbij	
iedereen	 zichzelf	 en	 elkaar	 de	 over-
winning	gunt.	Er	zat	veel	publiek	op	
de	banken	die	genoten	van	dit	 feest.	
In	de	ene	halve	inale	stonden	Maar-

ten	 van	 Brenk	 en	 Eline	 Drost	 tegen	
over	vader	en	dochter	Bert	en	Daphne	
Bos	en	de	andere	ging	tussen	vader	en	
dochter	Arjen	 en	Manon	van	Ginkel	
en	Cindy	van	‘t	Veld	samen	met	Den-
nis	Kreuger.	
De	inale	ging	tussen	de	winnaars	van	
de	 halve	 inales:	 Maarten	 en	 Eline	
tegenover	 Arjen	 en	 Manon.	 Na	 een	
spannende	inale	waarin	meer	dan	50	
keer	werd	gescoord,	waren	vader	 en	
dochter	Arjen	 en	Manon	 de	 terechte	
winnaars	van	dit	jaar.

Recreanten
De	inale	bij	de	 recreanten	werd	ge-
wonnen	door	Gijsbert	en	(zijn	nicht)	
Marieke	de	Rooij	(tegen	Ria	Timmer	
en	Ton	Thijs)	 en	de	overwinning	bij	
de	B-	 jeugd	was	voor	Tom	Hoppen-
brouwer	en	Lineke	de	Rooij,	die	in	de	
inale	Joël	van	Steenpaal	en	Marco	de	
Rooij	versloegen.	

Het	tekent	de	goede	sfeer	bij	TZ	dat	er	
zo’n	hoge	opkomst	is	voor	dit	Schut-
tersfestijn	en	het	zo	soepel	verloopt.	

TZ sluit jaar af met Schuttersfestijn
Tweemaal Zes heeft het jaar afgesloten met het Schuttersfestijn. Traditioneel wordt dit 

toernooi georganiseerd in de laatste week van het jaar, dit jaar op woensdag 28 december. De 
trainingen en competitie liggen dan even stil, waardoor er tijd is om dit toernooi te houden. De 
supportersvereniging TZide is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het 
Schuttersfestijn. Mannen als Roy de Kok en Elwin de Rooij hebben vele uren gestoken in de 

voorbereiding en uitvoering, bijgestaan door Ruud Oostveen en Roel Nieuwenhuis. 

De inalisten v.l.n.r. Manon en Arjen van Ginkel en Maarten en Eline.

FC De Bilt F3 Kampioen
	
FC	de	Bilt	F3	kampioen	geworden	 in	de	3de	klasse.	Ook	 spelen	zij	 nog	
mee	voor	de	beker.	Het	team	was	eigenlijk	al	2	wedstrijden	voor	het	einde	
kampioen	geworden	echter	de	laatste	wedstrijd	voor	de	competitie	zou	thuis	
plaatsvinden	bij	FC	De	Bilt.	Het	leek	de	trainers/leiders	leuker	het	kampi-
oenschap	dan	ook	thuis	te	vieren.

Het team bestaande uit: Nawaaz Landvelt, Tobi Oboira, Renzo Lopez, Thom 
van den Berg, Nabil Chantah, Julius van Heijningen, Daniel Smith, Tijn 
Hunting en Boris Vonk heeft in de competitie alle wedstrijden gewonnen.

Nieuwjaarstoernooi schaken
Op	de	eerste	vrijdag	van	het	nieuwe	jaar	6	jan.	2012	organiseert	schaakver-
eniging	De	Biltse	Combinatie	(DBC)	het	open	kampioenschap	snelschaken	
van	De	Bilt.	Dit	toernooi	is	geschikt	voor	iedereen	die	van	schaken	houdt,	
clublid	of	 thuisschaker.	 Je	wordt	 ingedeeld	naar	 speelsterkte.	Een	mooie	
gelegenheid	om	eens	met	schaakclub	DBC	kennis	te	maken	in	H.F.	Witte	
Centrum,	Henri	Dunantplein	4	in	De	Bilt.	Inschrijfkosten	5	euro.	Aanvang	
19.30	uur.	Aanmelden	aan	de	zaal	tot	19.30	uur.	Wanneer	je	van	plan	bent	
mee	te	doen	kun	je	je	al	eerder	aanmelden,	onder	vermelding	van	rating	en	
eventueel	de	club	waar	je	speelt,	per	email	(j.a.j.faber@wxs.nl)	of	tel.	030	
2201360	/	06	22447786.	

Lezing over Zuid Afrika 
bij Het Postmerk

Op	 de	 bijeenkomst	 van	 donderdag	 12	 januari	 bij	 de	 postzegelvereniging	
Het	Postmerk	wordt	een	dialezing	gehouden	over	Zuid-Afrika.	Aan	de	hand	
van	 ilatelistische	 beelden	 wordt	 de	 geschiedenis	 en	 de	 rijkdom	 van	 dit	
Afrikaanse	land	prachtig	verteld.	Deze	bijeenkomst	vindt	plaats	in	het	H.F.	
Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt.	
Op	deze	avond	worden	tijdens	de	verenigingszaken	mooie	postzegel	prijzen	
uitgereikt	voor	de	ledenwerfactie	en	de	snelle	betalers.	Ook	is	het	rondzend-
verkeer	aanwezig,	het	winkeltje	met	de	nieuwtjesdienst,	er	zijn	stuiverboe-
ken	en	de	nalatenschappen	waarop	u	kunt	bieden.	De	maandelijkse	veiling	
bestaat	 uit	 interessante	 kavels	 waaronder	 zegels,	
series,	brieven	poststukken,	 albums	en	 stockboe-
ken,	waarbij	de	biedprijs	laag	is	gehouden.	

De	aanvang	van	de	avond	is	om	20.00	uur	en	de	
zaal	is	al	open	om	19.30	uur,	zodat	u	gelegenheid	
heeft	om	de	kavels	 te	bezichtigen.	De	toegang	is	
zoals	gebruikelijk	gratis.	U	kunt	meer	 informatie	
en	ook	de	veilinglijst	vinden	op	www.postmerk.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

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Er	is	gewerkt	van	10.00	tot	12.00	uur.	
Twee	 uur	 is	 mooi	 genoeg,	 vonden	
de	 deelnemers.	 Er	 zaten	 behoorlijk	
dikke	 stammen	 bij,	 die	 uit	 het	 hak-
hout	 gesleept	 moesten	 worden.	 Dat	
werd	met	vereende	krachten	gedaan.	
De	 stemming	 was	 gezellig	 en	 vro-
lijk	en	 tijdens	de	kofie,	van	Bed	en	
Breakfast	 ’t	 Koningsbed,	 gingen	 de	
gesprekken	 over	 de	 huidige	 politiek	
en	 het	 volgens	 de	 deelnemers	 mise-
rabele	 natuurbeleid.	 Maar	 ook	 over	
boeren	 en	 het	 landschapsonderhoud	
en	hoe	lekker	het	is	om	samen	buiten	
aan	het	werk	te	zijn.	‘Je	kunt	ook	naar	
de	sportschool	gaan’,	zei	één	van	de	
nieuwe	mensen.	

Haksel
Dit	jaar	kwamen	er	geen	motorzagen	
en	 ook	 geen	 hakselmachine	 aan	 te	
pas.	 Het	 was	 allemaal	 eerlijk	 hand-

werk,	 met	 beschermbrillen	 tegen	 de	
bramentakken.	 De	 omgezaagde	 bo-
men	 en	 struiken	werden	 klaargelegd	
voor	 de	 grijper	 van	 de	 hakselma-
chine,	met	de	stammen	haaks	op	het	
laantje.	Het	 hele	 laantje	 is	 ‘gedaan’.	
Dat	 is	 ijn,	 want	 de	 vogelkers,	 ook	
wel	bospest	genaamd,	verspreidt	zich	
toch	weer	vrij	gemakkelijk	als	er	wat	
blijft	staan.	Vogels	eten	de	kersen	en	
verspreiden	zo	de	pitten.	Het	 loof	 is	
giftig	 door	 het	 blauwzuur.	Dat	 zorgt	
ervoor	 dat	 er	 geen	 planten	 kunnen	
kiemen	 onder	 de	 bospest	 en	 ook	 de	
bodemfauna	 verdwijnt.	 Het	 grote	
werk	 komt	 in	 de	 kerstvakantie.	 Dan	
worden	 er	 twee	 stukken	 hakhout	 af-
gezet,	afwisselend	links	en	rechts	van	
het	laantje.	
Dat	doet	Van	der	Woude,	het	professi-
onele	onderhoudsbedrijf,	om	het	kale	
aanzicht	van	vorig	jaar	wat	te	vermij-
den.	Daar	zijn	toen	namelijk	reacties	
op	gekomen.	Het	eerste	stuk,	dat	vo-
rig	 jaar	 afgezet	 werd,	 is	 weer	 prima	
uitgelopen.	 Dat	 kale	 aanzicht	 is	 dus	
eigenlijk	alleen	maar	een	paar	maan-
den	 zo	 geweest.	 Het	 loopt	 allemaal	
weer	goed	uit	als	er	licht	in	zo’n	hout-
wal	komt.	(Met	dank	aan	Annemieke	
Roestenberg)	[MN]

Werken aan ‘t Prinsenlaantje
Na een oproep in De Vierklank heeft een groep van 10 mensen uit Maartensdijk, Groenekan

en De Bilt op zaterdag 10 december meegeholpen aan het snoeien en zagen van de vogelkers langs
het Prinsenlaantje. Er waren ook een paar nieuwe gezichten. Het weer was heel prettig om buiten
te werken. De lucht was helder en er scheen een winterzonnetje. De deelnemers hebben zich goed 

warm gewerkt, de jassen gingen op een gegeven moment uit. 

Over de volle lengte is de vogelkers langs ‘t Prinsenlaantje gesnoeid.  
(foto: Annemieke Roestenberg)

De	 medewerkers	 van	 het	 museum	
verrichten	 al	 geruime	 tijd	 onder-
zoek	naar	het	gebruik	ervan,	met	de	
bedoeling	 om	 hierover	 een	 boek	 te	
schrijven.	Een	 van	 de	 hoofdstukken	
zal	gaan	over	het	verschil	in	gebruik	
ervan	 tussen	 de	 stad	 en	 het	 platte-
land.	Over	 de	 handkar	 in	 de	 stad	 is	
al	aardig	wat	bekend,	maar	over	het	

gebruik	op	het	platteland	 is	moeilij-
ker	informatie	te	verkrijgen.

Groenteboer en timmerman
Tot	midden	vorige	eeuw	kwamen	de	
groente-,	melk-,	en	olieboer	dagelijks	
met	hun	handel	op	een	handkar	aan	
de	deur.	Soms	 liep	 er	 ook	 een	 trek-
hond	 onder	 de	 kar.	Ook	 de	 visboer,	

voddenboer	en	scharensliep	kwamen	
regelmatig	 met	 een	 handkar	 langs.	
Evenals	de	huisschilder,	 timmerman	
en	 de	 glazenwasser.	 Soms	 werd	 er	
een	 draaiorgel	 op	 vervoerd.	 Na	 de	
jaren	 vijftig	 werd	 de	 handkar	 suc-
cessievelijk	vervangen	door	een	al	of	
niet	 gemotoriseerde	 bakiets,	 bestel-
wagen	en	tenslotte	de	winkelwagen.
	
Kruidenier Floor 
In	1922	vestigden	Hannes	en	Maria	
Floor	 zich	 met	 een	 kruidenierszaak	
aan	de	Vuurse	Dreef	in	Hollandsche	
Rading.	 Het	 gezin	 telde	 zeven	 kin-
deren,	 waarvan	 de	 in	 1906	 geboren	
Wim	 dagelijks	 met	 de	 handkar	 uit	
venten	ging.	Zijn	wijk	besloeg	Maar-
tensdijk,	 Hollandsche	 Rading,	 Hil-
versum	 tot	 zelfs	Bussum.	Wekelijks	
liep	hij	zijn	wijk	af	om	bestellingen	
op	 te	 nemen	 en	 te	 bezorgen.	Op	 de	
houten	 handkar	 stond	 met	 sierlijke	
letters	 geschilderd:	 ‘Prima	 roombo-
ter’.

Herinneringen
Lezers	die	nog	herinneringen	aan	het	
gebruik	van	de	handkar	in	deze	om-
geving	hebben	en	wie	er	mee	liepen	
s.v.p.	contact	opnemen	met	Koos	Ko-
lenbrander	tel.	0346	211675.

Vragen over de handkar
door Koos Kolenbrander

Het handkarrenmuseum De Wemme te Zuidwolde benaderde De Vierklank met de vraag of er 
informatie bekend was over het gebruik in de vorige eeuw(-en) van de handkar in deze regio.  
Dit Cultuurhistorisch streekmuseum bezit een verzameling van 31 houten handkarren die tot 

halverwege de vorige eeuw door handelaren en ambachtslieden werd gebruikt. Het was een, vaak platte, 
houten kar met twee grote wielen met houten spaken, dikwijls voorzien van een smeedijzeren loopvlak. 

In de twintiger jaren van de 20ste eeuw ging Bertus van Eck iedere week 
op woensdag en zaterdag met de trekhond Polly vanuit zijn Hilversumse 
groentezaak met zijn groentekar naar Maartensdijk en werd daar dan 
bij de verkoop geholpen door zijn neef Bertus van de Bunt. Hier beiden 
gefotografeerd voor de Nederlands Hervormde kerk aan de Dorpsweg. 

Dorpsbistro 0346 - 218821

Do.
5-1

Vrij.
6-1

Saté, frietjes, sla
of

Gevulde zalmilet

11,00
incl. kopje 

koffie

Woe.
11-1 Geconijte eendenbout  

met brie en lensje
of

Fisherman`s pie

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-1

Vrij.
13-1

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Mixed Grill
Spareribs stoksaté 

hamburger 
friet + saus + 
salade 7,95

------------------------------------------
Gezinszak friet 
+ 4 frikandellen  

of 4 vleeskroketten 8,95
met gratis beker saus!

------------------------------------------
Warme chocolademelk 

Met slagroom 2,00
------------------------------------------

NU OOK
Patat kapsalon • Patat Döner

Broodje Döner
------------------------------------------

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
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Al 25 jaar lekker eten

Al 25 jaar lekker eten

A
l 

2
5
 j

a
a
r 

le
k
k
e
r 

e
te

n
 •

 A
l 

2
5
 j

a
a
r 

le
k

k
e

r 
e

te
n

Klankbord
Vrijwillige voorspellingen 

2011	was	 het	Europese	 jaar	 van	 de	 vrijwilligers	 en	
2012	is	het	mondiale	jaar	van	de	voorspellingen.	23%	
van	de	Europese	bevolking	ouder	dan	vijftien	 is	als	
vrijwilliger	 actief.	 In	 sommige	 landen	 waaronder	
Nederland	 ligt	 het	 percentage	 zelfs	boven	de	40.	Met	het	Europees	 jaar	
van	 het	 vrijwilligerswerk	wilde	 de	EU	het	 belang	 van	 vrijwilligerswerk	
onderstrepen	en	vrijwilligersorganisaties	steunen.	In	Nederland	zijn	zo’n		
vijf	miljoen	vrijwilligers	actief.	Zij	zetten	zich	in	voor	anderen	en	zijn	van	
onschatbare	waarde	voor	de	samenleving.	
Ook	De	Vierklank	mocht	 in	2011	ruimhartig	gebruik	maken	van	 tal	van	
vrijwilligers	in	de	rol	van	club-	c.q.	verenigingsscribenten,	die	de	redac-
tie	van	informatie	voorzagen	over	bijvoorbeeld	cultuur,	recreatie,	religie,	
sport	etc.	Het	‘vullen’	van	met	name	pagina	2	en	de	sportpagina	zou	zonder	
hun	bijdragen	minder	gemakkelijk	zijn	gegaan.	De	Wereld	om	ons	heen	
verandert	in	rap	tempo;	voorbeelden	daarvan	zijn	de	problematiek	in	het	
Midden-Oosten	 en	 de	 economische	 crisis	 in	Europa	 en	 in	 de	Verenigde	
Staten.	
We	zijn	ondertussen	allemaal	wel	bekend	met	de	voorspellingen	van	Nos-
tradamus;	of	deze	voorspellingen	met	2012	te	maken	hebben	is	niet	geheel	
duidelijk.	Naast	Nostradamus	zijn	de	voorspellingen	van	de	Maya’s	ook	
wereldwijd	bekend.	En	er	zijn	voorspellingen	deels	gebaseerd	op	een	hef-
tige	zonnestorm	die	in	1859	plaatsvond	en	problemen	met	elektriciteit	in	
Europa	en	de	Verenigde	Staten	veroorzaakte.	Een	soortgelijke	zonnestorm	
zou	nu	rampzalige	gevolgen	kunnen	hebben	want	 in	1859	was	men	niet	
echt	afhankelijk	van	elektriciteit	zoals	we	dat	nu	wel	zijn.
De	onderzoekers	Bekkers	en	Ruiter	voorspellen,	dat	door	stijgend	oplei-
dingsniveau	het	percentage	vrijwilligers	in	de	toekomst	niet	zal	toenemen,	
maar	de	giften	aan	goede	doelenorganisaties	wel;	met	ongeveer	drie	pro-
cent.	Er	zijn	duidelijke	verschillen	in	de	mate	van	vrijwillige	inzet	tussen	
jongere	en	oudere	Nederlanders	en	in	het	bijzonder	blijkt	dat	de	sterkere	
kerkelijkheid	en	het	hogere	niveau	van	sociaal	vertrouwen	van	oudere	leef-
tijdsgroepen	verklaren	waarom	zij	vaker	aan	vrijwilligerswerk	doen.	
Ik	spreek	namens	de	redactie	woorden	van	dank	richting	al	die	scribenten	
voor	hun	bijdragen	in	het	voorbije	jaar,	doe	een	beroep	op	hen	daar	ook	
in	2012	vooral	mee	door	te	gaan	en	voorspel	hen	met	aan	zekerheid	gren-
zende	waarschijnlijkheid	een	blijvende	plaats	in	toekomstige	Vierklanken.	

Henk van de Bunt


