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www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisai e Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Voorverkoop Vuurwerk

Folder in de winkel

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Einde SWO De Zes Kernen De Bilt, 
start Stichting Mens De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van 1 januari 2013 gaat de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) De Zes Kernen De Bilt op 

in een nieuw op te richten brede organisatie voor maatschappelijke ondersteuning,  Stichting Mens 

De Bilt. Voorzitter SWO Niek van Soolingen stopt per 1 januari 2013, hij blikt terug en kijkt vooruit 

en ziet daar de vele nieuwe uitdagingen die de nieuwe stichting te wachten staan.

SWO De Zes Kernen De Bilt is op 1 

januari 2005 ontstaan uit de de Stich-

ting Welzijn Ouderen De Bilt/Biltho-

ven en SWOM 55+ in Maartensdijk. 

Het doel van de organisatie is het rea-

liseren van  gedegen ouderenwerk en 

het Steunpunt Mantelzorg. De Stich-

ting heeft twee locaties, één in De Bilt 

en één in Maartensdijk. De Stichting 

kan de werkzaamheden uitvoeren 

dankzij de inzet van ongeveer 300 

vrijwilligers.

Klein 

Enige tijd geleden heeft de stiching, 

zo vertelt Niek van Soolingen, mee-

gedaan aan een groot onderzoek. 

Daaruit bleek dat het één van de 

kleinste welzijnsorgansaties is in Ne-

derland. ´Omdat wij zo klein zijn zijn 

we enorm kwetsbaar. Dat merken we 

steeds vaker. Er hoeft maar iets mis te 

gaan en de continuiteit is in gevaar. 

Een consequentie van dat kleine is 

bijvoorbeeld dat we gedurende kerst 

en oud en nieuw twee weken dicht-

gaan. We hebben geen menskracht en 

middelen om dat anders in te vullen. 

En ook wij vinden dat een welzijns-

organisatie eigenlijk juist in deze pe-

riode open zou moeten zijn maar het 

kan echt niet´. 

Omslag in het denken

Niek van Soolingen vervolgt:´Tien 

jaar geleden was het een beetje - 

Men vraagt en wij draaien -. Die 

tijd is voorbij. Het gaat steeds vaker 

om burgerparticipatie. Samen kijken 

wat men nog zelf kan realiseren. Wij 

willen veel en zijn bereid mensen te 

helpen in het opzetten en onderhou-

den van nieuwe activiteiten, maar we 

nemen niet meer alles op onze nek. 

Binnen zo´n nieuwe groep is vaak 

ook vast wel iemand die bijvoorbeeld 

de fi nanciën wil regelen. Dat hoeven 
en kunnen wij als stichting niet meer 

allemaal zelf te doen´. Die omslag in 

het denken is al ingezet, maar is nog 

lang niet door iedereen geaccepteerd. 

Kwetsbare ouderen

Van overheidswege worden de pijlen 

in het welzijn gericht op de kwets-

bare burgers. Te denken valt dan aan 

bijvoorbeeld mensen met een beper-

king, dementerende ouderen en zorg-

mijders. ´Op hun welzijn moet hoog 

worden ingezet. Zij zijn niet of heel 

beperkt in staat om te participeren. 

Daarnaast pleit ik ervoor dat ook pre-

ventie belangrijk is bij de groepen die 

net iets meer kunnen dan de meest 

kwetbare mensen. Als we daar niet 

ook op inzetten kunnen zij binnen af-

zienbare tijd toegevoegd worden aan 

de groep kwetsbaren. Het blijft be-

langrijk voor hen om te bewegen, om 

preventieve activiteiten bij te wonen 

zoals Broemritten en er moet, mijns 

inziens, bijvoorbeeld ook een laag-

drempelig aanbod blijven bestaan om 

ouderen te scholen, zoals in het ge-

bruik van computers´. 

Welzijn moet leidraad blijven

Niek van Soolingen is duidelijk over 

de functie van welzijn. ´Als het leven 

voor mensen niet meer aangenaam is 

komen er problemen. Kleine dingen 

veraangenamen het leven. Een cur-

sus bewegen lijkt misschien niet heel 

zinvol maar er zit veel achter. Mensen 

bewegen en gaan verder dan ze zelf 

ooit zouden doen, ze moeten daarvoor 

de deur uit, zullen enige aandacht be-

steden aan hun uiterlijk en ontmoeten 

andere mensen. Als dat er niet meer 

is hoeven ze niet veel meer en loert 

de eenzaamheid om de deur met alle 

gevolgen van dien´. 

Gelukkig bezit de stichting een grote 

lijst met namen van vrijwilligers. ´Zij 

zijn zo belangrijk. Dat moet duidelijk 

blijven, net als het feit dat hun iden-

titeit belangrijk is. Mensen die zich 

vrijwillig inzetten in Maartensdijk 

willen dat vaak niet in De Bilt doen 

en andersom zal het vast hetzelfde 

zijn. Dat moet je dan ook niet willen´. 

Afscheid en welkom

Niek van Soolingen gaat niet mee 

naar de nieuwe organisatie. Na 4 

jaar bestuurswerk waarbij twee jaar 

als voorzitter vind hij het genoeg. 

De nieuwe organisatie wenst hij veel 

wijsheid toe en alle veranderingen 

gaat hij op de voet volgen. Volgende 

week organiseeert SWO De Zes Ker-

nen De Bilt een laatste activiteit voor 

alle mensen die nauw betrokken zijn 

geweest bij deze organisatie. On-

der het motto Afsluiten en Doorgaan 

wordt geëerd wat geweest is en blik-
ken de aanwezigen al vast vooruit 

naar wat komen gaat. 

Niek van Soolingen wenst de nieuwe organisatie veel wijsheid toe en gaat alle 

veranderingen op de voet volgen.

Burgemeester bedankt tipgever Burgernet

Op woensdag 14 november kreeg de politie een melding 

binnen van de vermissing van een vrouw van 76 jaar die 

was gaan dwalen. Zij was bijna twee uur niet gezien 

en er werd een burgernetactie gestart. 

De heer Hans Berendsen zat thuis aan de G. Terborchlaan in Bilthoven een 

boek te lezen toen hij op zijn mobiele telefoon de burgernetmelding kreeg. 

Hij keek naar buiten en zag een vrouw op straat lopen die aan het signalement 

voldeed. Hij belde de politie en mede daardoor werd de vrouw in goede ge-

zondheid aangetroffen op de Frans Halslaan. 

Veiligheid

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en 

politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en mede-

werkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van 

de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist 

kind, een Burgernetactie op. In de gemeente De Bilt is Burgernet ruim een 

jaar operationeel. ‘Al vrij snel na de start kwamen er veel aanmeldingen, in-

middels zijn er 2646 deelnemers’, aldus burgemeester Gerritsen. Burgernet 

heeft in de gemeente al geleid tot drie succesvolle acties. [GG]

Hans Berendsen wordt beloond met een boeket bloemen.

advertentie

VUURWERK IN DE VOORVERKOOP

NU MET GRATIS EXTRA VUURWERK! 

BIJ GROENRIJK HOLLANDSCHE RADING 

BESTEL ONLINE OF AAN DE KASSA.

PRESENTATIE VUURWERK IS AL AANWEZIG!

www.groenrijkvuurwerk.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

9/12 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

9/12 •   9.00u + 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

9/12 • 10.30u - ds. A. van Lunteren,  
2e Advent

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

9/12 • 10.00u - Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

2/12 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

9/12 • 10.15u - Ds. C.J. Mewe
9/12 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/12 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis
9/12 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

9/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

9/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

9/12 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

9/12 • 10.00u - Dhr. Wiert Douglas

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/12 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

9/12 • 10.00u - Kand. Mr. J.P. de Man
9/12 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

9/12 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

9/12 • 15.00u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

9/12 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

9/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
9/12 • 18.30u - Ds. C. van Sliedregt

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

9/12 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

8/12 • 19.00u - Eucharistieviering
9/12 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

9/12 • 10.00u - Hr. A. Doornenbal
9/12 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

9/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
9/12 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik
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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.

Opbrengst Alzheimercollecte 

De collecte van Alzheimer Neder-
land in de week van 5 t/m 10 

november heeft 2.236,35 euro opge-

bracht in Maartensdijk en Holland-

sche Rading. Hartelijk dank aan alle 

gevers en collectanten.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en 
overige automobilisten, die een rij-

bewijskeuring moeten ondergaan, 

kunnen op 225 locaties in Nederland 
terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen 

door vooraf een afspraak te maken 

via het landelijk afsprakenbureau, 

telefoon: 088 2323300. Zelf een 
datum plannen kan via de website 

www.regelzorg.nl. Op 7 december 
a.s. is er op locatie SWO, Jasmijn-

straat 6 in De Bilt weer gelegenheid 

tot keuring.

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 7 decem-

ber van 10.00 tot 12.00 uur bij het 

Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 

handicap of chronische ziekte kan 

in de bus terecht voor informatie en 

advies over bijvoorbeeld vakantie, 

vrije tijdsbesteding, wonen of dag-

besteding. 

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 7 december a.s. wordt er 
in de recreatieruimte van Dijckstate 

weer een ontmoetingsdienst gehou-

den, welke geleid zal worden door 

J. Grootendorst. Deze ontmoetings-

dienst wordt met de piano begeleid 

door Mw. J. van Voorst. Na afloop 
is er nog gelegenheid om met elkaar 

koffie te drinken. De dienst begint 

om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn 
de deuren van de zaal open en bent 

u van harte welkom. Voor (vervoers)

vragen: tel. 0346 212904.

Klaverjassen bij FC De Bilt

Vrijdagavond 7 december kunt u 
weer klaverjassen bij FC de Bilt. In 
de kantine van deze sportvereniging 

aan de Laan van Weltevreden in de 

Oud papier 

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 

Zes” haalt zaterdag 8 december oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-

pierwagens gaan zaterdagmorgen 

om 9.00 uur rijden. U wordt ver-

zocht uw papierkliko of het goed 

gebundelde papier tijdig aan de 

weg te zetten.

Groenekan

Op zaterdag 8 december haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 

weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 

en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Bilt bent u van harte welkom. Vanaf 

19.00 uur is de kantine geopend en 

het klaverjassen begint om 20.00 

uur. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50. 

Loten voor de loterij zijn € 0,50 per 
stuk. 

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 7 decem-

ber kunt u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 

Maartensdijk bent u van harte wel-

kom. 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.

Spirituele Kring Isis

Spirituele Kring Isis organiseert 
met gastspreker Avani van Leeuwe 
op 10 december 2012 haar laatste 

lezing ‘De winden van Wijsheid en 

de levensboom’. De lezing brengt 

u tot het diepe besef dat wij allen 

spirituele wezens zijn met een men-

selijke ervaring en vertelt u ook over 

de eeuwenoude wijsheid en rituelen. 

De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur 

in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49b in De Bilt. Voor reserveren of 

informatie zie  www.hier.is/isis of 

bel 030.2290317

Lezing over fundamentalisme

 

In de Koperzaal van Woon- en 

Zorgcentrum de Koperwiek houdt 
mevrouw mr. dr. Fiore Geelhoed 

op maandag 10 december a.s. van 

20.00 tot  22.00 uur een lezing voor 

de Bilthovense Kring voor Wijsbe-

geerte en Psychologie met als titel: 
‘Extreme houdingen en gedrag: 
radicalisme en extremisme onder 

Nederlandse moslims’. Mevrouw 
Geelhoed studeerde rechten en cri-

minologie. Op dit onderwerp pro-

moveerde zij onlangs aan de Eras-

mus Universiteit te Rotterdam, waar 

zij als onderzoeker is aangesteld. 

Geboren

1 december 2012

Julia

Dochter van Martijn en Jojanneke 
van Ginkel-Bos

Nachtegaallaan 45
Maartensdijk

Tevens is zij lector aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. 

Schrijfcafé voor vrouwen

Op dinsdag 11 december is  het 

Schrijfcafé voor Vrouwen weer 
open. Het Schrijfcafé voor Vrouwen 
is er iedere tweede dinsdagochtend 

van de maand. De bijeenkomsten 

vinden plaats van 10.00 tot 12.00 

uur in de Openbare Bibliotheek, 

winkelcentrum De Kwinkelier 20 

te Bilthoven. Voor meer informatie: 

Marieke Verhoef-Temme, tel. 030 
2250535, e-mail marieke@mijn-

schrijfatelier.nl of www.mijnschrijf-

atelier.nl

PCOB-nieuws

De Adventsviering voor leden en 
niet-leden wordt gehouden op dins-

dag 11 december in gebouw De 

Schakel achter de Immanuelkerk 
aan de Soestdijkseweg zuid 49 in 
De Bilt. De heer H. van ‘t Veld uit 

Veenendaal neemt de aanwezigen 

mee op weg naar het Kerstfeest. 

Aanvang 14.30 uur. Voor inlich-

tingen of ophalen kunt u bellen 

met Henny Ockhuijsen, tel. 030 
2202458 of 06 30465764.

Literaire salon

Op woensdag 12 december van 

10.00 tot 12.00 uur is de derde bij-

eenkomst van het zesde seizoen in 

de literaire salon ‘Bij Kootje in de 

serre’. Onderwerp van bespreking 

is de roman Het geschenk van de 

auteur Philip Snijder. Aanmelden 
graag vóór 1 december 2012 bij 

Koo Vermeulen, tel. 0346 212707, 
koovermeulen@hotmail.com

WVT activiteiten

Kidsdisco

Zaterdag 8 december organiseert 
WVT de december kidsdisco met 

als thema “gala”. Iedereen van 8 
t/m 12 jaar is welkom, natuurlijk is 

een nette outfit als je tenminste een 

leuke prijs wilt winnen! De deuren 

zijn geopend van 19.00-21.30 uur. 
Entree is € 2,-

Kerstmarkt

Op 8 december kunt u voor een 
zacht prijsje keuze maken uit een 

uitgebreid aanbod van kerstartike-

len. Natuurlijk ontbreken de Glüh-

wein en kerstsnacks niet! Met een 

beetje geluk is de kerstman er zelf 

ook. De kerstmarkt is geopend van 

11.00-15.00 uur. Toegang is gratis.

Kerstspel der kinderen

Wanneer het je leuk lijkt om (weer) 

mee te doen met het kerstverhaal 

‘Kerstspel der Kinderen op Kerst-

avond 24 december a.s. om 19.00 

uur), kom dan vrijdag 7 december 
van 15.30 uur tot 16.00 uur naar 
De Mantel (naast de RK-kerk aan 

de Nachtegaallaan) te Maartensdijk. 
Deze eerste keer worden de rollen 

verdeeld dus als je voorkeur hebt, 

zorg dan dat je erbij bent! Neem 
gerust vriendjes en vriendinnetjes 

mee. De volgende keren wordt er 

geoefend: op maandag 10 decem-

ber, vrijdag 14 december, maandag 

17 december en vrijdag 21 decem-

ber. Telkens van 15.30 tot 16.15 uur. 
Voor vragen: Gea Lenssinck (tel. 06 
51751716), Yvonne Harbers( tel. 06 
13194088), Aline van Rossum (tel. 
06 23662203) of Marieke Huiden 
(tel. 06 43269001)

Fotoclub

Op 10 december is er bij Fotoclub 

Bilthoven het jaarlijks terug kerende 

Han Baartmans drieluik. Op deze 

avond worden 3 nieuwe leden uit-
genodigd om zichzelf voor te stellen 

en te presenteren d.m.v. eigen werk, 

aan de club. De avond begint om 

20.00 uur en wordt gehouden in de 

Statenkamer van het H.F. Wittecen-

trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 

Voor verdere inlichtingen zie de 

website www.fotoclubbilthoven.nl

28 november 2012

Luna Sophie

Dochter van Coen van Dijk 

en Linda Klaucke
Akker 203

3732 XG  De Bilt

Geboren
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Pieter Vos: voorzitter Stichting Mens De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Pieter Vos uit Bilthoven wordt voorzitter te worden van de nieuwe Stichting Mens De Bilt.  

Met ingang van 1 januari 2013 start deze stichting oficieel met haar activiteiten. Animo,  
VIA De Bilt, MENS en SWO De Zes Kernen De Bilt fuseren en samen gaan ze zich  

inzetten voor een brede organisatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Pieter Vos was tot zijn pensioen (no-

vember 2012) werkzaam als Alge-

meen secretaris van de Raad voor 

de Volksgezondheid en Zorg. Deze 

Raad is een onafhankelijk adviesor-

gaan voor parlement en regering en 

zet zich in voor de gezondheid van de 

burger en waakt over de kwaliteit en 

toegankelijkheid van de gezondheids-

zorg. Als secretaris was hij dé vraag-

baak met een groot netwerk. Een deel 

van werk dat hij daar deed op lande-

lijk nieveau kan hij, weliswaar in het 

klein, voortzetten op plaatselijk ni-

veau in De Bilt als voorzitter van de 

nieuwe stichting.

De Bilt in kopgroep

Toen in 2007 de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo) werd 

ingevoerd werden gemeenten ver-

plicht deze uit te voeren. Zij moesten 

regelen dat burgers die hulp of zorg 

nodig hebben dat of zelf in kunnen 

kopen of dat ze dat via de gemeente 

krijgen aangeboden. Daarnaast heeft 

de gemeente de plicht om mensen die 

beperkingen hebben te compenseren 

door middel van het aanbieden van 

diensten en voorzieningen. Dit alles 

met als doel om mensen zo lang mo-

gelijk zelfstandig thuis te laten wo-

nen. Pieter Vos is geheel op de hoogte 

van al deze zaken. ‘De gemeente De 

Bilt zit landelijk in een kopgroep wat 

betreft de invoering van deze wet. De 

ambities zijn groot’. Een van de za-

ken die de gemeente aangepakt heeft 

is het wijkgericht werken dat destijds 

als pilot gestart in De Bilt West en 

Maartensdijk en nu uitgerolt zou kun-

nen worden over de hele gemeente. 

Behoorlijk ingewikkeld

Pieter Vos is duidelijk: ‘Nederland 

zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. 

Neem nu bijvoorbeeld iemand met 

een chronische ziekte, hij heeft te 

maken met heel veel instanties: de 

AWBZ. ziektekostenverzekering, 

Wmo, WWNV, Zorgkantoor, CIZ en 

waarschijnlijk nog wel meer. Ook 

bij gemeenten gaan het regelen van 

zaken over teveel schijven. Mensen 

hebben eigenlijk een permanente 

coach nodig om alles goed en op tijd 

te regelen. Dat zou anders moeten. Er 

moet vooral vanuit de burger gedacht 

gaan worden, het moet veel eenvoudi-

ger. Er moet daarom blijvend gewerkt 

worden aan het verstrekken van infor-

matie. Er zijn nu mensen die per jaar 

bijvoorbeeld 25 keer naar een huisarts 

gaan niet omdat ze ziek zijn maar om 

raad en advies. Dat moet anders’. 

Anders denken 
Gemeenten hebben inmiddels veel 

diensten en voorzieningen die aange-

boden worden. Maar niet het aanbod 

van deze diensten en voorzieningen 

moet gaan bepalen wat iemand krijgt 

maar de vraag die een speciieke per-
soon heeft moet leidend zijn. Pieter 

Vos: ‘Waar het om draait is dat er een 

omslag in het denken moet komen. 

Het gaat er niet meer om dat er zaken 

en diensten aangeboden worden puur 

omdat ze voorhanden zijn maar dat er 

gekeken wordt wat de daadwerkelijke 

vraag is. - Wat heeft u zelf nodig?-. 

Het totale plaatje moet dan meege-

wogen worden. In de nieuwe stich-

ting zitten een aantal organisaties die 

op verschillende terreinen opereren. 

Nu kunnen er gemakkelijker verbin-

dingen ontstaan tussen mobiliteit én 

eenzaamheid én arbeid én wonen én 

jeugd en gezin. Dat moet betere op-

lossingen gaan bieden’.

Focus 

Met het nieuwe regeerakkoord zullen 

nog meer taken naar gemeenten over-

geheveld gaan worden. Voor het uit-

voeren van die taken krijgen ze ech-

ter wel minder geld. ‘Mensen die dat 

kunnen moeten mee gaan betalen aan 

wat er voor hulp nodig is. De focus 

moet gaan liggen op de echt kwets-

bare groepen in onze gemeente. We 

moeten een deinitie maken wie daar-
toe behoren en van straat tot straat 

gaan kijken wie er wat voor hulp no-

dig heeft. Dat moet heel zorgvuldig 

gebeuren, met als resultaat dat wij 

bijvoorbeeld een open aanbod doen, 

met het advies lees het, u hoeft hier 

niet voor te kiezen maar kan wel. Dan 

moeten we die hulp niet allemaal zelf 

willen regelen, daar zijn goede orga-

nisaties voor als Reinaerde, Altrecht 

en de verzorgingingshuizen. Alles 

open en transparant, niet alleen wer-

ken met vaste monopolieachtige con-

tracten. Kleinschalige voorzieningen 

kunnen ook goed zijn. Hulp zou bij-

voorbeeld ook geboden kunnen wor-

den door een groep verpleegkundigen 

die een bv hebben opgericht als alter-

natief voor de thuiszorg’. 

Doelen stellen

Pieter Vos ziet zijn taak als voorzit-

ter voor de nieuwe Stichting Mens De 

Bilt als een mooie nieuwe klus. ‘Wat 

mij betreft gaan we al snel doelen 

stellen en melden we die ook direct. 

Dan is duidelijk wat we willen en 

kunnen we daarop ook gevolgd wor-

den. We moeten als stichting dicht bij 

de mensen staan, niet alleen maar op 

kantoor zitten maar de wijk in’. 

Pieter Vos uit Bilthoven is de beoogde voorzitter van de nieuwe Stichting 

Mens De Bilt.

Beneiet Kerstconcert  
voor De Schaapskooi

door Guus Geebel

Voor de tweede keer organiseert de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven op zondag 9 december een concert 
in de r.k. OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Mezzosopraan Ruth Willemse en Vital 

Stahievitch concerteren er vocaal en solo piano. Zij voeren werken op 
van Abeliovich, Diepenbrock, Tsjaikovsky, Prokoviev en Elgar.

‘Twee jaar geleden was het concert 

zo’n groot succes dat we het nu wil-

len herhalen’, vertelt Rotarian Jeroen 

ter Burg. Met de opbrengst van het 

concert steunt de Rotaryclub Zorg-

boerderij de Schaapskooi van Stich-

ting Reinaerde in Bilthoven. ‘Het is 

tevens de aftrap naar de kerstmarkt 

die van 13 tot en met 15 december 

voor hetzelfde doel in het centrum 

van Bilthoven plaatsvindt. Het wordt 

een cultureel gebeuren waar iedereen 

welkom is, als ze maar kaarten ko-

pen.’

Website
‘Niet alleen het concert is absoluut de 

moeite waard, er zijn ook hapjes en er 

wordt Glühwein geschonken. Buiten 

de kerk komen vuurkorven. te staan.’ 

Jeroen ter Burg hoopt dat de plaatsen 

in de kerk allemaal bezet gaan wor-

den. Er komen overal in de gemeente 

posters te hangen en er is ook een 

speciale website geopend, www.ro-

taryconcert.nl. Daarop staat een You-

Tube registratie van de optredende 

musici en kunnen ook reserveringen 

voor het concert worden gedaan. De 

kerk biedt plaats aan 600 bezoekers. 

Het concert duurt een kleine twee uur. 

Na drie kwartier is er een pauze. 

Kaarten
Mezzosopraan Ruth Willemse is be-

gin dertig en werkt ook voor de Ne-

derlandse Reisopera. Zij won in au-

gustus 2011 de Klaas Dijkstra Award 

tijdens het Peter de Grote Festival in 

Groningen voor Outstanding Musici-

anship. ‘Ik kan iedereen aanraden het 

concert bij te wonen. Een mooi con-

cert past ook bij de tijd van het jaar 

en dan ook nog in een heel mooie 

kerk. Natuurlijk staat De Schaaps-

kooi voorop’, aldus Jeroen ter Burg 

Telefonische informatie is te verkrij-

gen onder nummer 06 54384898. 

Behalve online zijn kaarten à € 15,00 

ook verkrijgbaar bij Van Eijken Op-

tiek op de Hessenweg in De Bilt en 

de Bilthovense Boekhandel en Gale-

rie MaCLOUD aan de Julianalaan in 

Bilthoven. 

Jeroen ter Burg en Gert Verhoef (r) bij het goede doel.

Jezus Incognito, een verkenning 
naar de kunst in de religie

Dinsdag 27 november hield professor Dr. Martien Brinkman 
in de Immanuelkerk in De Bilt een lezing met als titel:  
Jezus Incognito. Hij nam zijn toehoorders soepel mee  

in zijn verhaal over de relatie van religie en kunst.

Dat die relatie er is, is te zien aan de vele godshuizen, beelden en schil-

derijen; maar is ook te lezen in veel literaire werken. Soms zijn deze ge-

schreven met als doel de religie een plaats te geven, maar ook in zgn. niet 

religieuze boeken zijn begrippen als schuld, vergeving, verzoening, respect, 

rouw, troost en barmhartigheid een rode draad. Allemaal begrippen die in 

veel religies een plaats hebben. 

Ook in de muziek is religie vaak terug te vinden. Natuurlijk in de mid-

deleeuwen en de barok, tijden waarin de religie in veel culturen centraal 

stond. Zelfs in de hedendaagse muziek zijn religieuze elementen, bedoeld 

en onbedoeld, te beluisteren. M.a.w. de mensheid heeft altijd al de behoefte 

gevoeld de wereld om zich heen te begrijpen.

Vertellen

Brinkman noemde het ‘het Grote vertellen’. Bedoelde hij de universele 

zoektocht naar zingeving en identiteit? Op die manier is er maar weinig 

beweging nodig om in de ilosoie te belanden. Religieus besef kan dus 
meer zijn dan teksten naar de letter lezen. Het kan ook een manier zijn om 

jezelf een plaats in de wereld te geven. Op deze avond voelde ik de uitnodi-

ging om religie, in welke hoedanigheid dan ook, te ervaren. Een avond over 

kunst in de religie. Of over religie in de kunst?

Zieltjes
De avond was niet bedoeld om ziel-

tjes te winnen. Ik waardeer het dat 

vertegenwoordigers van kerken pro-

beren met hun kerk naar buiten te 

treden. 

Kerken kunnen ook in onze ontzuil-

de, seculiere maatschappij een rol 

spelen. Juist in de huidige dynami-

sche tijd zoeken mensen vaak naar 

een anker, een punt van rust en een 

bron van inspiratie. Hoeveel mo-

derne literatuur gaat niet over zin-

geving in het leven? Brinkman wist 

zijn toehoorder, waaronder ook niet-

kerkgangers te boeien. De dagen 

daarna moest ik nog vaak aan deze 

avond denken.

(Frans Poot)

Een foto van de Pieta van Zadkine, 

uit de crypte van een romaanse kerk 

in Les Arques, Frankrijk.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 december
t/m woensdag 12 december

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

VLEESWAREN-TRIO "VAN ‘T HUIS"

GEHAKTDAG

Ardenner boterhamworst

Gerookte ossenworst

Rosbief

Filet Americain

Sellerysalade

Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

500
gram 5.50

100
gram 2.75

500
gram 6.98

Winterbraadstuk
gevuld met pruimen en 
abrikozen 

Malse 
hertenbiefstukjes 

Varkensrack
gevuld met cranberry’s 
en appel-kaneelstukjes

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

3 biefstukjes

4 schnitzels

8 hamburgers

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

6 halen / 
   5 betalen

LEKKER EN GEZOND!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
gram 5.50

500
gram 5.98BIOLOGISCHE 

JERSEY KAAS

LEKKERE GROTGERIJPTE 
KALTBACHKAAS

VERSGEBRANDE WINTERMIX 
MET CRANBERRY’S 
EN INCABERRY’S

100
gram 2.49

100
gram 1.49

Tip!  Gevulde champignons 
met grottenkaas…

Alléén DONDERDAG

Mooie Hollandse

Prei
Héél kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Luxe Hollandse

Pluksla
150 gram

• Kabeljauw 

MET RISOTTO FUNGHI _____ PER PORTIE 9,95

• Kapucijnersschotel 

____________________ 100 GRAM 0,99

• Italiaanse gehaktschotel

____________________ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Alle kleine Hollandse soorten

Tomaatjes
500 gram onbespoten

2,49 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99

Lasagne

diverse soorten _____  100 GRAM  0,99

Vers gesneden

Ananas _____________VOLLE BAK  0,99

MAANDAG 10 DECEMBER, DINSDAG 11 DECEMBER 

EN WOENSDAG 12 DECEMBER

Groot assortiment 

paddenstoelen

0,79

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool 

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop - clementines
- mandarijnen

NU OOK KLEINE KISTJES

LEUK ALS KADO! 
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Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

al ingeschreven voor 
onze nieuwsbrief? 

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

advertentie

Nasleep van de politionele acties
door Kees Pijpers

In 2006 bracht de herdenking van de Japanse capitulatie in het voormalige Nederlands-Indië  

en van de slachtoffers van concentratiekampen en de oorlog een tragedie aan het 

 licht van een jonge soldaat en zijn gezin uit Groenekan. 

Jan Stuivenberg uit Groenekan werd 

in1949 als dienstplichtig soldaat 

opgeroepen, zoals alle andere ge-

zonde jongemannen. Ingedeeld bij 

de pantsertroepen werd hij opgeleid 

als chauffeur. Vele lichtingen waren 

al vanaf 1946 naar Nederlands-Indië 

gestuurd om tijdens de politionele 

acties, zoals die werden genoemd, de 

opstandelingen te bestrijden. 

Ze waren achttien en negentien jaar 

oud. Ze wisten als tieners al wat oor-

log was. Ze hadden de Duitse inval en 

bezetting in Nederland meegemaakt 

en waren er goed doorgekomen. De 

meesten hadden nog nooit in een auto 

gezeten en een treinreis gemaakt. 

Toen voeren ze per boot door het Su-

ezkanaal en over de eindeloze zeeën 

om in de tropen te landen. Daar waren 

geen uitgestrekte weilanden en was er 

geen koel klimaat zoals hier, maar 

dichte wouden, hoge bergen, grote 

hitte en mensen die een andere taal 

spraken. En er wachtte een vijand. 

Een klap

Mevrouw Hennie Stuivenberg zegt: 

‘Jan kwam eind 1950 uit Indië terug 

en werkte hier als chauffeur. Dat had 

hij in dienst geleerd. Maar hij was 

geestelijk al niet in orde. Drie jaar 

later hebben we elkaar in Utrecht ont-

moeten is onze relatie begonnen. Ik 

woonde in Utrecht en was een stuk 

jonger dan Jan. We zijn getrouwd en 

in 1963 in Groenekan gaan wonen. 

Jan was ziek. Hij had geestelijk een 

klap gekregen. Hij ging steeds meer 

achteruit en in 1972 werd het heel erg. 

Hij kreeg lichamelijke problemen. De 

ene vaatoperatie volgde op de ande-

re en dat ging maar door. Hij mocht 

niet meer werken en dat vond hij heel 

erg. Hij heeft nog tien jaar vrijwilli-

gerswerk gedaan bij Emmaus. Daarna 

ging het niet meer. Het zat hem dwars 

dat hij niet normaal kon functioneren 

in de maatschappij. We hebben ons 

kunnen redden met ziekengeld en fa-

miliehulp. Hij heeft zo veel geleden 

maar nooit willen vertellen over zijn 

pro-blemen. Hij sloot zich af, kon zijn 

emoties niet kwijt, was in zichzelf ge-

keerd en is er nooit meer bovenop ge-

komen. Het was verschrikkelijk voor 

hem zelf, voor mij en voor onze twee 

kinderen. De psychologen hebben ge-

zegd dat ik er ook een klap van heb 

gekregen. We hebben niet normaal 

geleefd en dat is nooit meer te her-

stellen.’

Een wrak

‘Het enige wat Jan soms deed was met 

de auto rijden. Totdat hij op een keer 

verdwaalde en ons huis niet terug kon 

vinden. Toen kon hij ook nog maar 

twee uur per nacht slapen.’ Ze wijst 

naar een stoel en zegt: ‘De laatste tijd 

zat hij alleen nog maar beneden, daar 

in die stoel, te denken en te staren, 

dag en nacht. Of hij ging in de schuur 

zitten denken. Dan moest ik twee 

keer per nacht naar beneden rennen 

als hij die aanvallen kreeg. Een wrak 

was het op het laatst. Zijn dienstma-

ten hebben hem nog geschreven maar 

hij heeft niet gerea-geerd. De brieven 

heeft hij verstopt en die hebben we 

pas na zijn dood gevonden. Hij heeft 

de eremedaille voor orde en vrede 

in 1996 gekregen. Orde en vrede 

noemden ze dat. Het was een guerril-

laoorlog. De twee brieven van Prins 

Bernhard heeft hij weggegooid. Hij 

had veel boeken over Indonesië maar 

wilde ook niet meer lezen. Behalve 

het maandblad voor veteranen. Dat 

las hij volledig. Tot aan zijn dood in 

januari van dit jaar heeft hij nooit wil-

len praten over wat er was gebeurd. 

Met niemand. Hij had een soort wrok 

tegen Defensie. Dan zei hij: ‘Ik heb 

zo’n verdriet. Ik kan het nooit meer 

vergeten. Er zijn zulke vreselijke din-

gen gebeurd.’ 

Eigen schuld

‘De laatste tijd was hij bang als het 

donker werd. Als er werd gebeld ging 

hij niet kijken. Liet mensen voor de 

deur staan als ik er niet was. Ik mocht 

nooit contact opnemen van hem met 

Defensie, maar na zijn dood op 26 ja-

nuari van dit jaar heb ik het toch ge-

daan. En weet je wat Defensie zei?: 

‘Je man had zelf hulp moeten zoeken, 

dus is het zijn eigen schuld. Hoe kan 

dat nou. Hij was een wrak. 

Toen er eindelijk iemand van defensie 

kwam had ik verwacht dat zij zouden 

hebben uitgezocht wat er precies was 

gebeurd met een jongen, die verplicht 

naar Indië moest. Maar die meneer 

zei dat uitzoeken niet kon doordat het 

in die tijd een papieren rotzooitje was. 

Die meneer was nog arrogant ook. 

Vond dat ik na al die sores beter het 

huis uit kon gaan en dat het voor mij 

beter was om op een latje te gaan zit-
ten. Waar bemoeit hij zich mee? Dit is 

geen mensen helpen. Ik red me toch 

wel. Ik ga dit huis niet uit. Die man 

zei dat Jan’s zaak is gestopt maar ik 

ga er mee verder. Ik heb ontdekt dat 

veel meer soldaten na terugkeer ziek 

zijn geworden. Ze hebben een stress-

stoornis door onderdrukte herinnerin-

gen. Ik was best een bijdehandje en 

ben altijd voor Jan in de bres gespron-

gen. Ik ga tweemaal per week op de 

bromiets naar zijn graf. Ik hield van 
hem en zal altijd voor hem blijven op-

komen en ik wil praten met een hoge 

instantie.’

Jan Stuivenberg op 19 jarige leeftijd. Hennie Stuivenberg (foto 1950).

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding 
Burgemeester Arjan Gerritsen reikte woensdag 28 november jl. een Koninklijke Onderscheiding uit 

aan de heer N.W. de Ruiter. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Nico de Ruiter is vanaf 1 septem-

ber 1987 in dienst van de Vrijwillige 

Brandweer De Bilt. Dag en nacht en 

bij weer en wind staat hij paraat om, 

als de pieper gaat, op te treden als 

hulpverlener. Vanaf zijn indiensttre-

ding bij de gemeentelijke vrijwillige 

brandweer Bilthoven heeft hij bij zeer 

vele, soms heel lastige incidenten hulp 

verleend aan burgers in nood. Zijn op-

treden als brandweerman over zo’n 

lange periode (ruim 25 jaar) is heel bij-

zonder. Hij vormt met zijn functie een 

spil in de veilige Biltse samenleving. 

VRU

Bij een brandweeroptreden buiten 

de gemeenten gaat de heer De Ruiter 

altijd als chauffeur/manschap mee. 

Soms naar zeer grote branden in de 

buurgemeenten of voor bijstand bij 

zeer grote branden in gemeenten die 

deel uitmaken van de Veiligheids-

regio Utrecht. Ook nam hij deel aan 

brandweervaardigheidstrainingen in 

onderling competitieverband. In het 

dagelijkse leven was de heer De Ruiter 

werkzaam als timmerman in Bilthoven 

bij ASM. Ook hier was hij een graag 

geziene collega, altijd bereid de han-

den uit de mouwen te steken om ande-

ren te helpen.

Burgemeester Gerritsen feliciteert de zojuist gedecoreerde. (foto Rob 

Jastrzebski)

Bij de Tijd ontvangt opnieuw singer-songwriters

Na inmiddels twee succesvolle edities biedt wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt opnieuw het podium 

aan bekende en minder bekende singer-songwriters: dit keer op zondag 9 december a.s. De ingang 

van het restaurant bevindt zich aan de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg/ hoek Nobellaan.

In het programma Storytelling@Bij 

de Tijd, wat in samenwerking met het 

Storytelling Atelier wordt ingevuld, 

vertellen singer-songwriters de ver-

halen achter hun liedjes en brengen 

ze ten gehore. Door de intieme setting 

ervaart het publiek de gelegenheid om 

met de muzikanten het gesprek aan te 

gaan over de verhalen achter hun lied-

jes.

Tijdens deze derde editie komen twee 

singer-songwriters optreden; de in De 

Bilt werkende Erny Green en de van 

oorsprong Amerikaanse Kathy Zieg-

ler. Beiden zullen hun mooiste liedjes 

ten gehore brengen en elkaar én het 

aanwezige publiek deelgenoot maken 

van de verhalen achter die liedjes. De 

deur van Bij de Tijd gaat om 14.30 uur 

open, om 15.00 uur start het program-

ma, wat met een pauze halverwege tot 

17.00 uur duurt. Voorafgaand reserve-

ren is mogelijk (maar niet noodzake-

lijk) via www.storytellingat.nl

Bremhorstbewoners 
eten pannenkoeken

Nadat zich zo’n grote groep bewoners 

van Woonzorgcentrum De  Bremhorst 

enthousiast  had aangemeld om 

pannenkoeken te eten, moesten er 

meerdere uitjes worden georganiseerd. 

Vorige week was er weer één. Na de 

pannenkoeken in Lage Vuursche was 

er nog een prachtige bustocht door 

Maarssen, Loosdrecht, de Loosdrechtse 

plassen, Tienhoven, Breukelen en weer 

terug naar De Bilt.  (Joke Ruiter)

Feestje voor vrijwilligers

Op 14 november jl. werd in het H.F. Wittecentrum het jaarlijks feest voor 

de vrijwilligers van de Bilthuysen als blijk van waardering gehouden. 

Het was een gezellig avond waar men met elkaar kon genieten van een 

lekker buffet, drankje en een voorstelling. Heeft u ook interesse in 

vrijwilligerswerk bij de Bilthuysen. Neem dan contact op met Angelique 

Stevens, vrijwilligerscoördinator, a.stevens@debilthuysen.nl.
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Werk van Olcese de Kat en Ine de 
Charro in Bilithovense bibliotheek

door Lilian van Dijk

In de bibliotheek in De Kwinkelier in Bilthoven zijn in de expositieruimte van kunstenaarsvereniging 

BeeKk de komende tijd schilderijen van Ine de Charro en beeldjes van Olcese de Kat te bezichtigen. 

Deze expositie duurt tot en met 7 januari 2013. 

Olcese de Kat werd geboren op Sardi-

nië in 1935 en stamt uit een creatieve 

familie. Haar keuze voor keramiek 

heeft met haar jeugd te maken: ‘Ik 

kom uit een land waar veel keramiek 

wordt gemaakt. Dat fascineerde me, 

dus ben ik het ook gaan proberen.’ Na 

vier jaar les aan de Volksuniversiteit 

en, na haar verhuizing naar Bilthoven, 

nog een jaar les van Margriet de Vries 

bij De Werkschuit is zij zelfstandig 

verder gegaan als keramist. ‘Ik vind 

het prettig om alleen te werken. Maar 

ik heb ook een keer een cursus gege-

ven aan de eindexamenkandidaten van 

Het Nieuwe Lyceum. Dat was heel 

leuk.’ Olcese gaat op ambachtelijke 

wijze te werk. ‘De vazen en schalen 

die ik maak worden zorgvuldig sa-

mengesteld uit kleirolletjes. Dat is een 

arbeidsintensief precisiewerkje. Als 

het werk klaar is moet het een week 

drogen. Dan bak ik het in een oven en 

daarna beschilder ik het met majolica. 

Dat is een poeder dat je vermengt met 

water. Daaroverheen gaat doorzich-

tig glazuur en dan gaat het weer in de 

oven.’ 

Ze vindt haar inspiratie in de natuur 

en de mode. ‘Mijn vader was een 

heel goede kleermaker. Hij maakte de 

mooiste kleren en mensen kwamen 

van heinde en verre bij hem kleding 

laten maken. Zo is die passie bij mij 

ontstaan. Ik had dozen vol kartonnen 

poppen waarvoor ik kleding, schoenen 

en jassen ontwierp.’ Ze zou misschien 

in het modevak zijn gegaan, als het lot 

niet anders had beslist. ‘Ik was op va-

kantie bij familie in het noorden van 

Italië en kwam daar een Nederlandse 

vakantieganger tegen. We werden ver-

liefd en zijn getrouwd. Ik woon nu al 

vijftig jaar in Nederland. Het eerste 

jaar na mijn trouwen bleek ik een prijs 

te hebben gewonnen: een beurs voor 

een jaar aan de modeacademie van 

Torino. Daar heb ik niets mee gedaan, 

ik wilde mijn man niet achterlaten.’ 

Met een lach zegt ze: ‘Ik denk dat ik 

als troost omdat ik niet naar Torino 

kon mode verwerk in mijn keramiek.’ 

Ook het menselijk gezicht gebruikt ze 

als motief. ‘Ik houd ook van portret-

tekenen. Ik heb van de hele familie al 

portretten gemaakt, tot en met mijn 

kleinkinderen toe.’

Ine de Charro (1939) groeide op in 

Diemen, woonde lang in Bilthoven en 

verhuisde na het overlijden van haar 

man naar Lage Vuursche. ‘Ik woon in 

een voormalige galerie tussen de pan-

nenkoekenrestaurants.’ Zij ging al heel 

jong modeltekenen. ‘Dat zat bij mij in 

de familie. Mijn vader en mijn nichtje 

deden eraan en mijn zoon nu ook.’ Na 

een cursus portrettekenen verbreedde 

ze haar horizon: ‘Ik deed wat algeme-

ne basiscursussen tekenen, in olieverf 

schilderen en aquarelleren.’ Ze schil-

dert nu meestal met acryl op linnen. 

‘Acryl bevalt me beter dan olieverf om-

dat het snel droogt. Ik ben van huis uit 

een beetje ongeduldig.’ Ine neemt les 

bij Marjan Nagtegaal in het Kunsten-

huis, zoals de Werkschuit nu heet. ‘Zij 

laat ons met bepaalde thema’s werken. 

Als we een thema hebben opgekregen, 

ga ik op zoek naar onderwerpen. Zo’n 

thema heb ik echt nodig, anders verval 

ik steeds in hetzelfde. Dat hoort niet 

bij me. Ik moet steeds een uitdaging 

hebben.’ Ine is reislustig en maakt op 

vakantie altijd veel foto’s en schetsen, 

die ze later kan gebruiken voor haar 

werk. ‘Marjan Nagtegaal organiseert 

ook reizen voor haar cursisten. Daar 

doen we inspiratie op.’ De schilderijen 

die in de galerie van BeeKk hangen, 

zijn gebaseerd op foto’s en schetsen 

van de Franse Pyreneeën en Noorwe-

gen, maar ook van dichter bij huis ge-

legen oorden, zoals Zeeland en Schier-

monnikoog. Een groot schilderij toont 

Times Square in New York bij avond. 

‘Zelf ben ik er nooit geweest, maar 

ik zag er een fotootje van in de krant 

staan, zo klein als een postzegel.’ Twee 

andere schilderijen horen duidelijk bij 

elkaar. ‘Die maakte ik naar aanleiding 

van het thema ‘ruimte’. Het ene toont 

een stel waarvan de man een T-shirt 

draagt waarop een soort rendier staat. 

Het tweede schilderij toont hetzelfde 

rendier tegen een vergelijkbare achter-

grond in het groot. ‘Dat is een grapje 

van me. De meeste vrouwen zien niet 

dat dat rendier ook op dat T-shirt staat, 

mannen juist wel.’’ 

Olcine de Kat gaat langzaam en heel precies te werk bij het creëren van een 

keramisch voorwerp. Ine de Charro maakt haar beste schilderijen juist in 

korte tijd, heeft ze gemerkt.

Klassiek concert door AZM
Zaterdag 15 december geeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM) een klassiek concert in de 

H. Michaëlkerk in De Bilt. Uitgevoerd worden het Gloria van Vivaldi en het Requiem van Fauré. 

De twee koorstukken worden omlijst door enkele kleinere werken van Vivaldi, Bach en Fauré.

Na een periode van afwezigheid ver-

heugt het AZM zich weer op de uitvoe-

ring van een klassiek concert in deze 

kerk. De repetities voor deze stukken 

zijn momenteel in volle gang. Uitvoe-

rende solisten zijn Annelie Brinkman 

(sopraan), José Scholte (alt en mez-

zosopraan) en Ludovic Provost (bas 

en bariton). De muzikale begeleiding 

wordt verzorgd door het Nederlands 

Begeleidingsorkest.

Gloria

Voor de pauze wordt het Gloria van Vi-

valdi uitgevoerd. Een Gloria is een on-

derdeel van een katholieke mis: het is 

de jubelzang van de engelen die de ge-

boorte van Jezus aankondigen. Vivaldi 

heeft zeker drie verschillende Gloria’s 

gecomponeerd, waarvan de laatste nooit 

is teruggevonden. Uitgevoerd wordt het 

Gloria nummer RV 589, geschreven in 

de periode 1713-1717. Naast het Glo-

ria staat voor de pauze het concert voor 

twee trompetten van Vivaldi op het pro-

gramma. De begeleidende muziek van 

het Gloria is in zijn motieven verwant 

aan het trompetconcert. 

Requiem

Na de pauze wordt het Requiem van 

Fauré uitgevoerd. Een Requiem is 

een mis die in de rooms-katholieke 

eredienst wordt opgedragen voor de 

doden. Het Requiem van Fauré kan 

omschreven worden als mild en zacht-

aardig vergeleken met Requiems van 

veel andere componisten. 

De muziek straalt vertrouwen uit in 

een rustgevende dood. Als inleiding tot 

dit Requiem wordt het stuk ‘Immortal 

Bach’ ten gehore gebracht, een bewer-

king van het Bach’s koraal ‘Komm, 

süßer Tod’. 

Kaarten

Het concert begint om 20.15 uur. Kaar-

ten zijn verkrijgbaar bij de Primera 

en de Bilthovense Boekhandel in 

Bilthoven, bij de Primera en Kapper 

Hans in Maartensdijk, bij Perron Peet 

in Hollandsche Rading, bij Boek-

handel Bouwman en juwelier Rob 

van Eck in de Bilt, of per e-mail via 

azmconcert@gmail.com .

Met een deel van het koor oefent dirigente Mariëlle Hintzen het ‘Propter 

magnam gloriam’ van het Gloria van Vivaldi.

Sinterklaaslunch 
bij Weltevreden

door Henk van de Bunt

Donderdag 29 november opende woon- en zorgcentrum 

Weltevreden om 11.00 uur haar deuren voor de nieuwste editie 

van Diner on Tour. Deze culinaire activiteit vond plaats in het 

kader van het vrijwilligersproject van de gemeente De Bilt.

Medewerkers van de gemeente gingen op bezoek bij het zorgcentrum en 

lieten de wachtlijstbewoners op een leuke en ongedwongen manier kennis-

maken met hun toekomstige leefomgeving. De opening werd verzorgd door 

wethouder Herman Mittendorff. Onder het mom ‘Betrokken ben je samen’ 

tonen medewerkers van de gemeente hun maatschappelijke betrokkenheid. 

Dit jaar doen ze dat door de bewoners van De Bilthuysen te helpen bij uit-

eenlopende activiteiten, zoals onder meer ‘Diner on tour’. Eerder dit jaar 

vond deze gezellige en culinaire bijeenkomst al plaats bij de zorglocaties 

Bremhorst, Rinnebeek en Koperwiek. De activiteit werd zonder uitzonde-

ring met veel enthousiasme ontvangen, zowel door de vrijwilligers als door 

de wachtlijstbewoners. Nu was het dus de beurt aan locatie Weltevreden.  

Wethouder Herman Mittendorff, Pietermansknecht en Sint Nicolaas worden 

door een bewoonster vereeuwigd. 

Een bijzondere editie

Omdat de goedheiligman weer in het land is, werd het ditmaal een bij-

zondere editie. Zo werd er onder 

meer een heerlijke versgebakken 

speculaascake met ijs geserveerd 

en werd er na het eten een paar 

rondjes bingo gespeeld waarbij de 

prijzen bestonden uit allemaal lek-

kernijen van de Sint. Tijdens het 

culinaire samenzijn verzorgden de 

medewerkers vrijwillig hand- en 

spandiensten zoals het serveren 

van eten en drinken en het klaarzet-

ten van tafels en stoelen. Daarnaast 

droeg men bij aan een gezellige en 

ongedwongen sfeer door in gesprek 

te gaan met de wachtlijstbewoners 

van Weltevreden. 

18 november 2012 | 8 januari 2013

Zondag 9 december 2012
geopend van 14:00-17:00 uur 
 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

KUNST EN NIEUWE MEDIA

www.arttraverse.nl
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Maertensplein 16     3

738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711      
          

10%

50%

NU op de hele 
najaar- wintercollectie
van GERRY WEBER tot 

50% KORTING*

*m.u.v. basisartikelen

Ervaar nu bij ons in de winkel de nieuwe modellen, 
kleuren en de verschillende materialen van de 
najaar- wintercollectie 2012.

30%

Fashion for eve ry age

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

RENAULT MODUS
1.4 16V 5DRS, AUTHENTIQUE

2006, 69.000, GRIJS MET, AIRCO, 

ABS, AIRBAGS, ER, CV, ESP, SB, 

CRUISE C, TREKH, RAD/CD

€ 5.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 THP 2010 92.000 GRIJS/PAARS MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV

7 PERS TREKH, ABS, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD/NAV, PARKEERH,  € 19.950,00 

CITROEN C5 TOURER 1.6 THP 2009 57.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP,,

LMV, RAD/CD/NAV, MLV  € 15.950,00 

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

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

PEUGEOT 206 1.4 3DRS 2006 83.000 ROOD, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, ABS,  € 5.250,00 

PEUGEOT 207 SW 1.6VTI 16V 2009 174.000 GEEL/GROEN MET, ABS, AIRCO, RAD/CD, LMV, 

OUTDOOR PANORAMADAK, TREKHAAK, MLV, ER, CV, SB,  € 8.950,00 

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDIF 136PK XS 2004 190.000 GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, ABS, 

LMV, RAD/CD, PARKEERH, TREKH,  € 6.950,00 

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

VOLVO 850 T5R 2.3 AUT 1995 D GROEN MET, LEDER, LMV, CLIMATE C, ORG AUDIO  € 2.500,00

06 - 53 14 67 33

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Prachi ge lifestyle- en jachtkleding, 
rubberen en lederen laarzen bij;

House of Outdoor & Opi cs
Diependaalsedijk 12-14 in Maarssen

T. 0346-556166  www.houseofoutdoor.nl

Maandag en dinsdag gesloten!

O, kom er eens kijken, 
wat er in mijn laarzen zit…..

Proefboterstol

 van 5,25 nu

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

4,25

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

www.hairdesque.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

VOOR PERSOONLIJKE 

AANDACHT EN EEN 

GOED ADVIES, BENT U BIJ 

ONS IN GOEDE HANDEN.
 

Maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen.

Geen facebook, geen 
getwitter gewoon ouderwets 

goed en gezellig!

Geen haast? Bel dan 212455
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Leo Fijen presenteert  
levenslessen van eilandgasten

door Henk van de Bunt

In de dagen voor Kerstmis komt Maartensdijker Leo Fijen met zijn twaalfde boek.  

In ‘Het geheim van de stilte’ beschrijft hij wat de stilte van het eiland Schiermonnikoog  

doet met het levensverhaal van de 300.000 bezoekers per jaar. ‘Het geheim van de stilte’  

heeft als ondertitel ‘Levenslessen van eilandgasten’.

Schiermonnikoog is het kleinste ei-

land van Nederland, met nog geen 

1000 inwoners, maar wel een veel-

voud aan gasten elk jaar. Leo Fijen 

komt daar voor zijn werk als tele-

visiejournalist al sinds 2005. Mo-

menteel loopt een nieuwe serie op 

Nederland 2 ‘Het eilandgevoel van 

Schiermonnikoog’. Daarin vertellen 

eilandgasten aan Fijen wat ze zoeken 

op het kleinste eiland. 

Stilte

Stilte is het woord dat het meest fre-

quent wordt gebruikt. Schiermonni-

koog is een plek van stilte. En in die 

stilte van de vaak ongerepte schep-

ping openen bezoekers hun hart en 

vertellen hun levensverhaal. ‘Mensen 

komen met hun vreugde en verdriet 

uit het leven naar het eiland en vieren 

daar hun geluk of worden geheeld in 

hun pijn. De schepping heelt bezoe-

kers, de stilte van de hemelkoepel 

neemt de ergste lasten van de schou-

ders van de gasten. Ik zie het voor de 

camera gebeuren, ik mag meemaken 

hoe mensen bevrijd worden van hun 

verdriet’, aldus Leo Fijen. 

Thuiskomen bij jezelf

De Maartensdijker heeft opgeschre-

ven wat eilandgasten vertellen. Ten 

diepste beschrijft hij wat de stilte met 

mensen doet. ‘Kijk’, zegt hij, ‘een 

eiland is een lege ruimte die mensen 

stil maakt. In die leegte en in die stilte 

kunnen mensen weer de kracht vin-

den om op te staan uit hun verdriet of 

om weer thuis te komen bij zichzelf 

na een periode van onrust.’

Schiermonnikoog is een spiritueel 

eiland, een korrel zand die de har-

ten van bezoekers opent. En zo kan 

het gebeuren dat in het nieuwe boek 

van Fijen de mooiste verhalen staan. 

Over twee ouderen die elkaar op hoge 

leeftijd hebben gevonden in de liefde, 

over een arts die weet dat hij gaat ster-

ven en voor de laatste keer met zijn 

kleinkinderen op het eiland is, over 

twee grootouders die hun kleinkind 

nooit mogen zien en over een leraar 

die genoeg heeft van de werkdruk, 

trager wil leven en daarom graag naar 

het eiland gaat. 

Wijsheden

Al deze eilandgasten vertellen aan 

Leo Fijen hun levenslessen. De 

Maartensdijker heeft die verwerkt 

in een televisieserie en komt nu met 

een boek. Met mooie verhalen die ie-

dereen aanspreken, met prachtige il-

lustraties, met wijsheden die iedereen 

kunnen helpen. ‘Wie blij is met zon, 

zee en strand, vindt ook de ruimte om 

weer blij met zichzelf te worden’, zo 

luidt één van de vele citaten.

Eén van de citaten: ‘Wie blij is met zon, zee en strand, vindt ook de ruimte om 

weer blij met zichzelf te worden’.

Boek doet het Jodendom in Bilthoven herleven 

door Guus Geebel 

Burgemeester Arjen Gerritsen nam op 1 december in de Bilthovense bibliotheek onder grote 

belangstelling het eerste exemplaar van het boek ’t Jodendom in Bilthoven in ontvangst. De auteurs 

Ellen Drees en Rienk Miedema beschrijven in het boek de ontstaansgeschiedenis van deze volksbuurt 

en de bewoners. Het boek wordt doorspekt met anekdotes, belevenissen en foto’s.

Het Jodendom lag ongeveer op de 

plaats waar nu De Kwinkelier is. De 

geschiedenis van de wijk begint met de 

verkoop van domeingronden in 1835 en 

eindigt met de sloop van de laatste wo-

ningen in 1971. Rienk Miedema dankt 

vooral oud-Jodendommers die hem 

bij het onderzoek naar de historie van 

de buurt hebben geholpen. Hij noemt 

daarbij speciaal Gijs, Cor en Marinus 

Vonk, die heel veel over de buurt wisten 

te vertellen. Miedema dankt verder de 

Historische Kring D’Oude School en 

de fotoclub Bilthoven die een fototen-

toonstelling over het Jodendom in de 

bibliotheek mogelijk maakte. 

Bilthoven

‘Wat een geweldige verdienste van 

Rienk Miedema en Ellen Drees om 

dit prachtige boek het levenslicht te 

laten zien’, aldus de burgemeester. 

Hij noemt de bijeenkomst een soort 

reünie van nazaten van Jodendom-

bewoners en mensen die er ook echt 

gewoond hebben. ‘De meeste mensen 

die in De Kwinkelier of op de Juli-

analaan rondlopen hebben geen benul 

van wat hier allemaal gestaan heeft en 

hoe hier gewoond en geleefd is. Als je 

de beelden ziet ontstaat er over Bilt-

hoven een totaal ander beeld dan in 

den lande over de plaats bestaat. Niet 

alleen dennenbomen, heide en mooie 

villa’s rond het station, maar ook 

een heuse volksbuurt met een arme 

hechte samenleving. Waar banden 

voor generaties gesmeed zijn en ook 

gebleven zijn.’

Familie 

De burgemeester noemt het Uilen-

pad niet zomaar een straatje, maar 

een plek waar een stuk historie ligt. 

Hij hoopt dat veel mensen dit stuk 

geschiedenis tot zich gaan nemen. 

‘Het is goed dat dingen veranderen, 

maar het is ook goed dat geboek-

staafd wordt wat er was.’ Ellen Drees 

constateert dat zonder inbreng van 

oudere bewoners het boek niet had 

kunnen uitkomen. Zij overhandigt 

een exemplaar aan twee vroegere be-

woners van ’t Jodendom, de heer Gijs 

Vonk en mevrouw van den Heuvel-

Vliek. Gijs Vonk heeft het leven in ’t 

Jodendam ervaren als het wonen in 

een grote gezellige familie. ‘Iedereen 

stond klaar voor elkaar, vooral als er 

zieken waren. Als er een baby gebo-

ren werd kreeg de hele straat beschuit 

met muisjes. Roze, want er waren nog 

geen blauwe.’ Hij dankt de auteurs 

met een bos bloemen. Oud-bewoner Gijs Vonk noemt de buurt één grote familie.

Een driedubbel  
groene kerstboom

Adoptiekerstboom ook dit jaar in 

Groenekan te verkrijgen
Met kerstboomadoptie is men driedubbel groen. Ook dit jaar kan men weer 

kerstbomen adopteren bij tuinderij ’n Groene Kans in Groenekan. De duur-

zame adoptiekerstboom is qua kleur natuurlijk groen, maar ook biologisch 

geteeld en geschikt voor hergebruik. Daarnaast steunt u met de kerstboom-

adoptie een organisatie met een groen hart. Men verwacht landelijk weer 

zo’n 3000 bomen te kunnen uitgeven.

Uitgiftepunt ’n Groene Kans doet dit jaar voor de 2e keer mee aan Adopteer 

een Kerstboom. Naast kerstbomen worden er ook praktische benodigdhe-

den als manden en schotels verkocht. Op zaterdag 15 december zal er ook 

een houtdraaier aanwezig met ambachtelijke kerst(boom)versieringen. 

Principe

Het adoptieprincipe werkt als volgt: haal een biologisch geteelde kerstboom 

bij ‘n Groene Kans, zorg er goed voor, en lever hem na de kerstdagen weer 

in voor herplant. Er wordt gewerkt met een statiegeldsysteem van 10 euro, 

welke bij inleveren wordt terugbetaald. Elke boom krijgt een label met een 

uniek nummer, waardoor het mogelijk is ieder jaar dezelfde boom in huis 

halen en kan de boom worden ‘bezocht’ op de kwekerij in Leusden. 

Kerstbomen adopteren kan op woensdag 12 december (tussen 14.00 en 

16.00 uur) en op zaterdag 15 december (tussen 11.00 en 14.00 uur). Het 

is niet mogelijk bomen te reserveren. Op de eerste zaterdag van januari 

worden alle bomen weer terugverwacht. Kijk op www.groenekans.nl/kerst-

boom of op www.adopteereenkerstboom.nl .

Proeven bij Landwaart

Bij Landwaart aan het Maertensplein te Maartensdijk is men al volop 

bezig met het Kerst-keuze diner. Zaterdag 8 december a.s. worden alle 

kerstgerechten smakelijk gepresenteerd en is iedereen van 11.00 tot 

15.00 uur van harte welkom om het lekkers te bekijken en te proeven. Het 

culinaire team van Landwaart zal - evenals andere jaren - uw vragen graag 

beantwoorden en uw keuzes graag noteren. [HvdB]

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Nordman

Abies Nordmanniana

Hoogte ca. 150 cm. Per stuk

van 24,95Cvoor 

14,99

wk 49. Geldig van 06-12 t/m 12-12. OP=OP



Voor de kenners. Om zelf te stoven.

HAZENACHTERBOUTEN ...............500 GRAM € 8,25

Ouderwets lekker. Gekruid en gezouten.

SCHOUDERFILET ROLLADE .......500 GRAM € 5,75

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid.

HERFST STEAKS ...................................... 4 STUKS € 7,00

Met een randje. Ouderwets lekker, om te stoven.

RUNDER BORSTLAPJES ..................500 GRAM € 4,50

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. karbonade, ham en kaas. Lekker gepaneerd.

KOTELET SUISSE ...................................100 GRAM € 1,35

Uit onze traiteurhoek: lekker met bijv. puree en rode kool.

WILDZWIJN STOVERIJ ....................100 GRAM € 1,85

Voor de liefhebbers: lekker gemarineerd, ca. 6 minuten bakken.

LAMSKOTELETJES ...............................100 GRAM € 2,25

Lekker met bijv. sinaasappelsaus of mango chutney. 

Ca. 20 minuten op 170°c.

GECONFIJTE EENDENBOUTEN

...................................................................... PER STUK NU € 4,25

Van ons bekende varkensvlees. Superkwaliteit!

SPEENVARKEN SPEKLAPJES .......500 GRAM € 4,50

Uit onze herfsthoek: alleen warm maken, met een beentje, 

lekker bij al uw winterkost.

EISBEIN ........................................................100 GRAM € 1,25

Om te roerbakken. Lekker gemarineerd mals rundvlees, met groente gevuld.

RUNDERWOKREEPJES .....................100 GRAM € 1,50

Van 1ste kwaliteit kipfilet, lekker gepaneerd en gekruid.

KIPFILETSCHNITZELS ....................... 4 STUKS € 5,00

Puur rundvlees, lekker gekruid. Heerlijk voor op een broodje.

BIEFBURGERS ........................................... 3 STUKS € 3,75

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 8 december. Zetfouten voorbehouden.

Ter uitbreiding van ons verkoopteam
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste 
persoonlijkheid

met een passie voor schoenen

Lijkt het u leuk om onze klanten te adviseren inzake passende schoenen 
en beschik je over kennis inzake comfortschoeisel, wellicht aangevuld met 
voet en houdingsproblematiek dan verwelkomen wij je graag.

Belangrijk is dat u beschikt over emphatische vermogens, een positieve 
instelling en fysieke gezondheid.

Wij bieden u een plus/min urencontract aan met in de aanvang 
gemiddeld twee dagen werk per week. Er moet een mogelijkheid zijn om 
uit te groeien naar vier werkdagen per week.

Uw sollicitaties kunt u richten naar
sollicitaties@indermaur-beterlopenwinkel.nl t.a.v. Kim Olde Riekerink

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG  Groenekan

telefoon: 030-2040612

info@indermaur-beterlopenwinkel.nl

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Raaijen Interieurs
*  ACTIE  *

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

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

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 
030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Ter kennismaking:

maandag, dinsdag en woensdag 

(november en december) 

serveren wij elk 2e 3-gangen keuzemenu 

voor de halve prijs!  

Reserveren is noodzakelijk 

o.v.v.  actiemenu!

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

• Anton Pieck winkeldorp
• Smulkramen
• Levende Kerststal
• Henk de houthakker
• Kinderactiviteiten
• Kerstkoophuis
• Optredens koren/artiesten
• Bezoek van de Kerstman

€ 9,95

T/m 23 december ELKE DAG OPEN (ook zondags)

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883

Kom snel, want de aanbieding is

zéér goed en ...... OP IS ECHT OP

Alle actie-aanbiedingen vindt u

op www.vaarderhoogt.nl Hoogte

ca 100/120 cm

Kijk voor het complete programma op www.warmewittewinterweken.nl

Tijdens de Warme Witte Winter Weken:

Picea Omorika

In pot, van 13,95 voor .....

Servische Spar

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Anne Versteyne

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

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

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

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

Kerstdiner 20 december, aanvang 17.00 uur
Reserveren kan tot 16 december, kosten € 23,- 

openingstijden:

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

Als de tent neergezet wordt, begint 

de Koninginnedag-koorts al. Tijdens 

de feestweek ontstaan verkeringen, 

vroegere inwoners komen voor een 

soort oranje-reünie, nieuwkomers 

voelen zich welkom. Onze doelstel-

ling is om de binding in het dorp in 

stand te houden. Daarom hebben we 

een eigen volkslied en eigen lintjes. 

Voorzitter blijf ik nog wel een tijdje. 

Maar dan moet er een geschikte op-

volger gevonden worden. Het is be-

langrijk om aansluiting te houden bij 

de volgende generatie.

Ad Verhoef (verhaal ‘Koninginnedag 

duurt een week in Westbroek’ wordt 

gepubliceerd in het jubileumboek)

‘Voor deze bijzondere avond had-

den we thuis kaarsen in de speciale 

kandelaar voor Chanoeka geplaatst. 

Op verzoek van mijn vrouw Grietje 

ontstak Irma de eerste kaars. Robert 

zong een Joodse zegenbede. Eén 

kaars verdrijft de duisternis om zich 

heen. Voor hen was dit het begin van 

het Feest van het Licht. Voor ons was 

dit het begin van de Advent, waarin 

elke week één adventskaars meer 

wordt aangestoken. Het symbool van 

het Licht dat in de wereld kwam. We 

voelen ons verrijkt door het contact 

met onze nieuwe vrienden. Samen 

verbonden in een vriendschap die 

voortkwam uit een sigarenkistje. Sa-

men gedenkend opdat we niet verge-

ten. Het Licht dat gezien mag worden 

en in toenemende mate wil schijnen 

in deze wereld.’

Ron de Graaff (www.debiltschrijft.

nl, verhaal ‘Een verborgen kistje’)

Schrijfopdracht

Het schrijfthema van december is 

feest! Natuurlijk vanwege het feit dat 

december traditioneel dé feestmaand 

is. Maar ook omdat we met dit thema 

de reeks afsluiten die wij in juli 2011 

begonnen zijn op zoek naar verhalen 

uit de regio. Verhalen zijn er inmid-

dels gekomen zoals u kunt zien op 

onze website www.debiltschrijft.nl. 

Bovendien verschijnen enkele eer-

dere publicaties én een groot aan-

tal nieuwe verhalen in ons jubile-

umboek ‘Verhalen van Vroeger & 

Nu’ ter gelegenheid van alweer een 

feest: het 900-jarig jubileum van 

gemeente De Bilt. In maart 2013 is 

het boek verkrijgbaar en tot 1 ja-

nuari kunt u het alvast met korting 

bestellen op onze website.

Voor dit thema zijn wij op zoek 

naar verhalen over allerlei soor-

ten feesten. Vertel ons over hoe u 

verjaardagen viert en beleeft, over 

Sinterklaas, kerst, oud en nieuw, en 

alle andere traditionele feestdagen. 

Over feesten uit andere culturen, 

over jubileumfeesten, over buurt- 

of familiefeesten en wat u verder nog 

kunt verzinnen.

Welk feest blijft voor altijd in uw 

herinnering? Hoe viert u in deze 

tijd feest en ging dat vroeger moge-

lijk heel anders? Zijn er misschien 

feesten die u toen beleefde maar nu 

niet meer zo gevierd worden? Orga-

niseerde u zelf een feest, gewoon of 

voor een bijzondere gelegenheid? 

 

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 www.debiltschrijft.nl  vindt u 

nieuwe verhalen, o.a. verhalen waar-

uit bovenstaande citaten afkomstig 

zijn en schrijftips- en trucs. Half de-

cember verschijnt één van de verha-

len van dit thema tevens in De Vier-

klank.

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: 0346-214191

Schrijfthema: Feest ….....  

in De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, 

Bilthoven, Maartensdijk en Westbroek

(Foto: Henk van der Feest)

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. 

Aanleiding voor De Bilt Schrijft om samen met De Vierklank op zoek te 

gaan naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. Dit is de laatste  

schrijfopdracht in een reeks van achttien. Tot aan het eind van de maand 

kunt u uw verhaal nog insturen. Verhalen worden gepubliceerd op de web-

site www.debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen 

wordt eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileumboek Verhalen 

van Vroeger & nu dat begin maart 2013 verschijnt.

Voorkeursvariant Noordelijke Randweg 

Utrecht ook voor Groenekanners ongewenst

door Henk van de Bunt

Maandag 26 november werd in de Dorpsraad Groenekan nog laat in de avond de presentatie 

besproken van de voorkeursvariant van Noordelijke Randweg Utrecht. Tonny Groen, van de 

Dorpsraad Groenekan had zojuist die presentatie in Utrecht bijgewoond en deed een oproep in de 

Dorpsraad Groenekan om als bewoner van Groenekan vooral te reageren richting Gemeente Utrecht. 

Tonny Groen: ‘Het goede nieuws: 

Geen snelweg. Het slechte nieuws: te 

weinig geld voor optimale leefbaar-

heid en inpassing. Een stadssnelweg 

met 6 rijstroken en 100 km/h gaat de 

Noordelijke Randweg Utrecht niet 

worden en ook de verhoogde variant 

op een dijk is van de baan. Daarnaast 

blijft de Gageldijk intact. De voor-

keursvariant zal in ieder geval niet 

meer dan 2x2 rijstroken bevatten bij 

een max. snelheid van 80 km/h. De 

bewoners van Overvecht, Blauwkapel 

en Groenekan hebben altijd een duide-

lijke voorkeur geuit voor een volledig 

verdiepte ligging. Geluidhinder blijft 

zo beperkt, ook voor de wijde omge-

ving en inpassing in de omgeving is 

optimaal. Het budget van 181 miljoen, 

waarvan 130 miljoen Rijksbijdrage, is 

daar echter niet toereikend voor’.

Tumultueus

De avond in Utrecht was volgens Ton-

ny Groen zeer tumultueus verlopen. 

Bewoners uit Groenekan, Overvecht 

en Blauwkapel waren het duidelijk 

niet eens met de gepresenteerde ver-

hoogde verkeerspleinen. Alle omwo-

nenden willen een verdiepte ligging 

van alle drie de verkeerspleinen. De 

kosten daarvoor zijn echter 30 miljoen 

extra per plein. Het Robert Kochplein 

maakt de minste kans op een ver-

diepte ligging omdat ook de gemeente 

De Bilt, tegen de wens van de bewo-

ners van Groenekan, zich tegen een 

verdiepte ligging heeft uitgesproken. 

Tonny Groen heeft wethouder Lint-

meijer van Utrecht erop gewezen dat 

een verdiepte ligging van het Robert 

Kochplein gewoon mogelijk is. Dit 

blijkt uit technisch onderzoek. Daar-

naast is verhoogde ligging van de plei-

nen vanuit landschappelijk oogpunt 

ongewenst en zitten omwonenden 

niet te wachten op nog meer onveilige 

brede kale ruimtes onder viaducten 

richting Gageldijk, Noorderpark en 

Groenekan. 

Zorgen 

Verschillende bewoners wezen er op 

dat een mogelijk slechte luchtkwa-

liteit tot extra gezondheidskosten 

leidt (bijv. astma bij kinderen). Deze 

kosten zijn echter niet meegenomen 

in de voorkeursvariant. Wethouder 

Lintmeijer zegde toe om te kijken of 

die kosten inzichtelijk te maken zijn. 

Projectmanager Martine Sluijter be-

nadrukte steeds dat verschillende de-

tails nog niet zijn uitgewerkt. Daaron-

der vallen de ontsluiting van de twee 

benzinestations, de inpassing van 

Tuincentrum Overvecht, maar ook de 

inpassing van de twee ietsbruggen. 
Ook details als de breedte van de mid-

denberm en de precieze verschuiving 

richting Overvecht liggen niet vast. 

Reageren 

Iedereen, ook bewoners van Groe-

nekan, kunnen tot 1 januari 2013 re-

ageren op de plannen via de website 

www.utrecht.nl/nru. (reactieformu-

lier) Bewoners waren woedend over 

de oorspronkelijk reactietermijn van 

slechts twee weken. De gemeente 

heeft daarom de termijn verlengd tot 

1 januari 2013. In maart 2013 dient er 

een deinitief Utrechts raadsbesluit te 
liggen. De aanleg zou in 2017 moe-

ten beginnen. Zie voor een voorbeeld 

reactie de site van de SSGM: www.

ssgm.nl en Dorpsplein Groenekan 

(dorpsraad) www.dorpspleingroene-

kan.nl 

Vertegenwoordigers belangengroepen op Robert Kochplein: v.l.n.r. Tonny 

Groen (Dorpsraad Groenekan), Job Haug (DROOM Utrecht), Frits Jansen 

(SSGM) en Marius van den Bosch (Dorpsraad Groenekan).

Dorpsraad Groenekan
Maandag 26 november is er tijdens de Groenekanse Dorpsraadbijeenkomst 

door de Raad van Kerken een gedetailleerde beschrijving gegeven over 

het Bilts Hoogkruis dat i.v.m. het 900-jarig bestaan van de gemeente De 

Bilt geschonken wordt aan de inwoners van de gemeente De Bilt. Hiervoor 

is een Stichting ‘Het Bilts Hoogkruis’ opgericht. De voorzitter van deze 

stichting (ds. Gert Landman) gaf een toelichting op de Ierse wortels van 

het ontstaan van gemeente De Bilt. Daarnaast wordt er in 2013 (eind mei) 

een reis georganiseerd naar Ierland om de plaatsen te bezoeken die met de 

oorsprong van De Bilt te maken hebben. Voor meer informatie zie www.

biltshoogkruis.nl.

Na de pauze licht een drietal bestuursleden van het Groenekans Landschap 

de plannen toe van de gemeente om het landelijk centrum van de KNLTB 

naar de gemeente te halen. Dit plan geeft veel weerstand en sluit niet aan 

met de visie van het Groenekans Landschap, het Utrechts Landschap en de 

wens van omwonenden om het gebied groen te houden. Op 11 december is 

er een tweede bijeenkomst over de visie De Bilt West: van 20.30 tot 22.00 

uur is er een inloopavond voor toelichting op de plannen in het HF Wit-

tecentrum.

Vanuit de gemeente wordt in het kort de stand van zaken toegelicht om-

trent de voortgang van de plannen voor de te bouwen basisschool bij de 

Versteeghlaan. Deze plannen liggen ter inzage tot eind december 2012 en 

zijn ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Medio 2013 zal er een 

eerste ontwerp ingediend worden.

(Dorpsraad Groenekan)



Kerstdiner 2012
Wij zijn 2e Kerstdag geopend.

Amuse proeverij
van tonijntartaar, kreeft en pata negra

~~~~~
Salade van kwartelei, truffelaardappel,

gerookte fazant� let en eendenleverkrullen
~~~~~

Heldere bouillon van ossenstaart,
zoete tomaatjes en paddestoelen

~~~~~
Hert� let op taartje van hete bliksem,

wildjus van XO sherry
of

Snoekbaars� let, garnalenkroketje
en winter ratatouille

~~~~~
Grand dessert de Noël

met een glaasje Muscat de Riversaltes

Prijs € 49,50 p.p.

U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom.
Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website 

of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De Bilt

in Actie!

www.debiltinactie.nl

OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Händellaan 9, uitbreiding woning (14-11-2012)
•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, uitbreiding van het 

bestaande schoolgebouw met 7 lokalen (13-11-2012)
•  Bilthoven, Vinkenlaan 27, wijzigen erker en zijgevelkozijn 

(19-11-2012)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 27, oprichten bijgebouw (13-11-

2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Mozartlaan 21, kappen van 2 beuken (14-11-2012)
•  Bilthoven, Obrechtlaan 32, het oprichten van twee 

dakkapellen op het zijgeveldakvlak van de woning (15-11-
2012)

•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 394, kappen van 1 kastanje 
(16-11-2012)

•  Bilthoven, Tollenslaan 17, kappen van 1 linde (14-11-2012)
•  De Bilt, Burgemeester De Withstraat 29A, uitbreiding 

wijkgebouw De Voorhof t.b.v. berging/opslag meubilair (21-
11-2012)

•  De Bilt, Thorbeckeweg 19, oprichten erker en vervangen 
gevelkozijnen (16-11-2012)

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V weg 37 huis 61, kappen 
van 1 es (16-11-2012)

21.11.12
[bron: www.debilt.nl]

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

géén inschrijfkosten!

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

www.atlasfysio.nl

Stichting Delta De Bilt 
voor primair onderwijs 

zoekt per begin volgend jaar i.v.m. 
het reglementair aftreden van twee 
van haar bestuursleden: 
BESTUURSLEDEN/TOEZICHTHOUDERS. 

Meer informatie over deze vacatures en over Stichting 
Delta treft u aan op onze website: 
www.deltadebilt.nl

Wilt u informatie over deze interessante en veelzijdige 
positie? Neem dan contact op met de heer 
R.W.P.van Seters, voorzitter. 
T: 0653720328 mail: seters@deltadebilt.nl

U kunt uw reactie tot 1 januari mailen naar: 
mevrouw H.E. van Lier, bestuurslid. 
mail: hevanlier@gmail.com

Woensdag 12 december

Van 15.00 tot 20.00 uur

Een sfeervolle winterfair met leuke 

kraampjes, heerlijke lekkernijen en 

leuke kinderactiviteiten.

Winter fair

Landgoedwinkel “De Rading”
Rading 1b Hilversum, Tel. 035 58 257 26

Kerstartikelen in alle soorten, maten en kleuren -  

Kerstbomen - Kerststukjes -  

Brocante - Originele woonaccessoires & cadeau  

artikelen - Edelsmid - Houten producten  

(vogelhuisjes, tuinmeubels enz.) - Heerlijke lekkernijen 

in onze lunchroom én om mee te nemen.

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Informatiebijeenkomst 

‘Hoofdpijn & Migraine’ 

Wordt de dag regelmatig 

verknoeid door hoofdpijn 

en werken de pijnstillers 

van de apotheker of drogist 

niet of niet meer, dan heeft 

u misschien migraine. 

Voor hoofdpijnpatiënten 

en andere belangstellenden organiseert 

Noorder Apotheek hierover een gratis 

voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met de 

Hoofdpijn Patiënten Vereniging Nederland. 

Doelstelling van de voorlichtingsbijeenkomst is de 

bewustwording rond migraine te vergroten en het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg daaromheen. 

Zelfmanagement speelt daarbij een belangrijke 

rol. In de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over 

onderwerpen die belangrijk zijn bij behandeling en 

voor gezondheid. 

Aan de orde komen:

1. Hoofdpijn, hoe vaak komt het voor.

2. Verschillende soorten hoofdpijn.

3. Wat is migraine.

4. Hoe verloopt een migraine aanval.

5. Oorzaken van migraine.

6. Triggers en leefregels.

Tevens zullen er een apotheker, fysiotherapeuten, 

een diëtiste en een natuurvoedingsdeskundige 

aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De 

voorlichtingsbijeenkomst is gratis te bezoeken op 

13 december a.s. in Huize Het Oosten, Rubenslaan 

1 te Bilthoven. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden kan 

via 030-2283491 of 0346 212930 of in de Noorder 

Apotheek te Bilthoven of Maartensdijk. 
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Deel basisschool Werkplaats  
maakt plaats voor nieuwbouw

door Lilian van Dijk

De afdeling basisonderwijs van de Werkplaats aan de Kees Boekelaan in Bilthoven gaat verbouwen. 

Het gedeelte dat er het laatst - in de jaren zestig! – is bijgebouwd, wordt vervangen door  

een nieuw gebouw dat beter past bij de oudbouw. De werkzaamheden beginnen in  

april 2013 en de oplevering zal plaatsvinden in november 2014. 

Het gedeelte wat onder monumenten-

zorg valt, het Zaagtandgebouw ge-

heten, wordt gerenoveerd. Directeur 

van de afdeling basisonderwijs Jeroen 

Goes legt uit: ‘Daar komt bijvoorbeeld 

dubbel glas.’ Twee lokalen die boven 

elkaar zijn geplaatst, worden niet af-

gebroken, maar krijgen een andere be-

stemming. ‘Het onderste lokaal wordt 

een atelier voor koken en techniek, het 

lokaal daarboven wordt docentenka-

mer.’ Het kleutergebouw dat tegenover 

het gebouw voor de klassen drie tot en 

met acht ligt, blijft intact. 

Voor het gedeelte dat wordt afgebro-

ken komt een gebouw in de plaats in 

de vorm van een halve cirkel dat qua 

stijl veel beter bij het Zaagtandgebouw 

past dan het huidige gebouw, is Goes 

van mening. ‘De nieuwbouw wordt 

een ruimte zonder herkenbaar traditi-

onele lokalen. Wel zijn er hoeken en 

nissen voor de zogeheten gezinsgroe-

pen, het stil werken en het samenwer-

ken. Het totaal aantal vierkante meters 

blijft hetzelfde en het gebouw blijft ge-

lijkvloers, maar omdat er geen muren 

en gangen in komen, is er toch ruim-

tewinst.’ De invulling verschilt van 

de situatie van nu, waar groepen een 

eigen klaslokaal hebben: ‘In dit half-

ronde gedeelte krijgen de groepen vijf 

tot en met acht les. Dat zijn in totaal 

driehonderd leerlingen, verdeeld over 

tien groepen.’ De ruimte in de nieuw-

bouw wordt zodanig ingedeeld, dat 

leerlingen in groepen bij elkaar zitten 

voor verschillende activiteiten, zoals 

instructie, samenwerken, concentratie 

en ontdekkend leren.’ Alleen als de 

school begint, om half negen, zijn alle 

leerlingen in deze ruimte bijeen. ‘Al 

vrij gauw gaan er groepen weg naar 

andere locaties. Dat heeft te maken 

met ons aangepaste programma. Som-

migen gaan naar bijvoorbeeld naar de 

kinderboerderij, anderen naar dans 

of muziek.’ De lerarenkamer kan een 

dubbelfunctie vervullen: ‘Daar kan 

muziekles worden gegeven.’ 

Leerdoelen en leerlijnen

De bijzondere vorm en inrichting van 

de uitbouw betekent een terugkeer 

naar het oorspronkelijke gedachtegoed 

van grondlegger Kees Boeke, verze-

kert Goes. ‘We willen terug naar zijn 

uitgangspunt: elk kind te laten worden 

wat het is.’ Goes is nog maar een jaar 

in dienst van de school als directeur, 

maar is enorm geboeid geraakt door 

het gedachtegoed van Boeke. ‘Dat 

stamt uit de jaren dertig, maar is heel 

goed in de huidige maatschappij te 

plaatsen. Als school zijn we daarover 

in discussie, onderling, maar ook met 

de ouders. Welke ideeën zijn nog goed 

toepasbaar in deze tijd en hoe geven 

we daar vorm aan? Wat willen we an-

ders doen?’ De vraag dringt zich op 

of de Werkplaats voldoende is toege-

rust om kinderen met bijvoorbeeld 

ADD of ADHD passend onderwijs te 

geven. Wordt het niet veel te druk in 

zo’n grote ruimte? ‘Onze werkwijze 

vereist een strikte structuur. Daar re-

ageren kinderen met ADD en ADHD 

juist goed op. Het geeft hun veel vei-

ligheid.’ Ook hoogbegaafde kinderen 

zullen er genoeg aan hun trekken kun-

nen komen, verzekert Goes. ‘We wil-

len het huidige systeem beter toepas-

sen. Kinderen krijgen inzicht in hun 

eigen leerdoelen en in die leerdoelen 

zitten leerlijnen. De lesstof wordt in 

stukjes gesneden en daar zitten activi-

teiten aan vast. Op die manier houden 

het kind zelf, de docenten en de ouders 

de ontwikkeling van het kind in de ga-

ten.’ Goes benoemt het contrast met 

andere scholen: ‘In onze ogen heeft 

Kees Boeke dat zo bedoeld: je past het 

programma zo goed mogelijk aan de 

behoefte van het kind aan. Zo komt ie-

der kind tot zijn recht. Daar ben ik van 

overtuigd. Het is meer: is de school 

wel geschikt voor de ouders dan: is de 

school geschikt voor het kind.’ Pesten 

is een belangrijke en gevoelige kwes-

tie in de huidige maatschappij. Leidt 

een grotere ruimte delen met veel an-

dere leerlingen niet tot meer pesten: 

‘Het begint bij het pedagogische kli-

maat. Dat moet honderd procent veilig 

zijn. De kinderen zorgen zelf voor die 

veiligheid. 

Wij maken gebruik van het concept 

van gezinsgroepen. In zo’n groep zit-

ten twee groepen bij elkaar, bijvoor-

beeld groep 3 en 4 of groep 7 en 8. De 

oudere kinderen treden als mentor op 

voor de jongere kinderen. Een kring-

gesprek is daarbij belangrijk. De leer-

kracht begeleidt en stuurt het proces, 

maar de kinderen reiken zelf elkaar 

oplossingen aan.’

Directeur Jeroen Goes, staande bij het schilderij van de plek waar de 

Werkplaats ooit begon, benadrukt: ‘We gaan niet naar een heel ander systeem, 

maar wat we doen, gaan we nog beter uitvoeren.’

Piet leert Engels
Op de van Dijckschool in Bilthoven krijgen de kinderen vanaf 

groep 1 t/m groep 8 Engelse Les. Zwarte Piet vond dat zo leuk 

dat hij zijn intrek nam in het kantoortje van de administratie. 

Hij maakte daar elke nacht zo’n grote puinhoop, dat er een 

nieuw kantoor is ingericht voor deze talenpiet. 

Het kantoor wordt steeds voller en voller. Kinderen helpen Piet enorm door 

allerlei werk voor hem neer te leggen en op te hangen. Engelse Sinterklaas-

liedjes, Engelse woordjes die met Sinterklaas te maken hebben, etc. En Piet 

maar studeren. Af en toe houdt hij een korte strooipauze om daarna weer 

hard verder te gaan leren in zijn eigen kantoor. Ook Sinterklaas heeft per ge-

dicht laten weten dat hij heel graag Engels wil leren. Hij overweegt om zeer 

binnenkort een reisje naar Engeland te maken. Hopelijk pas ná 5 december.

Piet wordt overstelpt met werk op de Van Dijckschool.

Nieuwe Prinsen bij de Weergodden
René Hansen is nieuwe jubileum 

Prins bij de Weergodden. Hij zal re-

geren onder de naam Prins Atlas III 

en zijn partner Cynthia zal hem als 

Hofdame terzijde staan. Branco de 

Hoop is de nieuwe Jeugdprins, die 

samen met zijn page Femke de jeugd 

zal voorgaan in de carnavalsvreugde.

De Weergodden begonnen met de 

Prinsenverkiezing op zondag 11 no-

vember in het H.F.Witte Centrum 

hun 44 e jaar; tevens hun jubileum 

seizoen 4 x 11 jaar. Na het oficiële 
gedeelte kwam het feest op gang met 

muziek van Hofkapel De IJsbrekers, 

optreden van de windstootjes en D.J. 

Ben Korver. Als klap op de vuurpijl 

werd de middag afgesloten met Rik 

Hoogland, zanger uit Utrecht. V.l.n.r. jeugdprins Barn, page Femke, hofdame Cynthia en Prins Atlas.

Slordige nederlaag Tweemaal Zes in Purmerend

Na drie overwinningen in de zaal Overgangsklasse is Tweemaal Zes tegen haar eerste nederlaag 

aangelopen. In Purmerend werd het 20-12 tegen de oud-Hoofdklasser BEP.

Bij aankomst in de hal bleek net het 

plaatselijke Sinterklaasfeest te zijn 

gevierd en was er nog een podium en 

vooral heel veel rotzooi in de hal. On-

danks dat er geprobeerd werd de boel 

netjes op te leveren resteerde voor de 

wedstrijd een viezige, te gladde hou-

ten vloer. Het spel van Tweemaal Zes 

was daarentegen erg stroef. Wellicht 

verwend door het goede spel van de 

laatste weken werd te lichtzinnig om-

gegaan met het fel strijdende BEP. Zij 

zetten veel energie en werklust tegen-

over de speerpunten van TZ waarbij 

op andere posities juist werd meege-

keken naar Tim Meijers en Anouk van 

Breda. Ook beschikt BEP over enkele 

lastige individuen die met speciieke 
kwaliteiten het spel kunnen ontrege-

len. Het tempo bij TZ lag simpelweg 

te laag, zodat TZ verviel in een statisch 

spelletje. Als dan ook het schotpercen-

tage niet aan de verwachtingen voldoet 

wordt het een lastige avondje. Verde-

digend wist TZ wel haar organisatie 

op orde te krijgen zodat beide ploegen 

eigenlijk veel te weinig scoorden voor 

een Overgangsklasse wedstrijd. De 

ruststand van 6-5 zegt genoeg.

Het plan van TZ was om na rust direct 

het initiatief naar zich toe te trekken 

en te laten zien waarom TZ bovenaan 

staat. In die fase was een bedenkelijke 

rol weggelegd voor de arbitrage. De 

scheidsrechter, in het recente verle-

den nog hoofdcoach van het eerste 

team van BEP, keurde doelpunten af, 

zag geen goeds meer in de rebound-

duels van Bart Drost en Joep Gerritsen 

en beloonde de doorbraakacties van 

Anouk van Breda niet. Tot overmaat 

van ramp moest Tim Meijers al snel na 

rust het veld verlaten door de zoveelste 

glijpartij op de houten vloer, een knie-

blessure als gevolg. ‘Good old’ Paul 

Meerstadt was zijn vervanger.

BEP pakte het momentum over en 

scoorde een serie goede goals waar-

mee het verzet was gebroken. Het 

inbrengen van Daphe Bos en Timo 

Verheul mocht verder niet baten. Het 

resultaat, de omstandigheden waar-

onder dit gebeurde en het feit dat TZ 

slechts 12 keer wist te scoren maakte 

het een stevige teleurstelling. Vol-

gende week zaterdag, tegen Rohda uit 

Amsterdam, hoopt TZ het spel uit de 

eerste weken weer op te pakken. 

Het tweede team van Tweemaal Zes 

wist wel haar 4e overwinning op rij 

te boeken. Tegen Dalto uit Driebergen 

werd het 11-13.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op! 
prijzen gewijzigd

U zoekt 
-

U vindt

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

Te koop aangeboden

Legpuzzels Jan van Haasteren 

10 stuks. Helemaal gaaf in 

doos. In één koop € 22,50. Tel. 

0346-282302

Nieuw dekbedovertrek lits 

jumeaux 240x220/200 cm. 

Katoen, zelfstrijkend. Kleur 

groen met wit, bloem en 

streep. In originele verpak-

king. € 15,-. Tel. 0346-282302

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 45,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zinken 

wasketel. € 25,-. Oude, zin-

ken gieter. € 15,-. Tel. 035-

5772022

Stalen, lage noren, mt. 39, 

merk Vicking, paar keer 

gebruikt, prijs: € 40,-. Tel. 

035-5772022.

2 Entree kaarten voor sauna 

"Thermen Bussloo" t.w.v. 

€ 29,95 ma-do geldig t/m 

20-12-2012. Bel rond 18.00 

uur 0346-282392

Cd/dvd Pakketje onder de 

kerstboom voor “ oude roc-

kers” : 1 cd van Santana 

(gesealed) & 1 dvd van Peter 

Frampton. Samen € 12,50. Tel. 

035-6236294

Cd setje met 2 cd’s van 2 

muzikale vrouwelijke zang-

talenten Amy Winehouse & 

Heather Nova. Samen € 10,-. 

Tel. 035-6236294

Halogeen lampensetje, nieuw 

in doos met ophang bekabe-

ling . €10,-. Tel. 06-16276013 

2 Cd-box: 36 chanson liede-

ren om alvast in de stemming 

te komen voor wintersport in 

Frankrijk.  Anthology Vol. 1 

van Pierre Rapsat, gesealed. 

€ 10,-. Tel. 035-6236294

Mooi zijn aan de Kersttafel? 

Feestelijk dunne zwarte 

damesgilet met glitters (zgan) 

maat M/L € 5,-. Universele 

afstandsbediening met 

grote druktoetsen. € 5,-. Tel. 

06-16276013

Nette, leren lage schoenen 

voor dames. Instappers. Kleur: 

mat zwart, model bootschoe-

nen. Zelden gedragen. Maat 

39. € 10,-. Tel. 06-16276013 

Naar ijs op de brink ? Nu met 

je eigen schaatsen ! Zwarte 

lage noren maat 39. € 20,-. Tel. 

06-16276013

Muziekboeken Ed& Steve 

serie: 1 boek met beken-

de Hardrock en 1 boek 

Grungeliedjes. (partitu-

ren voor gitaar, piano, bas, 

drums). Samen € 15,-. Tel. 

06-16276013

Zachtroze met grijs winterjack 

met capuchon, voor stoere 

meiden. € 15,-. Maat M-L. 

Tel. 06-16276013

Knalpaarse imitatiebont-

jas voor stoere dames voor 

de Kerst (?), kort model. 

Nieuwstaat. € 50,-. Maat 

M-L. Tel. 06-16276013

Damesjas in Kleur Oud-

Hollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting, maat L. 

€ 20,-. Tel. 06-16276013

1 Set: H4 type 1 OSRAM 

autolampenset/zekeringen 

(minus 1.W5W lampje) voor 

type: Citroen Berlingo/Xsara, 

Renault Clio/Laguna/Twingo, 

Seat Ibiza, Volvo S40/V40. 

€ 5,-. Tel. 06-16276013

Lattenbodem verstelbaar 

90x190 + witte kuipstoel. 

€ 25,- p.s. Tel. 0346-281745

Z.g.a.n. lattenbodem-

bed, afm. 2 m x 90 cm. 

€ 25,-. Maertensplein 60. 

Maartensdijk, tel. 0346-

213321

Diverse oude emaille spullen, 

te weten petroleumstelletje, 

zakketeltje, 4 koffiepotten 

(2 met en 2 zonder deksel) 

en theepot. € 25,-. Tel: 030- 

2290245

Compleet oud visbestek van 

Gero Alpacca. € 25,-. Tel: 

030-2290245

Klassieke gitaar (nylonsna-

rig) in prima staat. Goed 

bespeelbaar en mooie klank. 

€ 35,-. Tel.  030-2290245

Tinnen divers, waaronder 4 

vaasjes en 1 bonbonschaaltje. 

€ 12,50. Tel. 030-2290245

2 originele Delftsblauwe 

vazen(van de 3 van een kast-

stel. € 5,-. Tel. 030-2290245

1 grote en 3 kleine oude porse-

leinen keukenpotten(Koffie, 

Nootmuscaat, Nagelen en 

Saffraan. € 12,50. Tel. 030-

2290245

Originele oude witte porse-

leinen theepot van P. Regout 

& Co. € 12,50. Tel. 030-

2290245

Zware bordeaux rode leren 

relax stoel met zit en uit-

schuifdeel. Neksteun ook te 

verstellen. 2 jaar gebruikt. 

€ 50,-. Tel. 030-2284394

Witte box met speelgoedlade 

en boxkleed. € 25,-. Tel. 035-

5772119

Complete wieg wit met hemel. 

€ 40,-. Tel. 035-5772119.

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) kleur 

zwart, z.g.a.n. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 35,-. Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

voor € 20,-. Tel. 06-16276013

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Hobbyboek kerstkaarten maken 

van La Rivière € 6,00 Tel. 030-

2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39. € 125,- 

voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio Digital. 

€ 5,-. 50 luxe kerstkaarten met 

envelop in foliezakje, voor 

markt of braderie o.a. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M. € 25,-. 

Tel. 030-2202996

3 Nieuwe elastische fitness-

banden, nog in verpakking. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

In goede staat wit houten laden-

kastje; 4 laden op wieltjes. 

B36xD36xH47 cm. € 12,50. 

Tel. 030-2202996

In zeer goede staat Philips 

stereomeubel grijs 76x42x36. 

Platenspeler, FM radio en cas-

settedeck. € 39,-. Tel. 030-

2202996.

Nieuwe originele kerstboom 

verlichting Philips (kaarslamp-

jes) voor binnen. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Spiegel, 2.45 x 0.58 m. zware 

kwaliteit, gaaf, met metalen 

lijst. Gratis af te halen. Tel. 

0346-212339

Spellen, schaak en Backgamon, 

samen € 4,-. Domino en Mikado 

en schaken. € 4,-. Gils. € 3,-. 

Kasjba. € 3,-. Tel. 0346-212352

Elektrische mdf sfeerhaard, 

zwart. € 49,50. Grenen salon-

tafel met lade + geslepen glas-

plaat 90x90. € 49,50. Tel. 0346-

831299

Veel kookboeken aangeboden 

van alles. € 15,-. Tel. 0346-

218501

Magnetron, 4 jaar oud. € 45,-. 

Tel. 06-48732285

2x9 verschillende Disney kerst-

ballen, in Disney doos. € 10,- 

per doos. Tel. 0346-214065 / 

06-29506849

Christmas house kerk met ver-

lichting, 36 cm. br. hoogste punt 

27 cm. € 15,-. Tel. 0346-214065 

/ 06-29506849

Ovaal nieuwe groenteschaal 27 

cm. van Edme Wedgwood, was 

€ 35,- nu € 20,-. Tel. 0346-

214065 / 06-29506849

Gratis twee jaargangen National 

Geographic, Ned. Editie 2010 + 

2011. Tel. 06-10892803

Kunststof hondenmand voor 

middelgrote hond bijv. labrador. 

€ 5,-. Tel. 0346-212532

Personeel aangeboden

Technisch VAKMAN biedt 

zich voor langere periode aan 

als huismeester o.i.d. voor klus-

werk. Tel. 06-42417376 

Breng uw TUIN nu op orde! 

Tevreden klanten bellen dan 

Rein: 06-82004441

SCHAATSEN slijpen met ken-

nis en kunde. Alleen noren. 

Prijs in overleg vanaf € 7,50. 

De Bilt. 06-46033975

Heeft u huishoudelijke HULP 

nodig bij voorkeur voor 

ouderen, dan kunt u bellen: 

06-200700058

Personeel gevraagd

Diversen

RONDWANDELING met 

ervaren gids. Op 14 dec. 9:50 

H’Rading 15km € 5 pp opgave/

info 06-21415798 
 

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

SCHAKELARMBAND verlo-

ren vrijdag j.l. in de Vierstee of 

op weg er naartoe. Emotionele 

waarde. Iets gevonden? Graag 

BETH SHAMAR, 
VRIJWILLIGERSWERK

Vindt U goede, 
veilige, warme zorg 
en begeleiding voor 
mensen met dementie 
ook zo belangrijk??

Wij zoeken chauffeurs 
voor het vervoer 
van onze ouderen 
voor 1 á 2 keer 
per week. (goede 
onkostenvergoeding)

Kan je goed koken en 
wil je dat bij ons, 
1 á 2 keer per week 
ook doen? U bent
van harte welkom.

Meer weten!? kijk op 
www.bethshamar.nl 
of kom gerust langs of 
bel ons op
tel. nr. 0346-211755

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan 

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

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

baar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.Levering alle 

merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk, sneeuwschuiven en zout strooien, enz. Vraag naar 

onze geheel vrijblijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, 

Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

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

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

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

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

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

www.MPGcoaching.nl  

Tuinservice van Vliet 06-54751296 Nw. Weteringseweg 34. 

Rododendrons +/- 50 cm à € 12,50, 5 voor € 50,- hedera 

(klimop) 1,75 h. à € 5,- voor al uw (fruit)-bomen alle soorten 

halfstam à € 12,50, bessen à € 2,-, bramen € 4,25, frambozen € 

1,50 etc. Verder voor allerleisoorten van tuinwerkzaamheden, 

bomen weghalen.

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Een 

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Geef een 

mooi verpakte cadeaubon als verrassing of verwen uzelf voor 

de feestdagen! Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Nordmann Kerstbomen te koop 

alleen op zaterdag Kooidijk 6, Westbroek

Zaterdag 15 dec kerstverkoop bij Blooming Business van 

10.00-13.00 uur en 18 dec van 19.00 tot 20.30. Beukenburgerln 

62 (voormalig boswachtershuis in bos De Leyen). Voor meer 

info: 06-20199194

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

Nieuwjaarsfeest Maartensdijk 2013. Voorverkoop in De 

Vierstee op dinsdag en donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur.

Cursussen/Trainingen

Schilderen zoals de oude meesters. Maak kennis met traditio-

neel ambachtelijk schilderen in een 1-daagse workshop op zat. 

15 dec. Schilderschool Riejanne Boeschoten, Dorpsstraat 60, 

De Bilt. Www.riejanne.com. Bel 06-27027444 of mail info@

riejanne.com

Winterschilderweek. Start het jaar goed met een schilder-

vierdaagse bij Schilderschool Riejanne Boeschoten in De Bilt 

van 2 t/m 5 januari. U leert werken met de techniek van de 

oude meesters. Ga voor meer informatie naar www.riejanne.

com of bel 0627027444. Langskomen mag ook: Dorpsstraat 

60, De Bilt.

reactie naar: Gonda Vink 0346-

211360 of 06-38830221

Volop sinterklaas en kerstdruk-

te bij BETTY’S CORNER! 

Iedereen weer een feestkap-

sel! Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Is er iemand die mij kan hel-

pen met GORDIJNEN te stik-

ken, tegen vergoeding. Alleen: 

M’dijk. Tel. 0346-214084

Warande wooncentrum 
Schutsmantel zoekt 
chauffeurs voor de 
vervoersdienst van 
Sociëteit de Bosrank. 

Heeft u tijd, bent u met 
pensioen en helpt u 
graag (oudere) mensen. 
Neem dan een kijkje op 
onze website: 
www.warandeweb.nl
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FC De Bilt simpel langs hekkensluiter
Op de elfde speeldag van dit seizoen 

stond voor FC De Bilt de uitwedstrijd 

bij SV Lopik op het programma. Door 

de voorlopig gunstige weer- en veld-

omstandigheden hoeft er geen enkele 

wedstrijdronde meer ingehaald te 

worden. Dit houdt in dat de winter-

stop in zicht komt. 

Het is voor De Bilt de eerste wedstrijd 

in de terugronde. Op de eerste speel-

dag in de zaterdag vierde klasse werd 

met 5-1 gewonnen van SV Lopik. 

Toen namen Mike Versloot en Marco 

Janmaat samen de gehele productie 

voor hun rekening. Laatstgenoemde 

was er dit weekend niet bij. Door de 

enorme concurrentie kregen andere 

spelers de kans. Halverwege de com-

petitie staat SV Lopik onderaan en 

wist het alleen nog te winnen van VV 

Scherpenzeel.

Vanaf de eerste minuut werd duide-

lijk dat SV Lopik vandaag de fysieke 

duels niet uit de weg zou gaan. Met 

name Erwin Korthals was het doelwit 

van een aantal forse tackles, al kun-

nen hier ook zijn nieuwe ‘voetbal-

schoenen’ de reden voor zijn. In het 

eerste half uur was het spel van beide 

kanten niet best. Bij FC De Bilt ont-

brak het aan een zuivere eindpass en 

bij SV Lopik ontbrak het aan aanval-

lende intenties.

In het laatste kwartier voor rust legde 

de FC De Bilt de basis voor de over-

winning, door twee keer te scoren. 

De 0-1 kwam op naam van Mike Ver-

sloot, die na een uitstekende pass van 

Mischa Onderstal de keeper kansloos 

liet. Vlak daarna verdubbelde Wesley 

Sluijk in een rebound de score, 0-2. 

Toen Lopik op slag van rust ook nog 

met tien man kwam te staan, was de 

wedstrijd gespeeld. De aanvoerder 

was de zoveelste speler die aan de 

handrem moest trekken na een sprint 

van Mike en kreeg hiervoor zijn 

tweede gele kaart.

Met tien tegen elf werd het de twee-

de helft eenrichtingsverkeer. FC De 

Bilt hield het tempo laag waardoor 

de wedstrijd als een nachtkaars uit 

leek te gaan. Een aantal wisselingen 

voorin brachten de uitkomst. Inval-

ler Fabian Polman schoof snel na zijn 

entree uit een voorzet van Mike met 

links binnen, nadat Mike twee verde-

digers van Lopik te snel af was. Ook 

de 0-4 kwam voor een groot deel op 

naam van Mike. Dit keer bracht hij 

Wesley in de gelegenheid om zijn 

tweede van de middag te maken. 

Het slotakkoord was aan Fabian. Na 

goed voorbereidend werk van Niels 

van Veelen bracht hij de 0-5 eind-

stand op het bord, en verhoogde hij 

zijn seizoenstotaal van één naar drie. 

De score had uiteindelijk nog hoger 

kunnen uitvallen, maar de keeper van 

Lopik stond onder meer een hattrick 

van Wesley in de weg en Niels vergat 

te schieten in kansrijke positie.

Door de ruime zege heeft De Bilt in-

middels 31 punten uit 11 wedstrijden. 

Volgende week staat de laatste wed-

strijd voor de winterstop op het pro-

gramma, dan komt de nummer twee 

Bunnik ’73 op bezoek.

Onnodig verlies  
SVM tegen Nita

SVM speelde tegen de runner up NITA een zeer matige 

wedstrijd. Op het moeilijk te bespelen grasveld speelde coach 

Wout van Dronkelaar met de succesvolle variant met Roy 

Wijman als 2e spits naast topscoorder Mike de Kok.Tegen 

NITA kwam deze opstelling niet uit de verf. SVM speelde te 

gehaast, te slordig. Natuurlijk is het moeilijk om op dit zware 

veld goed voetbal te spelen en het eerste kwartier zag het er 

naar uit dat SVM meer tegen zich zelf speelde dan tegen NITA.

De gastheren waren gevaarlijker, SVM verdedigde goed en nam steeds 

meer het initiatief. Kleine kansen kwamen er ook wel. Zoals de afgelopen 

weken gebeurde wat niemand had verwacht: NITA maakte handig gebruik 

van fouten aan de rechterkant bij SVM en scoorde de 1-0. SVM probeerde 

het wel maar miste overtuiging. Duidelijk was in deze eerste helft dat de 

aansluiting naar de op een eiland staande 2 spitsen geen doelpunten zou 

gaan opleveren. De hard werkende SVM middenvelders kregen te weinig 

grip op de wedstrijd. De van een blessure herstellende Tom Jansen wordt 

node gemist.Ruststand 1-0.

SVM startte de 2e helft ongewijzigd en met meer elan en inzet. Kleine 

kansen kwamen er. Vreemd dat Roy Wijman (veel gevaarlijker als mid-

denvelder) niet direct bij de start in de 2e helft vanaf het middenveld ging 

spelen. Dit gebeurde pas nadat NITA weer door te veel ruimte weggeven 

aan de linkerkant door de SVM verdediging veel te makkelijk op een 2-0 

voorsprong kwam. De laatste 20 minuten speelde SVM alles of niets, maar 

de welverdiende aansluitingstreffer kwam er niet. De SVM wissels vielen 

goed in. Doelman Richard de Groot keepte een goede wedstrijd. Door de 

uitslagen zakt SVM nu naar de 6e plaats maar de achterstand op koploper 

Almere is nog maar 5 punten. 

De volgende week wacht thuis de wedstrijd tegen Loosdrecht om 14.30 uur. 

De kans voor de geel blauwen om de eerste helft goed af te sluiten. SVM 

2 won thuis verdiend met 4-2 tegen DOVO en staat nu weer stevig in de 

middenmoot.

DOS stijgt door overwinning naar derde plek 
Afgelopen zaterdag speelde DOS tegen Fortissimo uit IJsselstein. Voor DOS een onbekende ploeg,  

alleen de trainer was bekend want Serge Valk was vorig seizoen nog de trainer van DOS.

Serge Valk had zijn team link geïn-

strueerd over het spel van DOS en 

hij had zelfs nog de training bezocht 

afgelopen week. DOS coach Berry 

van den Broek deed ook een tactisch 

duitje in de zak, door zijn vakken te 

wisselen in de beginopstelling. For-

tissimo wist dat het veel druk op de 

aanvallers van DOS moest geven en 

deed dit ook. Toch wisten de West-

broekers voldoende kansen te creëren 

en had de thuisploeg de gehele eerste 

helft het initiatief. Het lukte DOS al-

leen niet om echt afstand te nemen 

van de tegenstander, die zich fanatiek 

vast beet en de foutjes van DOS direct 

afstrafte, waardoor Fortissimo zich 

naar een 11-9 ruststand kon spelen.

De tweede helft startte DOS goed 

met drie doelpunten achter elkaar en 

liep zo uit naar een 14-9 stand. Het 

verzet van Fortissimo was nog niet 

geweken, maar de voorsprong van 

DOS kwam hierna niet meer in ge-

vaar. In de aanval heerste met name 

Danny Lam in de rebound waardoor 

DOS lang kon aanvallen en ook veel-

vuldig de korf onder vuur kon nemen. 

In de verdediging speelde DOS slim-

mer en maakte veel minder fouten. 

Hierdoor werd geregeld de bal snel-

ler onderschept, waardoor Fortissimo 

uiteindelijk in de tweede helft nog 

maar vier doelpunten kon scoren. Een 

verdiende en ruime overwinning voor 

DOS, dat uiteindelijk met 22-13 won. 

DOS stijgt hierdoor naar de derde 

plek op de ranglijst en moet volgende 

week aantreden tegen het één plaats 

hoger staande Koveni. De wedstrijd 

in Nieuwegein begint om 13.50 uur.

Nova wint ook vierde duel tegen DKV
Zaterdag 1 december stond voor Nova de uitwedstrijd tegen DKV IJmuiden op het programma.  

Voor zowel Nova 2 als Nova 1 een onbekende ploeg. In beide poules staat DKV onderaan,  

dus de boodschap was dan ook erg simpel; zowel het 2e als het 1e moest winnen. 

Allereerst was het de beurt aan het 2e. 

Na een eerste helft die gelijk op ging 

konden zij in de 2e helft het verschil 

maken en wonnen uiteindelijk met 

ruime cijfers, 12-18. Vervolgens was 

het de beurt aan het 1e. Het was de eer-

ste vijf minuten even zoeken naar de 

juiste vorm. Nova kwam op 1-0 ach-

terstand maar wist deze al snel om te 

buigen naar een voorsprong van 3-7, 

door o.a. twee vrije ballen van Inge v. 

Eck die er deze wedstrijd maar liefst 

8 goals scoorde en een groot aandeel 

in de scores had. De voorsprong werd 

met degelijk korfbal uitgebouwd naar 

een ruststand van 16-7. 

De tweede helft was eigenlijk een for-

maliteit. DKV kon het ijs niet breken, 

maar bleef wel dichter aan de zijde 

van Nova. Beide teams wisten nog 7 

maal te scoren. Alle spelers van Nova 

wisten de mand een keer te raken. 

Een kanttekening was wel dat de 

scheidsrechter niet helemaal snapte 

dat korfbal een gecontroleerde con-

tactsport is. De man loot werkelijk 
alles aan fysiek contact af. Dit deed 

hij gelukkig aan beide kanten, maar 

het resulteerde in maar liefst 11 straf-

worpen. De einduitslag; 14-23. Vol-

gende week staat de uitwedstrijd te-

gen Devinco gepland.

Pepernotentoernooi 
Judokan

Judovereniging Judokan uit Maar-

tensdijk organiseerde afgelopen 

zaterdag weer haar jaarlijkse Pe-

pernotentoernooi: toernooi voor de 

recreatieve judoka’s. Erevoorzitter 

Martin Smitt verzorgde de opening. 

Er werd die dag door 269 judoka’s 

ingeschreven en door 13 vereni-

gingen in 53 poules - verdeeld in 4 

sessies - gestreden op 4 matten. Het 

geheel werd geleid door 8 scheids-

rechters van de Judo Bond Neder-

land.

De 34 judoka’s van Judokan pres-

teerden goed. Hoewel geen judoka 

van Judokan een eerste prijs haalde, 

werden er toch 7 tweede prijzen ge-

haald door Tess van Biezen, Hugo 

Glerum, Joshua Geist, Rik Hartman, Jaïr van Utrecht, Marit Alderhout 
en Calvin van Emmerik. Er werden 10 derde prijzen gehaald door Bruno 

Mulders, Robin van Biezen, Angela Schaap, Lucas Visee, Cas Alderhout, 

Lianne Holterman, Frely van der Pal, Quincy Simmerman, Gert -Jan Broek-

huizen en Kees Szabó.

Calvin van Emmerik was een van de 

prijswinnaars.

Multicultureel voetbaltoernooi
Zondag 25 november organiseerde Brian Saaki (de man van Uprising) een  

multicultureel voetbaltoernooi op het Cruijffcourt in De Bilt. Hij werd hierin  

bijgestaan door de buurtsport werker van de Stichting Animo. 

Ondanks het stormachtige weer, met 

af en toe een regenbui hadden zich 

voetballers uit de hele provincie en 

zelfs daarbuiten aangemeld. De op-

brengst van dit toernooi kwam ten 

goede aan de bouw van een school in 

Suriname. Brian Saaki heeft al meer-

dere evenementen met dit doel geor-

ganiseerd. 

Enthousiasme

Het was mooi om te zien met welk 

enthousiasme de jongens streden om 

de bal en iedere meter veld. 

Er waren stevige, maar vooral spor-

tieve duels en men kon van veel tech-

niek genieten: ‘Cruijffjes’ en ‘Afelay-

tjes’ in de notendop. Bij de opening 

van het court, vorig jaar, werd al 

gewezen op het belang van respect 

voor elkaars gezondheid. Sportivi-

teit voorop. Daar is kennelijk goed 

naar geluisterd. In de loop van de dag 

kwam de zon af en toe door. Het was 

een zonnige omlijsting van een mooi 

initiatief.

(Frans Poot)
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Tentfeest Oud & Nieuw Maartensdijk 
door Marijke Drieenhuizen

Het Oud & Nieuw feest op het Sojosterrein in Maartensdijk is te groot geworden voor het 

Sojosgebouw aan de Dorpsweg. Daarom is de groep die het komende feest organiseert op zoek  

gegaan naar een goede locatie. Dit jaar vindt het feest plaats op een stuk grasveld  

achter de velden van voetbalvereniging SVM.

Vijftien jaar geleden begon het alle-

maal in het oude Sojos gebouw. Velen 

hebben hier goede herinneringen aan. 

Kapper Hans in het kleine gangetje, 

de veel te drukke bar en verende vloer 

vol met mensen. Na de sloop werden 

er ook in het nieuwe gebouw weer 

druk bezochte feesten georganiseerd.

Aan alles is gedacht

De voorbereidingen zijn al geruime 

tijd aan de gang. Het begon dus met 

het zoeken naar een geschikte locatie. 

Martijn Roose: ‘We zijn uiteindelijk 

terecht gekomen bij SVM en hebben 

daar een goede plek gevonden. Jong 

en oud kunnen hier bij elkaar komen 

om het nieuwe jaar spetterend in te 

luiden. We hebben gekozen voor een 

grote verwarmde feesttent met een 

dansvloer en een gedeelte om gezel-

lig bij te praten. Ook is er voor vol-

doende toiletvoorziening gezorgd. 

De garderobe wordt dit jaar verzorgd 

door middel van kluizen, zodat ieder-

een zijn of haar waardevolle spullen 

veilig kan opbergen. 

Vele uren zijn dus door de organisa-

tie en vrijwilligers al besteed om dit 

evenement tot een succes te maken. 

Tijdens de gehele avond zal er een ge-

varieerd muziekprogramma gedraaid 

worden met voor ieder wat wils. Ie-

dereen is welkom in de nieuwjaars-

nacht vanaf 01.00 uur en het feest zal 

doorgaan tot in de late uurtjes. Ook 

dit jaar zal er een gast DJ aanwezig 

zijn o.a. bekend van het Foute Feest 

& We All Love The 80’s & 90’s. Om-

streeks 02.00 uur vindt er een specta-

culaire openingsshow plaats, waar je 

zeker bij wilt zijn’.

Kaarten 

De kaarten zijn voor € 15.- verkrijg-

baar op iedere dinsdag- en donder-

dagavond tussen 19.00 en 21.00 

uur in de Vierstee. Martijn Roose; 

‘Gebruik deze mogelijkheid om het 

Nieuwjaarsfeest 2013 niet te hoeven 

missen. Aan de deur is slechts een be-

perkt aantal kaarten beschikbaar, dus 

zorg ervoor dat je tijdig je kaartje in 

huis hebt’. 

De organisatie hoopt jong en oud op 

dit nieuwe evenement te zien om sa-

men met vrienden en/of oude beken-

den het nieuwe jaar in te luiden. Er is een grote groep die dit jaar zorgdraagt voor de organisatie van het 

Tentfeest Oud & Nieuw in Maartensdijk. Van links naar rechts boven:Niels 

de Graaf, Frank van Maurik, Peter Kemp, Roy Wijman, Mario Renes, Eric 

de Graaf, onder: Martijn Roose, Chantal Jansen, Willemieke van Maanen, 

Brenda Vink, Minouche Koetsier, Nawal Legouit, Dominic Jansen, Sien 

Legouit en Hans Stevens

Lichtjesfeest bij De Torenuiltjes
Traditiegetrouw was het in de tuin van kinderdagverblijf de Torenuiltjes  

feest met lichtjes, lampionnen, muziek en wat lekkers. 

In de weken voorafgaand aan het 

lichtjesfeest versieren alle kinderen 

hun eigen lampion en worden er lied-

jes geoefend en verhalen verteld. De 

oudercommissie is dan al druk bezig 

met de voorbereidingen voor de ver-

sieringen, de muzikale begeleiding en 

de versnaperingen. 

Om half 5 beginnen de feestkriebels 

toe te slaan als de geur van warme 

chocolademelk en glühwein de ruim-

te begint te vullen en de eerste ouders 

arriveren op het kinderdagverblijf. 

Want ook de kinderen die op don-

derdag niet op het kinderdagverblijf 

worden opgevangen, komen het feest 

meevieren. 

Er zijn ook veel broers en zussen 

waaronder een aantal bekende ge-

zichtjes van kinderen die inmiddels 

naar de basisschool zijn. Ook opa’s 

en oma’s zijn van de partij. Wanneer 

het langzaam donker wordt, worden 

buiten de lampjes en de kaarsjes aan-

gestoken en kan de lampionnenop-

tocht op het buitenterrein beginnen. 

De liedjes worden begeleid door twee 

dwarsluiten en alle gekleurde en ver-

lichte lampionnen maken veel indruk 

op de kinderen en de volwassenen. 

Na aloop van het feest gaan de kin-

deren moe maar tevreden naar huis. 

(Esther van Rooij)

Het lichtjesfeest wordt spetterend afgesloten met ‘vuurwerk’ in de zandbak.

Winterfair bij Reinaerde
Zaterdag 8 december organiseert 

buurtboerderij De Schaapskooi in 

Bilthoven een Winterfair.  ‘s Mid-

dags tussen 12.00 en 17.00 uur is 

de boerderij aan de Melkweg 1B het 

decor voor een gezellige markt. Men 

vindt er diverse kraampjes met kleur-

rijke (kerst-)cadeaus en smakelijke 

producten van Reinaerde. Daarnaast 

worden er kerstbomen en haardhout 

verkocht. 

Kinderen kunnen tijdens de Winter-

fair spulletjes verkopen op de kinder-

markt. Ook kunnen zij zelf vetbolle-

tjes en vogelvoedermandjes maken, 

zich laten schminken of poppenkast 

kijken. En natuurlijk mogen zij een 

kijkje nemen bij alle dieren op de 

boerderij. Tussendoor kunt u genie-

ten van een beker glühwein, kofie, 
thee of warme chocolademelk bij een 

warm houtvuur. Voor de kinderen is 

er gratis limonade.

Buurtboerderij De Schaapskooi is een 

ontmoetingsplaats tussen mensen met 

een beperking en mensen uit de buurt. 

De Schaapskooi is onderdeel van Rei-

naerde, een zorgorganisatie die zich 

richt op kinderen, jeugd en volwasse-

nen in de regio Utrecht. De boerderij 

is tevens aangesloten bij de Stichting 

Kinderboerderijen Nederland .

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Kinder Natuur Activiteit 
‘Bomen’ 

Woensdag 12 december gaat het in Paviljoen Beerschoten over bomen. 

Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom 

om iets over bomen te leren. Er wordt geknutseld en als het weer het toelaat 

gaan ze ongeveer een uur het bos in. De kosten bedragen 4 euro inclusief 

limonade en iets lekkers. Aanmelden en informatie uitsluitend per e-mail: 

natuurkidsbeerschoten@hotmail.

com vóór 11 december. Zie ook de 

agenda van Utrechts Landschap: 

www.utrechtslandschap.nl Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 7 december 
"BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
5-12

Speenvarken-beenham met 
honing-mosterdsaus

of
Eendenborst met  

sinaasappel-tijmsaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
6-12
Vrij.
7-12
Woe.
12-12 Grootmoeders haché

of
Zalmfilet gevuld met  

dille-crème in bladerdeeg

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-12
Vrij.

14-12


