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‘We zijn een comité ter opwaardering 
van het Maertensplein’, zegt de goed-
lachse Anne Doedens, één van de ini-
tiatiefnemers en tevens fractievoor-
zitter van de VVD in gemeente De 
Bilt. Samen met kapper Hans Stevens 
en Statenlid van de provincie Utrecht, 
Gert-Jan Weierink kwam hij tot de 
conclusie dat er echt iets moest ge-
beuren aan de zuil op het dorpsplein. 

Vanaf vandaag (woensdag 21 decem-
ber, red.) kunnen inwoners van Maar-
tensdijk bij kapper Hans Stevens een 
formuliertje afhalen, waarmee zij 
anoniem hun stem kunnen laten gel-
den in deze kwestie. Er staan vijf mo-
gelijkheden op: optie A en B zijn voor 
behoud van het ‘monument’. Optie 
C is neutraal en D en E pleiten voor 

vervanging. ‘Wij weten vrijwel zeker 
dat de laatste twee opties het vaakst 
gekozen gaan worden’, zegt Doedens. 
De kritiek op het zogenoemde monu-
ment is er al sinds hij in 2001 is ge-
plaatst. ‘Iedereen heeft een hekel aan 
dat ding’, vult Weierink aan. ‘Er moet 
echt wat mee gebeuren.’ 

Geen water
Vooral voor de herdenking op 4 mei 
en de viering een dag later wil het 
comité een respectabel monument 
hebben op het plein. De tekst op de 
grijze, metalen zuil (‘Als ge het wa-
ter drinkt…’) slaat inmiddels ook de 
plank volledig mis. Er loopt immers 
geen water meer langs de metalen pa-
nelen. ‘Dat komt omdat er kinderen 
van gingen drinken’, weet Jan Smit, 

bezoeker van kapsalon Stevens. Smit 
(niet te verwarren met de bekende 
volkszanger) is inwoner van Holland-
sche Rading, maar vindt ook dat het 
monument op het Maertensplein echt 
iets met de historie van Maartensdijk 
te maken moet hebben. ‘Zie je, zelfs 
onze gasten storen zich aan dat ding’, 
lacht Doedens. 

Op de eerste zaterdag van januari 
zullen de stemmen geteld worden in 
kapsalon Stevens. Daarna zal het co-
mité de resultaten van de stemming 
voorleggen aan wethouder Bert Kam-
minga, die over kunst en cultuur gaat. 
‘We hopen dat er daarna snel gehan-
deld kan worden’, zegt Weierink. ‘Ik 
schat de kans ifty-ifty dat er over een 
jaar al een andere monument staat.’

‘Hekel aan dat ding’
Nieuw comité wil zuil Maertensplein aanpakken

door Raphael Klees

De zuil die de laatste tien jaar het Maertensplein in Maartensdijk heeft gesierd moet nodig vervangen 
worden. Dat vindt een pas opgericht comité, speciaal in het leven geroepen voor deze kwestie. 

Om te pijlen wat de Maartensdijkse inwoners ervan vinden kan er een stembiljet ingevuld worden.

Maartensdijkers Gert Jan Weierink, Hans Stevens en Anne Doedens maken 
zich hard voor een nieuw monument op het Maertensplein.

Veel woede en ergernis was er de af-
gelopen weken over het nieuwe ver-
keersobstakel. Twee weken geleden 
deden buurtbewoners hun zegje in 
deze krant en een dag later was een 
van de palen van de verkeerssluis al 
krom gereden. Vorige week woens-
dag volgde een grotere crash waarbij 

een automobilist, naar eigen zeggen 
verblind door een tegenligger, vol op 
de verkeerssluis knalde en twee pa-
len meenam. Het overblijfsel van de 
sluis werd dezelfde middag nog door 
de gemeente verwijderd.
‘De bestuurder was woedend’, ver-
telt bloemist Ruud van Dillen. Zijn 
vrouw, Bea, deed al eerder haar be-
klag in deze krant over het obstakel, 
dat precies bij de bloemist voor de 
deur was geplaatst. ‘Degene die dit 
bedacht had, heeft geen enkel ver-
keerstechnisch inzicht’, weet Van 
Dillen. De gemeente had met deze 
nieuwe maatregel gehoopt de rijsnel-
heid te verminderen. Op de Looydijk 
geldt een maximum snelheid van 30 

kilometer per uur, maar die wordt 
door menig bestuurder overschre-
den. ‘Een litspaal werkt veel beter’, 
zegt Van Dillen. ‘Dan houdt iedereen 
zich netjes aan de snelheid en is het 
probleem zo verholpen. Dat was mis-
schien ook wel goedkoper geweest. 
Nu moest de gemeente twee keer de 
stoep en weg restaureren’, aldus Van 
Dillen, die vlak na het ongeluk netjes 
een mailtje van de gemeente kreeg 
met het nieuws dat de verkeerssluis 
direct verwijderd zou worden en er 
naar een andere oplossing wordt ge-
keken. Van Dillen: ‘We zijn in ieder 
geval blij dat die sluis nu weer weg 
is, maar het is spijtig dat er eerst on-
gelukken moesten gebeuren.’

Verkeerssluis Looydijk verwijderd na crash
door Raphael Klees

De opvallende verkeerssluis aan de Looydijk in De Bilt is alweer verwijderd door de gemeente. 
Reden voor de vroegtijdige beëindiging van de proefperiode was een ongeluk, 

waarbij twee palen van de sluis werden geramd.

De inmiddels weer verwijderde verkeerssluis aan de Looydijk.

Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

S T A L

Prinsenburg

Dorpsbistro Naast de Buren 

Wenst iedereen
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een voorspoedig 2012
Het restaurant is gesloten van 26-12-2011 t/m 3-1-2012

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘Hij wil u langs de weg van het geloof brengen naar het heil, dat klaar ligt om 
aan het einde van de tijd te worden onthuld’ 1 Petrus 1: 5

Na een leven van zorgzaamheid en aandacht voor zijn familie is in vrede 
heengegaan mijn echtgenoot, onze (schoon)vader, opa en overgrootvader

Johannes Cornelis van den Hengel
* Hengelo, 16 januari 1918  † Dodewaard, 16 december 2011

Wij zijn dankbaar dat hij zo lang in ons midden heeft mogen zijn.

 Dodewaard, J.W. van den Hengel - Bloten

 Duncan BC, Canada  John van den Hengel
  Enise Olding
 Surrey BC, Canada Michael Vandenhengel 
  Kerry Vandenhengel - van Leeuwen
  Everett
 North Saanich BC,  Justin Vandenhengel
 Canada Alexander en Julien

 Culemborg, Hans Wim van den Hengel 
  Alie van den Hengel - Heering
 Culemborg,  Judith van den Hengel 
  Rico den Burger 
 Culemborg, Ruben van den Hengel 

U wordt uitgenodigd de rouwdienst bij te wonen op vrijdag 23 december 
om 13.00 uur in de aula van crematorium “Den en Rust”, Frans Halslaan 27, 
3723 EA Bilthoven. 
Na aloop van de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren en 
elkaar te ontmoeten in de kofiekamer. 

Tijdens de laatste maanden verbleef hij in Huize Appelenburg te Dodewaard 
waar hij met aandacht en toewijding verzorgd is. Wij zijn het personeel daar 
zeer dankbaar voor. 

Correspondentiesadres: Pruimeboom 17, 4101 VP  Culemborg
Bloemenadres: Tap Uitvaartzorg, Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven.

"Aan het roer dien avond stond het hart 
en scheepte maan en bossen bij zich in 

en zeilend over spiegeling 
van al wat het geleden had 

voer het met wind en schemering 
om boeg en tuig voorbij de laatste stad."

(Gerrit Achterberg)

Moegestreden naar geest en lichaam is op 11 december 2011 van 
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en grootmoeder

Johanna Barthra Smith - van Scherpenzeel

in de leeftijd van 85 jaar. 

Jopie, je was een geweldige meid.
Wat zullen we je missen!

 Bob Smith

 Bob Jr. en Carla
 Tom † en Anneke, Lisa
 Hanneke, Christiaan, Robbert
 
 Cis
 Akli en Peter, René, Brigitte
 Marjolein en Sebastian
 
 Roel en Marianne

Correspondentieadres:
Adri Piecklaan 12
3739 LH  Hollandsche Rading

Onze innige dank gaat uit naar onze ijne familie die ons altijd steunde.

De crematieplechtigheid heeft naar de wens van Jopie in zeer besloten 
familiekring plaatsgevonden. Haar as wordt boven zee uitgestrooid.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft 
betekend, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden  
onze broer, zwager en oom

Marinus van Zijtveld
Ries

Geboren 21 maart 1927 Overleden 17 december 2011

 Bert van der Tol en Evie in herinnering

 Familie Van Zijtveld 

Correspondentie-adres:
Heuvellaan 5
3612 BA  Oud-Maarsseveen

Ries is thuis opgebaard alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 21 december van 19.00  
tot 20.00 uur in de woning aan de Heuvellaan 5 te Oud-Maarsseveen

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 22 december om 
11.00 uur in gebouw Rehoboth achter de Ned. Herv. kerk te Westbroek.

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de teraardebestelling plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek. 

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren  
in gebouw Rehoboth.

Veilig in Jezus armen

In dat vertrouwen en na een steeds afnemende gezondheid,  
is van ons heengegaan onze lieve trouwe vader en opa

Otto Doornenbal
* 3 april 1933 † 15 december 2011 
                                                                                             
       Meerkerk:  Otto en Adri
  Otto en Marianne
  Anne en Yuri
  Bianca en Daniël 

 Maartensdijk:  Meta en Rik
  Ton, Anita, Belinda

 Maartensdijk:  Eveline en Wilrik
  Bertine en Ruud
  Jos †, Elwin, Marco, Lieneke

 Maartensdijk:  Evert en Truus
  Frits en Brenda
  Marc

Distelvink 32
3738 SK  Maartensdijk
 

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 december op 
de Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.

Zie	pagina	28	voor	de	kerkdiensten

Kerstavond in Zuiderkapel

Vanavond,	woensdag,	21	december	
om	19.00	uur,	is	er	een	Kerstviering	
in	de	Zuiderkapel.	De	verenigingen	
van	 de	 Hervormde	 Wijkgemeente	
De	Ark	 verzorgen	 het	 programma	
van	 muziek	 en	 samenzang.	 Het	
Kerstverhaal	 wordt	 gelezen,	 zoals	
dat	uit	 de	Bijbel	naar	voren	komt.	
Een	mooie	gelegenheid	om	samen	
te	genieten	van	een	fijne	avond	en	
stil	 te	 staan	 bij	 de	 betekenis	 van	
Kerst.	 Na	 afloop	 is	 er	 ontmoeting	
en	 eventuele	 kennismaking	 met	
koffie.		

Kinderkerstnachtdienst  
Opstandingskerk

Op	 zaterdag	 24	 december	 2011	
vindt	 om	 19.00	 uur	 in	 de	 Opstan-
dingskerk	in	Bilthoven	de	traditio-
nele	Kinderkerstnachtdienst	plaats.	
De	dienst	is	georganiseerd	door	een	
groep	 tieners	uit	de	 Immanuelkerk	
en	Opstandingskerk.	Het	thema	van	
deze	 dienst	 zal	 zijn:‘Ik	 hou	 van	
Kerstmis!’	Mevr.	ds.	E.	H.	W.	Stam	
zal	voorgaan	 in	deze	dienst	en	het	
gemeenteorkest	zal	de	muziek	ver-
zorgen.	

Mee in Maartensdijk

De	 Mee-bus	 staat	 woensdag	 28	 de-
cember	 van	 10.00	 tot	 12.00	 uur	 op		
het	Winkelcentrum	Maertensplein	 in	
Maartensdijk.	 Iedereen	 met	 een	 be-
perking,	handicap	of	chronische	ziek-
te	kan	in	de	Mee	bus	terecht	voor	in-
formatie	en	advies.	Een	gratis	gesprek	
met	 een	 professionele	 consulent	 van	
Mee,	dicht	bij	u	 in	de	buurt.	U	kunt	
in	de	bus	terecht	met	vragen	over	bij-
voorbeeld	 vakantie,	 vrije	 tijdsbeste-
ding,	wonen	of	dagbesteding.	

Oecumenische dienst  
Tweede Kerstdag

Op	Tweede	 Kerstdag	 (26	 december)	
wordt	 er	 traditiegetrouw	 weer	 een	
oecumenische	dienst	gehouden	in	de	
Onze	Lieve	Vrouwekerk	aan	de	Gre-
goriuslaan.	De	dienst	begint	om	10.00	
uur.	 Voorgangers	 zijn	 pastor	 Gerard	
Oostvogel	o.p.	 en	ds.	Paul	Wansink.	
Het	thema	van	de	dienst	luidt:	‘Hij	is	
onder	 ons	 zijn	 tent	 komen	 opslaan’.	
Muzikale	 medewerking	 wordt	 ver-
leend	door	Arie	van	Viegen,	orgel	en	
piano,	 Liesbeth	 van	 Woerden,	 zang,	
Sanne	Lulofs,	cello	en	Jorrit	Bakker,	
viool.	



In het Utrechts Nieuwsblad van negen 
juli 1964 wordt in een artikel over de 
teloorgang van pastorieën in deze pro-
vincie hierover geschreven: ‘de grote 
pastorie naast de kerk in De Bilt, waar 
vele jaren ds. De Geus woonde heeft 
al geruime tijd een ‘profane’ bestem-
ming’. Of het inderdaad voorheen 
anders was vragen we aan een zoon 
van de laatste kerkelijke bewoner, de 
inmiddels 90 jarige Gerrit de Geus, 
die tegenwoordig in Bilthoven woont.

Kerst in de pastorie
Zo in de laatste maand van een ka-
lenderjaar zien straten in dorpen en 
steden er ’s avonds heel anders uit 
dan normaal. Niks donker! Allemaal 
lichtjes! Hele huizen zijn ermee ver-
sierd. De rendieren en Kerstmannen 
zijn niet van de lucht! Buiten dan. En 
binnen kerstbomen en groen en ballen 
en likkerende lichtjes en wat al niet 
meer. Was dat in de tijd van de bewo-
ning van de pastorie aan de Dorps-
straat ook al zo? De heer de Geus: 
‘Nee, het was allemaal veel minder. 
En bij ons in de pastorie helemaal 
niets. En het was niet eens de vraag 
of dat wel mocht. Er was geen tijd 
voor om die vraag te stellen. Mijn va-
der moest minstens twee keer preken 
op eerste kerstdag en op de tweede 
kerstdag nog een keer. Zo vierden wij 
kerstfeest in die tijd’.

Veenendaal
De heer de Geus is op 16 novem-
ber 1921 in Veenendaal geboren en 
woonde daarna eerst nog in Wad-
dinxveen en Huizen (NH), waarna 
hij als jochie van negen in 1931 naar 
De Bilt verhuisde: ‘De pastorie werd 
toen nog bewoond door ds. de Lind 
van Wijngaarden, dus wij konden 
er nog niet in en gingen een stukje 
verder op in westelijke richting aan 
de Utrechtseweg wonen. Er waren 
toen twee predikanten en mijn vader 
vervulde de derde predikantsplaats. 
En weer later is Bilthoven een eigen 
gemeente geworden. Pas in 1936 zijn 
wij in die pastorie gaan wonen tot 
1950, toen mijn vader met emeritaat 
ging. Het huis was groot genoeg. Een 
oudere broer van mij, die al getrouwd 
was woonde een poosje bij ons in. 
Naast mijn ouders woonde nog een 
zusje thuis. Toen was er eigenlijk nog 
één gemeente. Dan ging mijn vader 
bijv. ‘s ochtends voor in de Dorpskerk 
en ’s avonds in de Zuiderkapel aan de 
Boslaan in Bilthoven.
Het onder de bomen tegenover de 

hoofdingang van de Dorpskerk gele-
gen gebouw ‘Het Baken’ was vroeger 
via een deur verbonden met de toen-
malige pastorie aan de Dorpsstraat. Er 
werd daar toen o.a. catechisatie gege-
ven. Tegenwoordig wordt het gebouw 
met name gebruikt door de diverse 
jeugdverenigingen. Die verbinding 
werd eigenlijk weinig gebruikt. Mijn 
vader liep meestal buitenom. Alleen 
wij gebruikten die deur nog wel eens 
als wij stoelen naar de pastorie moes-
ten brengen. Er gebeurde in die tijd 
veel meer in de pastorie zelf’.

Klanken
In een antiquaraat vinden we o.a. een 
47 pagina’s tellend ‘geschrift Laatste 
Klanken’, waarin opgenomen een 
verslag van het afscheid ‘wegens 
emeritaat’ van ds. de Geus. Niet min-
der dan 24 sprekers kwamen ‘achter 
de lezenaar’ voor het spreken van 
dankbare afscheidswoorden. De heer 
de Geus: ‘Ja, dat waren er heel wat. 
Al zijn vijf vroegere gemeenten, de 
Bond tegen het Vloeken, reünisten 
van predikantenopleidingen en stu-
dentenverenigingen en collega’s van 
zijn bestuurlijke activiteiten bij bij-
voorbeeld het instituut voor slecht-
horenden Effatha te Voorburg. Mijn 
vader was 29 jaar secretaris van de 
Bond van Jongelingsverenigingen’. 
Een citaat uit ‘Laatste Klanken’: ‘Na-
mens onze Jongelingenbond mag ik u 
nu als tastbaar bewijs van onze waar-
dering een radiotoestel overhandigen. 
Het geld hiervoor komt niet uit de kas 
van de Bond, neen …de kosten zijn 
bijeengebracht door onze jongeman-
nen zelf’. Wat ook opvalt is dat er (in 
die tijd) ook collega’s uit de kernen 
Bilthoven en Maartensdijk vertegen-
woordigd waren. Een greep uit de 
vele geschenken: De gemeente We-
zep schonk een parapluie en een wan-
delstok, de gemeente Waddinxveen 
een tafeltje voor de eerder ontvangen 
radio en naast de nodige enveloppen 
met inhoud ontving ds. de Geus ook 

nog van de Classis twee boeken en 
van de catechisanten een theemeubel-
tje.

Belastingen
Geen van de kinderen van ds. de Geus 
is in de kerkelijke voetsporen van hun 
vader getreden. Feilloos somt de heer 
de Geus op, wat er allemaal van broers 
en zussen is geworden. Hij zelf (nog 
de enige in leven zijnde telg) kent de 
‘erfopvolging’ wat betreft de beroeps-
keuze wel. Ook zijn zoon koos voor 
het werk bij de Belastingdienst; een 
arbeidskring waar de heer de Geus 
zelf 40 jaar heeft gewerkt: ‘Na het 
emeritaat van mijn vader woonden 
wij nog op de Hessenweg ter hoogte 

van de huidige apotheek (daar ben ik 
in 1954 getrouwd) en daarna zijn we 
op de Looydijk gaan wonen. Daarna 
zijn we naar Bilthoven-Centrum ver-
huisd, toen deze woningen net waren 
opgeleverd. Kerkelijk heb ik mij nog 
actief bezig gehouden als ouderling 
en als ouderling-kerkvoogd in De Bilt 
en in Huis ter Heide. Je kon dat vroe-
ger een beperkt aantal termijnen (van 
telkens) vier jaar doen en dat heb ik 
altijd met plezier gedaan’, zo besluit 
de laatst overgebleven zoon van ds. 
H.A. de Geus, die kerkelijk De Bilt 
ruim 19 jaar mocht ‘dienen’ en de 
laatste bewoner was van de pastorie, 
voordat deze een ‘aardse’ bestem-
ming kreeg.

 De Vierklank 3 21 december 2011

advertentie

De pastorie kreeg een profane 
bestemming 

door Henk van de Bunt

Aan de Dorpsstraat 74 in De Bilt staat de voormalige pastorie (uit 1893) van de Hervormde Kerk  
van De Bilt; volgens kenners een gebouw van architectuur en cultuurhistorisch belang en  

een waardevol voorbeeld van een klassiek type herenhuis.

Een citaat uit ‘Laatste Klanken: ’Namens het Christelijk Schoolbestuur en 
de A.R. Kiesvereniging te De Bilt sprak de heer Borst de scheidende ds. de 
Geus o.a. toe met deze woorden:….. Als voorzitter van de A.R. Kiesvereniging 
spreek ik mijn dank uit voor wat u, door uw medewerking op politiek gebied, 
gedaan hebt. U hebt, in tegenstelling met zovele anderen, het voorbeeld 
gevolgd van Groen van Prinsterer, die er ook voor uit durfde te komen, een 
partijman te zijn. De dikke boom in de tuin van de pastorie, waaraan zoveel 
verkiezingsbiljetten bevestigd werden, kan getuigen, dat de bewoner zich niet 
voor zijn politieke overtuiging heeft geschaamd. Daarvan willen wij dankbaar 
gewagen……

De zoon van ds. H.A. de Geus woont 
tegenwoordig in Bilthoven.

Ds. H.A. de Geus was van 1931 tot 
1950 predikant in De Bilt en was de 
laatste kerkelijke bewoner van de 
pastorie.

Kerstversiering Dorpsweg

Vele huizen langs de Dorpsweg zijn fraai versierd. (foto Jeroen Kemp)

 








 



          Wij wensen u       fijne kerstdagen!

500
gram 9.98

500
gram 8.98

500
gram 5.50

per 
beker 3.50

per 
stuk 3.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 december
t/m woensdag 28 december

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

ossenstaartsoep

Saltufo-bolletje

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Huisgemaakte beenham
Fricandeau
Rosbief

Filet Americain
Eiersalade
Sellerysalade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

LEKKERE 
VERSGEBRANDE 
NOTENHUISMIX

100
gram 1.25

varkensfilet-
rollade

Bourgondische 
varkenshaas of 
katenhaas

Lekkere supermalse 
rosbief aan stuk

3x 100
gram 4.98

Heerlijke verse

Heerlijke

100
gram 2.49

ham

LEKKER!

VOLOP LEKKERE PATE'S VAN O.A. WILDSOORTEN

Kom, geniet en proef!

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN GEZOUTEN 
OF ONGEZOUTEN

Speciaal

100
gram 2.25HEERLIJKE BLUE 

STILTON IN PORT 

GESELECTEERDE 

STOMPETOREN OUDE 

BROKKELKAAS 500
gram 6.98

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

U kijkt uw 
ogen uit, 

en dan 
proeven!

Nu voor  de  Kerst
Volop specialiteiten dagelijks vers!

• Voorgerechten
• Hoofdgerechten 
• Desserts
• Soepen

• Salades
• Paddestoelen
• Exoten

Wij wensen u Prettige Feestdagen!
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Om	procedurele	redenen	zou	het	bur-
gerinitiatief	 afgewezen	 kunnen	 wor-
den.	 Om	 toch	 gehoor	 te	 geven	 aan	
een	verlangen	van	veel	inwoners	van	
de	gemeente	om	het	gebouwtje	te	be-
houden	is	er	nu	het	initiatief	van	een	
motie	bij	de	behandeling	op	donder-
dag	22	december	genomen.
De	grifier	van	de	gemeente	heeft	de	
raad	geadviseerd:	‘het	burgerinitiatief	
over	de	stationschefwoning’	ongeldig	
te	verklaren.	De	argumentatie	hierbij	
luidt	 ‘de	raad	heeft	al	op	28	oktober	
2010	 een	 besluit	 genomen	 en	 inge-
stemd	met	het	bestemmingsplan	’sta-
tionsgebied	 Bilthoven’.	 Daarin	 was	
geen	 plaats	 voor	 de	 stationschefwo-
ning.	Volgens	de	“verordening	Burge-
rinitiatief	De	Bilt	2010”	zou	de	raad	
niet	 meer	 terug	 kunnen	 en	 mogen	
komen	op	een	al	in	deze	raadsperiode	
door	haar	genomen	besluit’.
Voorzitter	Leo	van	Vlodorp	van	His-
torische	 Kring	 D’Oude	 school	 vindt	
dat	een	positief	besluit	op	het	advies	
van	de	grifier	 zeer	 te	 betreuren	 zou	

zijn:	‘Immers	de	raad	heeft	in	oktober	
jl.	een	besluit	genomen,	zonder	eerst	
de	 stationschefwoning	 de	 status	 van	
monument	 (het	 is	 een	 gemeentelijk	
monument)	 af	 te	 nemen	 en	 vervol-
gens	 om	gegronde	 redenen	 de	 sloop	
goed	te	keuren.	Had	de	raad	bij	deze	
punten	uitdrukkelijk	stil	gestaan,	was	
er	wellicht	een	andere	beslissing	ge-
vallen’.	

Erfgoed Nederland
In	 haar	 jaaroverzicht	 vermeldt	 de	
stichting	‘Erfgoed	Nederland’,	dat	in	
de	 gemeente	 De	 Bilt	 in	 een	 periode	
van	 tien	 jaar	 al	 meer	 dan	 15	 %	 van	
de	 monumenten	 gesloopt	 zijn	 (peri-
ode	2001-2009).	Van	Vlodorp:	‘Moet	
daar	 dan	 de	 stationschefwoning	 nog	
bij	komen?’	Volgens	van	Vlodorp	zou	
een	 burgerinitiatief’	 met	 zoveel	 on-
dersteuning	 ‘ongeldig’	 verklaren	 en	
niet	inhoudelijk	bespreken	tijdens	een	
raadsvergadering	in	een	democratisch	
bestuurde	gemeenschap	niet	voor	mo-
gen	komen.	De	indieners	van	het	bur-

gerinitiatief	hopen	dat	de	raad	op	haar	
schreden	terugkeert	en	opdracht	geeft	
tot	 een	 onderzoek	 naar	 het	 behoud	
van	 de	 stationschefwoning	 en	 op	 de	
huidige	locatie.

Politiek
Volgens	 Frans	 Poot	 van	 D66	 wordt	
het	 burgerinitiatief	 waarschijnlijk	
om	 procedurele	 redenen	 afgewezen.	
Om	 toch	 gehoor	 te	 geven	 aan	 een	
verlangen	 van	 veel	 inwoners	 van	 de	
gemeente	om	het	gebouwtje	te	behou-
den	heeft	D66	het	 initiatief	voor	een	
motie	genomen.	Poot:	‘Dan	wordt	het	
onderwerp	 in	 ieder	 geval	 in	 de	 raad	
besproken.	 Waarom	 nu	 wel	 en	 twee	
jaar	 geleden	 niet,	 toen	 Nico	 Jansen	
(ChristenUnie)	ook	al	een	dergelijke	
motie	indiende?	D66	heeft	onderschat	
wat	 er	 onder	 de	 bevolking	 leeft	 aan	

angst	voor	verlies	van	veel	authentie-
ke	gebouwen	in	en	rond	het	centrum	
Bilthoven.	Als	D66	dat	toen	vermoed	
had,	 was	 de	 motie	 van	 de	 Christen-
Unie	 toentertijd	 zeker	 wel	 gesteund.	
Het	 burgerinitiatief	 heeft	 onze	 ogen	
geopend.	D66	vindt	het	dan	ook	niet	
meer	dan	fair	om	de	ChristenUnie	bij	
deze	 motie	 als	 mede-indiener	 te	 be-
trekken’.

Motie
In	de	nu	voor	de	vergadering	van	22	
december	 ingediende	 motie	 vragen	
de	indieners	te	willen	onderzoeken	of	
het	 ruimtelijk	 en	inancieel	mogelijk	
is	de	stationschefwoning	te	behouden	
op	de	huidige	locatie	of	elders	in	het	
plangebied	Bilthoven	Centrum	en	de	
raad	daarover	binnen	drie	maanden	te	
willen	rapporteren.

Burgerinitiatief Stationschefwoning 
leidt tot (e-)motie

door Henk van de Bunt

Meer dan 1050 bewoners hebben via hun handtekening laten weten dat de stationschefwoning niet 
gesloopt mag worden en behouden moet worden op de plek, waar hij staat. Op 24 november jl. heeft 
de Historische Kring D’Oude School namens hen een zogenaamd ‘burgerinitiatief’ aangeboden aan 

burgemeester Arjen Gerritsen in functie als voorzitter van de gemeenteraad.

De fractievoorzitters Nico Jansen (ChristenUnie) en Frans Poot (D66) 
trekken samen op. 

Voorzitter Leo van Vlodorp van 
Historische Kring D’Oude school 
vindt dat een positief besluit op 
het advies van de grifier het 
Burgerinitiatief ongeldig te verklaren 
zeer te betreuren zou zijn.

Gitta	 groeide	 op	 in	 Den	 Hoorn	 bij	
Delft,	 waar	 ze	 na	 de	 middelbare	
school	 de	 analistenopleiding	 deed.	
‘Eigenlijk	was	ik	liever	naar	de	bal-
letacademie	of	het	CIOS	gegaan.’	Ze	
deed	 Schoevers,	 werd	 secretaresse	
bij	 verschillende	 bedrijven	 en	 van	
daaruit	 intercedent	 bij	 een	 uitzend-
bureau.	 ‘Ik	 woonde	 in	 Vlaardingen	
en	 toen	mijn	broer	vanuit	Nijmegen	
naar	 Utrecht	 verhuisde	 ben	 ik	 om	
dichter	 bij	 hem	 te	 kunnen	 wonen	
naar	Maarssenbroek	verhuisd.	Acht-
tien	jaar	geleden	kwam	ze	in	Biltho-
ven	wonen	waar	ze	nu	met	haar	drie	
kinderen	 Charlotte,	 Gwendoline	 en	
Barend	een	hecht	gezin	vormt.

CDA
Bij	het	CDA	kwam	Gitta	terecht	via	
voormalig	 gemeenteraadslid	 Ingrid	
Widdershoven.	 ‘Ik	 was	 bevriend	
met	 haar	 en	 toen	 eind	 2003	 binnen	
de	 CDA-afdeling	 een	 bestuurscrisis	
was	ontstaan	vroeg	zij	mij	of	 ik	 se-
cretaris	wilde	worden.	Bij	de	 raads-
verkiezingen	van	2006	stond	ik	op	de	
lijst	van	het	CDA	en	in	2009	kwam	ik	
in	de	raad.’	 In	2010	werd	zij	herko-
zen.	Gitta	is	een	bevlogen	lid	van	de	
commissie	Openbare	Ruimte.	‘Naast	
ballet	en	koken	ligt	mijn	belangstel-
ling	ook	bij	 architectuur,	 planologie	
en	 stadsplanning.’	Gitta	wil	 politiek	
bezig	zijn	met	kleine	tastbare	dingen.	
‘Die	 grote	 dingen	 krijgen	 toch	 wel	
aandacht.	Het	geeft	een	goed	gevoel	
wanneer	 je	 als	 fractie	 een	 succesje	
weet	 binnen	 te	 halen	 waar	 mensen	

heel	blij	mee	zijn.’	Ze	noemt	als	voor-
beeld	de	zaterdagopenstelling	van	de	
gemeentewerf.	 Overigens	 vindt	 ze	
het	heel	goed	dat	er	een	vrouw	in	de	
fractie	zit.	

Voeding
‘Een	 van	 mijn	 grote	 hobby’s	 is	 ko-
ken	en	zodanig	dat	het	ook	nog	ge-
zond	is.	Ik	ben	altijd	al	bezig	geweest	
met	 voeding,’	 In	 september	 is	 Gitta	
gestart	 met	 een	 driejarige	 opleiding	
voor	 natuurvoedingsdeskundige.	 ‘Ik	
ben	daarmee	begonnen	omdat	ik	zie	
dat	we	te	ver	zijn	doorgeschoten	met	
industrialisatie	 op	 voedingsgebied.	
Met	de	huidige	generatie	kinderen	is	
van	alles	aan	de	hand	en	ik	denk	dat	
voeding	en	voedingsgewoonten	daar-
van	een	van	de	oorzaken	is.	Met	mijn	
eigen	kinderen	in	gedachte	kwam	ik	
erachter	dat	het	roer	om	moet.	Terug	
naar	biologisch-dynamische	voeding	
en	 daarmee	 aan	 de	 basis	 beginnen.’	
Gitta	wil	vanuit	de	scholen	ouders	en	
kinderen	 gaan	 adviseren.	 ‘In	 verge-
lijking	met	landen	om	ons	heen	gaan	
we	hier	heel	slecht	met	onze	voeding	
om.	 Een	 kind	 ontbijt	 tegenwoordig	
nauwelijks,	 dus	moet	 je	 een	 kind	 ’s	
morgens	meer	tijd	gunnen	om	te	ont-
bijten.’	

Oplossingen
Soms	ontstaan	uit	minder	ideële	mo-
tieven	 creatieve	 oplossingen	 voor	
dit	probleem.	Gitta	noemt	een	voor-
beeld	 uit	 Groningen	 waar	 vanwege	
problemen	met	het	openbaar	vervoer	

besloten	is	lessen	later	te	laten	begin-
nen.	Pubers	kunnen	daardoor	 langer	
doorslapen	en	ook	tijd	aan	het	ontbijt	
besteden.	 ‘Op	school	 is	ook	nauwe-
lijks	de	gelegenheid	om	goed	te	lun-
chen,	omdat	er	altijd	wat	tussen	komt	
dat	voorrang	heeft.	Dat	gaat	allemaal	
ten	koste	van	een	rustige	lunchtijd.	Je	
maaltijdpatroon	 verloedert	 daardoor	
en	 kinderen	 krijgen	 voedzame	 stof-
fen	niet	 binnen.	Als	 ik	 de	opleiding	
heb	afgerond	hoop	ik	met	natuurvoe-
dingsadviezen	binnen	de	 school	een	
basis	 te	 hebben.	Als	 daar	 geen	 geld	
voor	is	ben	ik	absoluut	bereid	om	dat	
als	vrijwilliger	te	doen,	omdat	het	be-
langrijk	is	dat	het	beklijft	en	dat	het	
een	normale	zaak	wordt	dat	kinderen	
goed	lunchen.’

Wensen
Het	 is	 de	 tijd	 van	 goede	wensen	 en	
ook	 Gitta	 heeft	 ze.	 ‘Ik	 zou	 willen	
wensen	 dat	 mensen	 teruggaan	 naar	
de	binnenkant	van	de	mens.	We	zijn	
steeds	 bezig	 geweest	 met	 de	 bui-
tenkant.	Het	moest	 	groter,	 rijker	en	
meer.	We	zitten	nu	in	een	vervelende	
economische	crisis,	maar	ik	denk	dat	
het	 niet	 zo	 slecht	 is	 om	 weer	 eens	
terug	te	gaan	naar	onszelf.	Bij	recre-
eren	 is	 de	 achterliggende	 gedachte	
dat	 mensen	 creatief	 gaan	 worden	
door	 iets	 dat	 door	 de	 buitenwereld	
is	 aangereikt.	 Mensen	 zouden	 van-
uit	 zichzelf	 creatief	 moeten	 zijn	 in	
de	 eigen	 omgeving.	 Van	 recreëren	
naar	 creëren.’	Gitta	 vertelt	 over	 een	
project	op	Texel	om	een	broedplaats	

voor	 vogels	 schoon	 te	 maken.	 Daar	
worden	begin	volgend	 jaar	een	paar	
weekenden	 vrijwilligers	 voor	 ge-
vraagd.	 Deze	 vorm	 van	 recreëren	
spreekt	haar	zeer	aan,	omdat	die	als	
doel	heeft	onze	leefwereld	weer	goed	
te	krijgen.	 ‘Om	het	schip	een	beetje	
anders	 te	 laten	koersen	moet	 je	met	

kinderen	aan	de	gang	gaan.	Ze	leren	
wat	leven	en	de	natuur	is.	Dat	je	daar	
zorgzaam	 mee	 moet	 omgaan,	 zodat	
er	 over	 enkele	 generaties	 weer	 een	
stevige	basis	is.’	
Dan	 komt	 een	 schattig	 eekhoorntje	
wat	 voer	 halen	 van	 een	 tafel	 in	 de	
tuin.	

Gitta van Eick laat vooral het hart spreken
door Guus Geebel

Gitta van Eick is sinds eind 2009 raadslid voor het CDA. Het gesprek met haar spitst zich vooral toe 
op verantwoord voedsel en omgang met de natuur. Dat betekent voor haar niet teruggaan  

naar het verleden, maar wel dat alles niet vanzelfsprekend is. Tijdens het gesprek ziet Gitta  
tot haar ongenoegen dat kauwen het voedsel dat ze in de tuin voor andere vogeltjes  

heeft neergelegd gulzig oppikken. 

Gitta van Eick wil politiek bezig zijn met kleine tastbare dingen.

Tuinmarkt Bilthoven
 

Wenst iedereen hele ijne feestdagen 
en een groeizaam 2012!

Dinsdag 27 en woensdag 28 dec  
gesloten en daarna volop groene  

kamerplanten en bloeiende bollen.

Nog volop  Nordmann-sparren
en ook in grote maten!
Nieuw in ons assortiment: 
exclusieve kerststukjes.
Tuinmarkt Bilthoven
Koperwieklaan 1, Bilthoven
Tel. 030 2285069
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Bert Grotjohann
Tekeningen, schilderijen en glaskunst

www.arttraverse.nl

Twee vrijwilligers die de opening bij-
woonden waren Yvonne Windhouwer 
en Hetty Bijlhout. Ze zijn sinds april 
2011 bestuurslid bij de Bewonersver-
eniging Planetenbaan. ‘We wilden 
ons inzetten om op te komen voor 
de belangen van de bewoners en ac-
tiviteiten te organiseren om de buurt 
leefbaar te houden en saamhorigheid 
te kweken.’ Ze hebben al veel verga-
derd. ‘Zo hebben we in klankbord-
groepen gezeten voor het Cultureel 
en Educatief Centrum, De Kwinkelier 
en de Dorpsstraat. Op dit moment zijn 
we hard bezig met de organisatie van 
een buurtfeest. Dat gaat in juni 2012 
plaatsvinden. Het wordt een barbe-
cue met activiteiten voor kinderen.’ 
Windhouwer is uit maatschappelijke 
betrokkenheid ook als vrijwilliger ac-
tief in het Platform Gehandicapten De 
Bilt. Tim Dekker is bestuurslid van de 
Katholieke Ouderenbond De Bilt en 
uit dien hoofde lid van de werkgroep 
Wonen, Mobiliteit en Toegankelijk-
heid van de provincie Utrecht. Tevens 
is hij vrijwilliger bij CliëntenBelang 
Utrecht. ‘Dat staat op de nominatie 
om volgend jaar te worden opgehe-
ven. Ik vind dat geen goede zaak, 
want van daaruit hebben we contac-
ten met het bestuur van de provincie 

Utrecht. Die moeten niet verloren 
gaan.’ De situatie voor ouderen op 
mobiliteitsgebied in de gemeente De 
Bilt gaat de komende jaren aanzien-
lijk verslechteren, verwacht Dekker: 
‘Buslijn 77 komt in bepaalde gebie-
den niet meer en voor de regiotaxi 
moet volgend jaar worden betaald. 
Op zich is dat laatste een normale 
zaak, maar het betekent dat ouderen 
met alleen AOW weinig meer de deur 
uit zullen komen.’ 

Luisterend oor
Ida Zagt is al een jaar of twaalf vrij-
williger bij de Alzheimerstichting. 
Ik ga op huisbezoek. De eerste keer 
gaat coördinator Willemien Hak mee 
en dan kijken we of het klikt.’ Op dit 
moment gaat Zagt langs bij een oude-
re dame met Alzheimer. ‘We zingen 
oude liedjes. Al ben ik wat jonger dan 
deze mevrouw, we herkennen beiden 
veel van vroeger. We lezen ook stuk-
jes aan elkaar voor uit Juf, die vlinder 
heeft een pyjama. We hebben er alle-
bei schik om.’ Soms trekken de beide 
dames eropuit. ‘Dan gaan we wande-
len of koffi e met gebak eten in Lage 
Vuursche. Of we gaan naar Theehuis 
Rhijnouwen. Allemaal plekken die 
oudere mensen kennen van vroeger 

en die dus vertrouwd voor hen zijn.’ 
Ze vat haar werk samen: ‘Ik loop een 
stukje op hun levensweg mee. Ik heb 
geen vooroordelen, want ik ken hen 
niet zoals ze vroeger waren, in tegen-
stelling tot hun familieleden. Daar-
door is het contact objectief en dat 
vind ik nog wel het prettigste. Ik bied 
een luisterend oor. Al hoor ik honderd 
keer dezelfde verhalen, dat geduld 
kan ik opbrengen.’ Zagt is ook vrij-
williger bij de Algemene Hulpdienst. 
‘Als chauffeur breng ik mensen naar 
de fysiotherapeut, de tandarts of het 
ziekenhuis. Onderweg krijg ik ook 
vaak veel te horen, vooral van oudere 
alleenstaanden die hun verhaal kwijt 
willen.’ 

Opening
Vanuit MeanderOmnium, de maat-
schappelijke organisatie die door 
de gemeente werd ingehuurd om 
het contact- en servicepunt vorm te 
geven, voert Ingrid van Maarschal-
kerweerd de leiding over Vrijwillig 
in Actie De Bilt. ‘Ik zie dat er in de 
gemeente De Bilt enorm veel vrijwil-
ligers zijn die zich voor hun eigen 
club of organisatie inzetten en zich 
zo sterk maken voor de samenleving. 
Het is goed dat deze organisaties nog 

beter kunnen worden ondersteund en 
gefaciliteerd door de nieuwe organi-
satie. Daar willen wij als Vrijwillig in 
Actie De Bilt heel graag aan bijdragen 
met onze kennis en kunde.’ Ook voor 
maatschappelijke stages gaat Vrijwil-
lig in Actie een bemiddelende functie 
hebben. Wethouder Mittendorff zei in 
zijn speech: ‘We hebben een keer een 
poging gedaan om te inventariseren 
hoeveel mensen in onze gemeente 
vrijwilligerswerk doen. Het zijn er in 
elk geval duizenden. Ze zetten zich in 
voor de samenleving. Zonder vrijwil-
ligers is onze gemeente niet wat ze 
is. Als je dit werk door professionals 
zou laten doen, zou het enorm veel 
geld kosten. En mensen krijgen er iets 
voor terug, want vrijwilligerswerk 
geeft vreugde en zingeving in je eigen 
leven.’ Hij ging in op de achterlig-
gende gedachte voor het contact- en 
servicepunt. ‘In de wet op de WMO 
staat dat we als gemeente vrijwilli-

gerswerk moeten ondersteunen. Wij 
hebben al een aantal instanties die dat 
doen, zoal de Vrijwilligers Vacature-
bank, de collectieve ongevallenverze-
kering voor vrijwilligers en de stich-
ting Samen voor De Bilt. Vrijwillig in 
Actie gaat al die kennis en ervaring 
samenvoegen tot een netwerk. Dat is 
logischer, want het is niet handig als 
het wiel steeds weer moet worden uit-
gevonden. Vrijwilligersorganisaties 
kunnen van elkaar leren. Dit nieuwe 
steunpunt gaat vrijwilligerswerk fa-
ciliteren en over twee jaar gaan we 
kijken hoe het in de praktijk werkt.’

Vrijwillig in Actie De Bilt is geves-
tigd aan de Henrica van Erpweg 2 in 
De Bilt en is geopend van maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Telefoonnummer: 030-7440595 
of info@vrijwilliginactiedebilt.nl. De 
website www.vrijwilliginactiedebilt.
nl gaat binnenkort de lucht in.

Vrijwillig in Actie ondersteunt 
en stimuleert vrijwilligersorganisaties

door Lilian van Dijk

Samen met vrijwilligster Jo Kemp, die al vele jaren actief is, onder meer in ’t Hoekie, maakte 
wethouder Herman Mittendorff het logo bekend van Vrijwillig in Actie. Dit contact- en servicepunt 
voor vrijwilligersorganisaties is tot de oplevering van het Cultureel en Educatief Centrum gevestigd 

op dezelfde locatie als de tijdelijke muziekschool in De Bilt, beschikbaar gesteld door SSW. Op 
dinsdag 13 december vond de feestelijke openingsplechtigheid plaats. 

Wethouder Herman Mittendorff, Jo Kemp en Ingrid van Maarschalkerweerd 
na de onthulling van het logo. Van Maarschalkerweerd gaat het team van 
Vrijwillig in Actie aanvoeren dat verder bestaat uit maatschappelijk makelaars 
Ingrid Huisman, Janina Hontscharenko en Maykel Kicken.

Gerrit Bos (84) is een geboren en 
getogen Biltenaar. Hij leerde de drie 
jaar jongere Greetje Ket uit Utrecht 
kennen toen zij zestien was. Hij zat 
op de MTS in Utrecht en speelde in 
een schoolkorfbalteam dat aangevuld 
werd met meisjes van de Rijks HBS, 
waar Greet op zat. ‘Ik was daar niet 
bij, maar je kwam elkaar wel op de 
sportvelden tegen. De vriend van een 
vriendin van mij, waarvan de vader 
tuinman was op Landgoed Vollen-
hoven, voetbalde met Gerrit in het 
eerste van BVC en zo ontstond onze 
vriendschap.’ 

Eerste woning
Gerrit  en Greet trouwden op 23 april 
1953 in Utrecht. Na hun trouwen 
gingen ze bij de ouders van Gerrit 
inwonen en enige tijd later kregen 
ze hun eerste woning aan de Buys 
Ballotweg in De Bilt. Vandaar ver-
huisden ze naar de Prof. Lorenzweg. 
Ze wonen nu 21 jaar aan de Tweede 
Brandenburgerweg in Bilthoven. 
Beiden komen uit een rood nest. De 
vader van Greet was voorzitter van 
een Utrechtse afdeling van de PvdA 
en de vader van Gerrit was bestuurs-
lid van de afdeling Bilthoven van de 

partij. Greet heeft gewerkt bij Le-
vensverzekeringsmaatschappij De 
Utrecht en later bij de PUEM. ‘Bij 
de PUEM kon ik toen ik getrouwd 
was niet voor halve dagen werken. 
Ik ben toen voor halve dagen bij de 
Provinciale Utrechtse Vereniging 
Het Groene Kruis gaan werken. Er 
kwamen verschillende  fusies van 
kruisorganisaties tot stand waardoor 
de afstand steeds groter werd. Je ziet 
nu weer de gedachte dat je voor het 
geven van zorg op maat dicht bij de 
mensen moet zitten.’ Greet werd als 
vrijwilliger secretaris van het Cen-
trum Maatschappelijke Dienstverle-
ning (CMD).

Loopbaan
Gerrit Bos (84) werkte als bouw-
kundige bij een architectenbureau. 
Hij was al jong politiek actief bij 
de PvdA en kwam in 1960 in de ge-
meenteraad van De Bilt. Bos maakte 
vier burgemeesters mee. In 1976 
werd hij wethouder van Sociale Za-
ken en later van Publieke Werken. 
Na de verkiezingen van 1986 kreeg 
hij de portefeuille Financiën. Van-
wege gezondheidsproblemen legde 
hij kort daarna het wethouderschap 

neer en ging verder als raadslid. Hij 
werd opgevolgd door Addy Munter. 
Gerrit Bos volgde haar na haar ver-
trek in 1989 nogmaals een jaar op als 
wethouder. Daarna stopte hij met de 
actieve politiek. De politieke activi-
teiten beperken zich nu nog tot het 
bijwonen van ledenvergaderingen en 
overdag bijeenkomsten van de PvdA. 
Die worden vaak bij hen thuis gehou-
den.

Sport
Zowel actief als bestuurlijk heeft 
sport in het leven van het echtpaar 
altijd een belangrijke plaats ingeno-
men. Gerrit heeft lang gevoetbald en 
Greet heeft in Utrecht bij Achilles op 
het hoogste niveau gehandbald. ‘In 
het eerste Utrechtse damesvoetbal-
elftal zaten meisjes die met mij ge-
handbald hadden. Gien van Maanen 
was daarvan een hele bekende. Ik 
heb ook nog getennist en Gerrit doet 
dat nog steeds.’ Gerrit Bos was een 
aantal jaren voorzitter van  de voet-
balclub BVC, die later opging in FC 
De Bilt. Hij is erevoorzitter van de 
Biltse Sport Federatie (BSF), waar-
van hij tien jaar bestuurslid en vijf-
tien jaar voorzitter was. 

Andere tijd
‘De manier waarop wij politiek ge-
interesseerd waren vind ik niet meer 
terug bij mijn kinderen’, vertelt 
Greet. ‘Ze zijn druk met sport en bij 
de vakbond, maar niet zoals wij dat 
deden. Mijn kleinzoon ging toen hij 
voor het eerst mocht stemmen alles 
uitpluizen en vertelde ons waarom 
hij een bepaalde keuze ging maken. 
Het wordt dus wel opgepikt maar het 

is toch anders. In onze tijd was er een 
enorme saamhorigheid. Op zondag 
gingen we naar onze ouders, daar 
kwam dan iedereen van de familie. 
Er werd koffi e gedronken en over 
politiek gesproken. Alleen wanneer 
we op vakantie waren mochten we 
ontbreken. Met die traditie zijn wij 
gestopt.’ Gerrit en Greet hebben een 
zoon, twee dochters en vijf kleinkin-
deren. 

Een leven lang maatschappelijke 
betrokkenheid

door Guus Geebel

Greet en Gerrit Bos hebben op maatschappelijk gebied duidelijk een stempel gezet op het De Bilt 
van de afgelopen decennia. Gerrit was jarenlang wethouder en Greet droeg als bestuurslid van 

verschillende organisaties haar steentje bij. Beiden volgen met belangstelling nog steeds de huidige 
politiek en zijn geïnteresseerd in wat er om hen heen gebeurt.

Gerrit en Greet Bos kijken terug op een rijk geschakeerd leven. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          
www.neerlandverwarming.nl

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

ALLES VOOR DE 

LEKKERSTE KERST! 

Van kerstontbijt tot een 

heerlijk zoet dessert

Maertensplein 26 a, Maartensdijk 
Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

50% KORTING 
Op de laatste Kerstbomen

ROZEN 
20 voor € 5,95 

HYACINTEN
Opgemaakt in potten 
div.soorten v.a € 6,95

a.s. Zaterdag tussen 16.00 en 17.00 uur

HAPPY HOUR
Op alle Kerststukken & Kerststerren

50% KORTING

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

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

De Bilt: 
-  Blauwkapelseweg, Groen van 

Prinstererweg
-  Aardelaan, Jupiterlaan, Neptunuslaan, 

Saturnuslaan, Uranuslaan, Venuslaan, 
Zonneplein

Groenkan:
- Oranjelaan - Copijnlaan - Versteeglaan

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C4 PICASSO  1.8 16V

2007, 86.000, ZWART MET, CRUISE 

C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, LMV, 

PARKEERS, REGENS, RAD/CD, ABS

€ 13.900

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C1 1.0 12V 5DRS AUTOMAAT 2009 48.000 ZWART,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,LMV,ABS,  € 8.750,00 

CITROEN C5 BREAK 1.8 16V CARACTERE 2007 51.000 D BLAUW,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,

PARKEERHULP,ESP,ABS  € 12.500,00 

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

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV  € 6.500,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PREMIUM 2006 58.000 ZWART MET,ZWART LEDER,ABS,LMV,RAD/CD,

CLIMATE C,CRUISE C,REGENS  € 8.750,00 

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

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

PEUGEOT 407 2,0 AUT 2007 12.500 ZWART,CLIMATE C.ER,CV,ABS,ESP,ELR,AIRBAG

RADIO CD,TREKHAAK  € 10.950,00 

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

VOLVO V50 1.8 EDITION 2006 157.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LMV,ABS,ER,CV,SB,

HALF LEDER,REGENS,ASR,RAD/CD  € 10.350,00 

VOLVO V70 D5 AUTOMAAT 7 PERS. 2004 166.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,LEDER,ER,CV,SB,

RAD/CD,PARKEERHULP,LMV  € 15.500,00 
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SALE
NU OP DE HELE 

NAJAAR-WINTERCOLLECTIE

TOT 50% KORTING*

Kijk op www.nagelfashion.nl 

voor de laatste trends.

*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN DE PRE-SPRING COLLECTIE

10% 30%

50%

Fashion for eve ry age
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In	het	verpleeghuis	heeft	Albert	Vos-
sestein	veel	contact	met	vrijwilligster	
en	 predikantsvrouw	 mevrouw	 Koe-
man	 -	Altena,	 wier	 man	 ds.	 P.	 Koe-
man	 aan	 het	 verpleeghuis	 pastorale	
bijstand	 verleent.	 Ds.	 Koeman	 was	
van	 1992	 tot	 1997	 predikant	 van	 de	
Zuiderkapel	 in	 Bilthoven.	 Mevrouw	
Koeman	nam	op	verzoek	van	Albert	
Vossestein	 contact	 op	 met	 De	 Vier-
klank	om	aandacht	te	vragen	voor	een	
eerder	dit	jaar	in	de	lokale	weekkrant	
‘Barneveld	Vandaag’	verschenen	arti-
kel	over	hem.	

Herinnering
Vorige	 week	 tijdens	 een	 bezoek	 aan	
verpleeghuis	 Norschoten	 vertelde	
Albert	 Vossestein	 over	 zijn	 Groene-
kanse	 en	 Maartensdijkse	 verleden;	
over	 de	 Groen	 van	 Prinstererschool,	
waarbij	 er	 een	 klassenfoto	 	 van	 de	
zesde	klas	van	meester	Poortman	uit	
het	 album	 op	 tafel	 kwam.	 En	 over	
de	 negen	 jaar	 (1962	 –	 1971)	 dat	 hij	
slijter	was	bij	één	van	de	toenmalige	
plaatselijke	 melkhandelaren	 W.	 van	
Keulen	in	Maartensdijk.	Ook	hiervan	
komt	een	foto	op	tafel;	Albert	aan	het	
werk	 op	 de	 Maartensdijkse	 Molen-
weg.	 Daarna	 is	 hij	 in	 het	 Utrechtse	
Overvecht	 gaan	 werken	 en	 plaatste	
zich	daardoor	wat	buiten	de	periferie	
van	zijn	geboortedorp.	Albert	vertelt	
met	name	de	autochtone	Groenekan-
ner,	die	zich	Albert	nog	zal	herinne-

ren	hartelijk	te	willen	groeten.	

Artikel
In	het	artikel	in	‘Barneveld	Vandaag’	
vertelt	auteur	Henk	Jansen:	‘Rondom 
het verpleeghuis aan de Kweekweg in 
Barneveld bloeien en groeien niet al-
leen bloemen en planten in de meest 
fraaie kleuren, ook de aardbeien, de 
rode kool en de uien in de groentetuin 
komen tot wasdom. ‘Ik geniet elke 
dag van de mooie kleuren en alles 
wat groeit’, aldus Albert, die als MS-
patiënt al verschillende jaren aan zijn 
rolstoel gekluisterd is. 
Allereerst laat Albert, met in zijn kiel-
zog Jan Ebbers, een van de vrijwilli-
gers van verpleeghuis Norschoten en 
Rafaëlla Porcu, welzijnsbegeleider 
van het verpleeghuis, de tuinkas zien. 
Naast de kas ligt een kleine en goed 
verzorgde groentetuin, waar naast 
diverse welig tierende groentesoorten 
ook de aardbeienplanten het uitste-
kend doen. ‘Trouwe vrijwilligers heb-
ben een belangrijkaandeel in het on-
derhouden van de groentetuin en ook 
van de bloemenpracht rond het huis. 
Toen ik hier drie jaar geleden kwam 
te wonen - ik werd eerst verzorgd in 
woonzorgcentrum De Lichtenberg 
in Amersfoort - lag het terrein rond 
het Barneveldse verpleeghuis er na-
genoeg braak bij. Nu drie jaar later 
zijn niet alleen mijn medebewoners 
veel in de bloementuin te vinden, ook 

bezoekers en andere gasten genieten 
van de bloemen- en plantenpracht. 
Ook hier hebben een iks aantal vrij-
willigers hun hand in gehad en nog 
steeds nemen ze trouw schop, schof-
fel, schaar en hark ter hand. Ik had 
nooit kunnen dromen dat ik iets met 
bloemen en planten zou hebben. Ik 
ben verkoper geweest en heb admi-
nistratief werk gedaan. Ik houd het 
maar op verborgen talenten, waarvan 
ik blij ben dat die naar boven zijn ge-
komen. Want hier geniet ik echt van’, 
aldus een zichtbaar gelukkig ogende 
Albert. 
Jan Ebbers, een van de vrijwilligers 
trekt veel met Albert op. ‘Hij heeft iets 
met kleuren. Zijn kennis van bloemen 
en planten is groot te noemen en dat 
voor een man die eigenlijk helemaal 
niet over groene vingers beschikte. 
Hij is zo trots op wat groeit en bloeit 
in de groentetuin en de bloemen- en 
plantenpracht En hij heeft oog voor 
detail, Zo schonk hij het verpleeghuis 
een mooie zonnewijzer. Die staat in de 
tuin voor de ingang van het verpleeg-
huis. Albert is uiterst creatief Vooral 
in het vervaardigen van kaarten toont 
hij ook zijn kunnen. We hebben veel 
schik samen. Hij is een humorvol 
mens. Hij krijgt ook regelmatig be-
zoek van zijn zusters; waarmee een 
goede band mee heeft.’

Van acht tot acht
‘Met	 aandacht	 voor	 het	 artikel	 kan	
ook	 verteld	 kan	 worden	 dat	 Albert	
Vossestein	 en	 wellicht	 andere	 men-
sen	met	een	handicap	als	MS-patiënt	
met	 beperkte	 mogelijkheden	 toch	
nog	 zo’n	 zinvolle	 bezigheid	 kunnen	
en	willen	hebben’,	aldus	de	ook	aan-
wezige	 mevrouw	 Koeman.	 Albert:	
‘Ook	 al	 ben	 je	 in	 een	 verpleeghuis	
opgenomen,	er	zijn	nog	tal	van	mooie	
momenten.	 De	 vrijwilligers	 zijn	 on-
misbaar	en	verdienen	het	 	om	in	het	
zonnetje	gezet	te	worden.	
Als	het	even	kan	ben	ik	gelukkig	nog	
van	acht	tot	acht	buiten.	Tegen	kou	en	
regen	 kun	 je	 je	 kleden;	 dus	 dat	 kan	
nooit	een	reden	zijn	er	niet	op	uit	 te	
trekken’.

‘Ik geniet van al die mooie kleuren’
door Henk van de Bunt

Albert Vossestein (63) is afkomstig uit Groenekan en thans bewoner van verpleeghuis Norschoten 
in Barneveld, waar hij belangstellenden maar wat graag rondleidt in de bloementuin waar hij wat 

betreft het ontwerp ervan een belangrijke hand in heeft gehad. 

Albert was 9 jaar ‘in dienst’ bij melkhandelaar van Keulen in Maartensdijk.

Albert Vossestein en mevrouw Koeman in de tui van Norschoten.

SWO - Levensboekenproject 
winnaar 

	
Vijf projecten zijn door het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen 

(NUZO) uitgeroepen tot best practice ouderenzorg gemeenten 
2011. Het betreft twee initiatieven die zich richten op het 

uitgeven van levensboeken door en voor ouderen, een Senioren 
Zomerschool, een project dat zich richt op ouderenzorg na een 

verblijf in het ziekenhuis en een toolkit voor mantelzorgers.
	
Het	 Netwerk	 Utrecht	 Zorg	 voor	 Ouderen	 (NUZO)	 is	 een	 regionaal	 plat-
form	bestaande	uit	professionals,	die	betrokken	zijn	bij	de	zorg	van	oude-
ren,	hun	welzijn	en	leefomgeving.	Ook	ouderenorganisaties	en	individuele	
ouderen	zijn	in	het	NUZO	vertegenwoordigd.	Dit	najaar	heeft	het	NUZO	
de	gemeenten	 in	zijn	 regio	 (26	gemeenten	 in	de	provincie	Utrecht	en	20	
gemeenten	in	de	provincie	Gelderland)	opgeroepen	hun	beste	en	inmiddels	
bewezen	praktijkvoorbeelden	op	het	terrein	van	ouderenzorg	aan	te	melden	
als	best	practice.	Ouderenzorg	is	 in	dat	kader	breed	gedeinieerd:	de	pro-
jecten	 kunnen	betrekking	 hebben	 op	wonen,	welzijn	 en	 zorg,	 verkeer	 en	
ruimtelijke	ordening.	
	
Ouderendelegatie
12	gemeenten	hebben	een	best	practice	ingediend.	De	projecten	zijn	vervol-
gens	beoordeeld	door	een	NUZO	selectiecommissie,	bestaande	uit	partners	
uit	de	werkgroep	projecten	met	daarin	twee	leden	van	de	ouderendelegatie	
en	de	provincie.	De	beoordeling	vond	plaats	aan	de	hand	van	een	aantal	
vooraf	beschreven	criteria,	op	het	gebied	van	thematiek,	procedure,	inanci-
ele	en	praktische	haalbaarheid.	
Uiteindelijk	heeft	de	NUZOstuurgroep	uit	de	12	inzendingen	vijf	prijswin-
naars	geselecteerd.	Deze	zijn	bekend	gemaakt	tijdens	een	symposium	over	
‘Ouderenzorg’,	 dat	op	donderdagmiddag	15	december	 is	gehouden	 in	de	
raadzaal	van	de	gemeente	Utrechtse	Heuvelrug.	Gemeenten	die	de	stimule-
ringsprijs	hebben	gewonnen	worden	in	de	gelegenheid	gesteld	het	project	
uit	 te	werken	 tot	een	product	 -	bijvoorbeeld	een	 toolkit,	draaiboek	of	 in-
structieilmpje	-	dat	vervolgens	ook	door	andere	organisaties	in	de	NUZO-
regio	kan	worden	gebruikt.
	
Levensboeken
SWO	De	Zes	Kernen	De	Bilt	en	de	gemeente	De	Bilt	werden	prijswinnaar	
met	het	project	Levensboeken	voor	ouderen,	Zingeving,	op	weg	naar	bezie-
ling.	 Dit	 mooie	 project	 	 gericht	 op	 de	 thuiswonende,	 kwetsbare	 ouderen	
kent	als	activiteiten	het	samen	met	de	thuiswonende	oudere	ophalen	en	op-
tekenen	van	zijn	of	haar	levensverhaal	met	als	resultaat	een	levensboek,	het	
voeren	van	persoonlijke	gesprekken	en	wordt	gezien	als	een	groepsgericht	
aanbod	in	diverse	woonkernen	van	De	Bilt.	Door	het	optekenen	en	met	el-
kaar	in	gesprek	komen	over	het	leven	van	de	oudere	wordt	eenzaamheid	en	
het	in	een	isolement	raken	van	ouderen	voorkomen.	[HvdB].

Directeur Djoke Haven (derde van links) neemt voor de SWO de prijs in 
ontvangst.

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

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

Arie AnningaBILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik ben Arie Anninga (Bilthoven) en ben be-

naderd met de vraag, een moderne kloos-

tertuin te ontwerpen voor de tuin aan de 

zuidzijde van de Dorpskerk aan de Dorps-

straat in De Bilt. Dit zou een bijdrage (van 

de kerk) kunnen zijn in het kader van het 

a.s. 900 jarig bestaan van de gemeente De 

Bilt in 2013. 

De tuin bij de Dorpskerk is bedoeld als 

een blijvend ‘monument’ voor de gehele 

gemeente De Bilt: Het ontwerp geeft een 

verwijzing naar de kerkelijke oorsprong. 

Daarnaast kan de tuin ook als seculair wor-

den ervaren. Is er een plaats bedacht waar 

innerlijke rust gevonden kan worden. Er zal 

o.a. een kruidencirkel worden gesitueerd 

met 6 vakken met ieder een ander kruid. 

Het getal 6 verwijst naar de 6 kernen waar-

uit de gemeente De Bilt is opgebouwd. Het 

onderhoud zal voor het grootste gedeelte 

worden uitgevoerd door vrijwilligers van 

de Dorpskerk en door leerlingen van het 

Groenhorst college te Maartensdijk.



Alle medewerkers van de bedrijven 
aan de Kon. Wilhelminaweg 461 wensen u 

gezellige fe�tdagen en een gelukkig nieuwjaar!

KERSTSHOW

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

gratis parkeren op eigen terrein

2e KERSTDAG OPEN

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Showroom vol met:

 · Boxsprings

 · Matrassen

 · Slaapkamers

 · Dekbedden

 · Slaapkamertextiel

20% KORTING 
op de gehele collectie!

 

Bij aankoop van 2 M-line 
matrassen, 2e matras 

50% KORTING
 

Kom gezellig langs, 

onder het genot van 

een hapje en drankje!

 

EEN LEUKE ATTENTIE, 

ZOLANG DE 

VOORRAAD STREKT!

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.

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

 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

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Dieren Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   5

10-11-11   09:51

Dierenkunstkaarten 150x100.indd   7

10-11-11   09:51

Maartensdijk

Computercursus Basis-Vervolg voor Windows Vista.
Wilt u uw basiskennis uitbreiden om uw computer beter 
te kunnen bedienen dan is deze basis-vervolgcursus van 3 
lessen geschikt voor u. Onderwerpen zijn: de Verkenner, 
het Confi guratiescherm, het installeren en dé-installeren 
van programma’s.
Start:   woensdagmiddag 4 en 11 januari

en woensdagmorgen 25 januari 2012. 

Kosten: € 37,50 (inclusief cursusboek).

Word 2007
Een Word-cursus van 7 lessen waarin de basisbeginselen 
geleerd worden om met dit tekstverwerkings-programma 
te kunnen werken.
Lesstof: het indelen en opmaken van teksten, het maken 
van tabellen, kolommen, het invoegen van plaatjes, foto’s 
en uw eigen briefhoofd maken.
Basiscomputerkennis is wel vereist.

Start: vrijdagmorgen 13 januari 2012, 10.00 – 12.15
Kosten: € 87,50 (inclusief lesboek)

Voor informatie en aanmeldingen:
SWO-De Zes Kernen
Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 220 34 90
of www.swodebilt.nl
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‘Als	 ik	 begin	 te	 schilderen	 weet	 ik	
niet	waar	ik	eindig’,	zegt	Mieke	Bu-
rie.	 ‘Mijn	 fantasie	 ontwikkelt	 zich	
vaak	 tijdens	 het	 schilderen.’	 Bram	
Dolman	valt	zowat	van	zijn	stoel	van	
verbazing.	 ‘Dat	 is	 bij	mij	 totaal	 an-
ders.	Ik	moet	van	tevoren	precies	we-
ten	wat	 ik	ga	schilderen.’	Hij	zucht:	
‘Ik	schilder	na.	Ik	heb	geen	fantasie.	
Als	ik	iets	uit	mijn	hoofd	moet	schil-
deren	 vind	 ik	 dat	 ontzettend	 moei-
lijk.’	 Burie:	 ‘Nou,	 ik	 vind	 het	 juist	
ontzettend	knap	wat	jij	doet.’	Meneer	
Dolman	 heeft	 een	 fotomapje	 mee-
genomen	 met	 foto’s	 van	 zijn	 schil-
derijen.	 Prachtige	 landschappen,	 af-
gewisseld	met	enkele	portretten	van	
mens	 en	 dier.	 ‘Het	 lijken	 inderdaad	
net	 foto’s’,	 zegt	 Burie.	 De	 precisie	
waarmee	is	geschilderd	is	ongekend.	
‘Ik	ben	een	pietje	precies’,	lacht	Dol-
man.	‘Soms	ga	ik	daar	ook	te	ver	in.	
Dan	 schilder	 ik	 het	 spontane	 weer	
weg.’ De	kunstwerken	 aan	de	muur	
vertellen	een	totaal	ander	verhaal.	We	
zijn	bij	de	 familie	Burie	 thuis,	waar	

Mieke	 al	 enkele	 van	 haar	 werken	
heeft	opgehangen.	

Verschillende stijlen
Abstracte	impressies	van	landschap-
pen	 en	 personen	 wisselen	 zich	 af	
met	realistische	doeken.	‘Ik	ben	nog	
maar	 net	 begonnen’,	 vertelt	 ze.	 ‘Na	
mijn	 carrière	 in	 de	 psychiatrie	 heb	
ik	me	pas	volledig	op	het	schilderen	
gestort.’	Drie	jaar	geleden	besloot	ze	
direct	les	te	nemen.	Eén	jaar	kreeg	ze	
les	 van	 naamgenote	 Mieke	 Barend-
recht	en	sinds	twee	jaar	volgt	ze	les-
sen	 van	 Marieke	Thomassen	 bij	 De	
Werkschuit	 in	 Bilthoven.	 ‘Ik	 vind	
het	zo	knap	dat	u	twee	verschillende	
stijlen	 beheerst’,	 zegt	 Dolman,	 die	
duidelijk	onder	de	 indruk	 is	van	het	
werk	van	mevrouw	Burie.	‘Als	u	dit	
al	voor	elkaar	krijgt	na	drie	jaar	schil-
deren,	dan	 is	het	 toch	zonde	dat	uw	
talent	daarvoor	onbenut	is	gebleven.’	
Burie	 probeert	 Dolmans	 enthousi-
asme	wat	te	temperen	en	is	volledig	
tevreden	 met	 haar	 keuzes	 in	 het	 le-

ven.	 ‘Mijn	 tekenleraar	 van	 vroeger	
zei	al	dat	 ik	 talent	had	en	wilde	dat	
ik	naar	de	kunstacademie	zou	gaan.’	
‘Ja,	bij	mij	ging	het	precies	zo’,	ver-
telt	Dolman.	‘Maar	mijn	vader	vond	
het	niks.	Hij	zei	altijd	dat	als	ik	geld	
wilde	verdienen	ik	wat	anders	moest	
gaan	 doen.’	Burie	 knikt	 herkennend	
en	 zegt:	 ‘Maar	 ik	 heb	 er	 helemaal	
geen	spijt	van.	 Ik	heb	een	prachtige	
carrière	gehad	met	veel	voldoening.	
Ik	ben	nu	63	en	heb,	als	het	goed	is,	
nog	een	heel	leven	voor	de	boeg.	Ik	
vind	het	prachtig	zo.	 Ik	ben	ook	 to-
taal	 niet	 in	 een	 zwart	 gat	 gevallen.’	
Dolman	knikt:	 ‘Ja,	mooi	 is	 dat,	 hè?	
Dat	had	ik	ook	niet.	Al	heb	ik	naast	
mijn	werk	wel	altijd	geschilderd	als	
hobby.’

Egypte
Het	 portfolio	 van	 Dolman	 puilt	 in-
middels	 uit.	Hij	 is	 al	 vele	 jaren	 een	
commercieel	 succesvol	 schilder.	 ‘Ik	
heb	 ongeveer	 een	 derde	 van	 mijn	
werken	 verkocht’,	 vertelt	 hij.	 ‘Dat	

is	veel’,	reageert	Burie:	‘Nee,	ik	heb	
zelf	nog	niets	verkocht.	Ik	heb	er	ook	
nog	niet	zoveel	en	ze	zijn	nog	te	dier-
baar	voor	me’,	zegt	ze,	kijkend	naar	
één	van	haar	werken.	‘Het	zijn	mijn	
kindjes.’	Voor	Dolman	is	dat	 inmid-
dels	anders.	‘Ik	heb	ook	nog	wel	een	
paar	 speciale	 werken	 waar	 ik	 geen	
afstand	 van	 doe,	 maar	 ik	 vind	 het	
ook	een	mooi	idee	dat	mijn	schilde-
rijen	gewoon	bij	mensen	thuis	aan	de	
muur	hangen.’	Dolman	vertelt	dat	er	
zelfs	schilderijen	van	hem	in	het	ver-
re	 buitenland	 verzeild	 zijn	 geraakt.	
‘In	Egypte	hangt	een	werkje	van	mij	
met	molens	erop	en	in	Engeland	een	
schilderij	van	de	Keukenhof.	Die	zijn	
door	Nederlanders	meegenomen.	Het	
zijn	herkenbare	plaatjes	voor	ze,	die	
ze	 aan	 Holland	 doet	 denken.’	 Voor	
Dolman	is	het	al	de	elfde	of	twaalfde	
keer	 dat	 hij	 exposeert	 in	 het	 WVT.	
‘In	1980	deed	ik	voor	het	eerst	mee’,	
zegt	hij.	‘Nee,	ik	ben	inderdaad	geen	
beginnend	talent	meer.	Ik	schilder	al	
sinds	1946.	 Ik	heb	begrepen	dat	het	
grootste	 deel	 van	 de	 42	 exposanten	
wel	beginnend	is,	aangevuld	met	en-
kele	ervaren	kunstenaars.’	

Groepsexpositie
Voor	Mieke	Burie	is	het	wel	de	eer-
ste	keer.	Ze	exposeerde	zelfs	pas	een	
keer	 tot	 nu	 toe,	 in	 Leersum.	 ‘Dat	
heeft	een	goed	effect	gehad’,	vertelt	
ze.	‘Ik	had	wel	een	paar	duwtjes	in	de	
rug	nodig	om	het	te	doen.	Ik	was	toch	
een	beetje	onzeker	hoe	het	zou	zijn.	
Je	komt	toch	voor	het	eerst	naar	bui-
ten	met	je	werk,	je	zet	jezelf	neer	als	
serieus	kunstenaar.	Maar	het	 is	 heel	
goed	bevallen.	De	reacties	waren	po-

sitief	en	ik	ben	klaar	voor	de	volgen-
de	 expositie’,	 zegt	 ze	 vastbesloten.	
‘Ik	ga	vier	van	mijn	favoriete	werken	
meenemen	 naar	 deze	 groepsexposi-
tie.	Het	zijn	allemaal	landschappen.’	
Uitgebreid	 legt	 ze	 uit	 wat	 er	 op	 de	
verschillende	doeken	precies	 te	zien	
is.	Veelal	zijn	het	half-abstracte	wer-
ken	met	herkenbare	elementen.	‘Het	
komt	 allemaal	 vanuit	 een	 bepaalde	
emotie.	Een	wandeling	bijvoorbeeld	
in	het	buitenland	van	 jaren	geleden.	
Die	emotie	heb	ik	dan	opgeslagen	en	
die	komt	er	tijdens	het	schilderen	uit.’

Vogels
Meneer	 Dolman	 heeft	 een	 totaal	
ander	 thema.	Vogels.	 En	 dan	 zo	 re-
alistisch	mogelijk.	Hij	heeft	één	van	
zijn	 precisie-werkjes	 meegebracht.	
De	 details	 zijn	 adembenemend.	
‘Mijn	 vader	 was	 verfbereider/kleur-
maker.	 Ik	 heb	 van	 hem	geleerd	 hoe	
ik	 de	 juiste	 kleur	 kon	 krijgen’,	 zegt	
Dolman.	 ‘Dat	 is	 inderdaad	 een	hele	
kunst’,	weet	Burie.	 ‘Bij	mij	worden	
het	vaak	net	iets	andere	kleuren	dan	
ik	 van	 tevoren	 in	 gedachten	 had,	
maar	 dat	 is	 niet	 erg	 in	 mijn	 werk.’	
‘Tja.	 Dat	 is	 het	 moderne	 werk	 hè’,	
weet	 Dolman.	 ‘Heel	 populair.	 Mijn	
zoon	heeft	ook	allerlei	abstracte	doe-
ken	hangen	in	huis.	Soms	vind	ik	het	
wel	jammer	dat	hij	dan	niet	iets	van	
mij	aan	zijn	muur	wil	hebben’,	lacht	
Dolman.	‘Maar	goed,	dat	is	een	ver-
schil	in	generatie.’
Tot	5	 januari	 zal	het	werk	van	Dol-
man,	 Burie	 en	 andere	 kunstzinnige	
Utrechters	nog	te	zien	zijn	in	het	ge-
bouw	 van	VVSO	WVT,	 aan	 de	Ta-
linglaan	10	in	Bilthoven.

‘Het zijn mijn kindjes’
Expositie kans voor lokaal talent

door Raphael Klees

Vandaag (woensdag 21 december) begint de jaarlijkse expositie Kunst Uit Eigen Provincie. 
Bram Dolman (80) en Mieke Burie (63) uit De Bilt behoren tot de 42 Utrechtse exposanten die in het 
WVT-gebouw in Bilthoven hun kunstwerken ten toon stellen. De Vierklank zette een ontmoeting op 

tussen beide en dat leidde tot een lorisant gesprek over de veelzijdige passie van schilderen.

De ervaren Bram Dolman en beginnende Mieke Burie tonen hun werk.

Ien	van	Eck	kwam	uit	Utrecht	in	1957	
naar	De	Bilt	door	haar	huwelijk	met	
Kees	 en	 deelde	 42	 jaar	 van	 haar	 le-
ven	tot	zijn	plotselinge	overlijden	met	
hem.	Via	allerlei	creativiteitten	kwam	
zij	uiteindelijk	aan	het	schilderen	toe.	
Eerst	 aquarel	 en	 vooral	 bloemen	 en	
vogels:	 ‘Nadat	 mijn	 man	 overleden	
was	-		hij	maakte	de	passe-partouts	-		
ging	ik	door	met	acryl	schilderen	op	
doek.	Samen	met	mijn	zus	Janny	heb-
ben	wij	 veel	 lessen	 gevolgd,	 o.a.	 op	
de	Werkschuit	en	bij	Mieke	Barend-
regt.	Daar	schilder	ik	nu	nog’.	

Vrome kwasten
Ien	was	in	het	verleden	ook	een	‘Vro-
me	 Kwast’;	 zij	 maakte	 deel	 uit	 van	
die	 groep	 enthousiaste	 mensen,	 die	
de	 Bijbelse	 verhalen	 probeert	 uit	 te	
beelden	 door	 middel	 van	 kalligraie,	

gedichten	 en	 schilderijen.	 De	 groep	
bestaat	veelal	uit	een	wisselend	aan-
tal	personen,	vrouwen	en	mannen	van	
verschillende	 leeftijden	en	 is	afkom-
stig	uit	verschillende	wijkgemeenten	
van	 de	 PKN	 in	 De	 Bilt.	 Met	 elkaar	
bedenkt	 de	 groep	 een	 onderwerp,	
waaraan	 een	 paar	 weken	 wordt	 ge-
werkt,	waarna	vervolgens	de	gemaak-
te	werkstukken	 in	 kerken	 in	De	Bilt	
tentoongesteld	worden.	 Ien	van	Eck:	
‘Het	 is	 ijn	 om	 te	 schilderen.	 Vaak	
kun	 je	 al	 je	 emoties	uiten.	Dat	geeft	
rust	en	verdieping.	Het	roept	emoties	
bij	mij	op	en	het	maakt	mij	blij,	wan-
neer	mensen	begrijpen,	wat	je	met	het	
schilderen	wilt	vertellen’.	Ien	vertelt,	
dat	 zij	 het	 moeilijk	 vindt	 haar	 werk	
los	te	laten	en	te	verkopen.	Haar	huis	
is	dan	ook	rijkelijk	gevuld	met	‘eigen	
werk.

Christa Rosier
Ien	van	Eck	vertelt	de	in	juni	jl.	over-
leden	Christa	Rosier	als	een	van	haar	
voorbeelden	 te	 zien:	 ‘Christa	 Rosier	
studeerde	journalistiek	en	volgde	een	
schildersopleiding	 aan	 de	 Gooise	
Academie.	Zij	schilderde	zowel	igu-
ratief	als	meer	abstracte	werken.	Toen	
haar	 zoon	 Ephraïm	 na	 een	 ernstige	
ziekte	overleed	besloot	Christa	Rosier	
de	Psalmen	 te	 gaan	 schilderen.	Kort	
na	het	overlijden	van	haar	zoon	heeft	
zij	 een	 schilderij	 gemaakt	 van	 een	
vrouw	die,	compleet	kapot,	tegen	een	
muur	hing,	haar	gebalde	vuist	in	wan-
hoop	 omhoog	 geheven.	 Die	 vrouw	
is	Christa	 zelf’.	 Ien	 van	Eck	 bladert	
door	 het	 boek	 ‘Psalmen	 Palet’	 van	
Rosier	 en	vertelt	 er	 telkens	opnieuw	
inspiratie	uit	te	halen.	

Kerst
De	aanleiding	om	met	Ien	van	Eck	te	
gaan	praten	was	de	vraag,	of	Ien	van	
Eck	 ook	 over	 het	 Kerstverhaal	 heeft	
geschilderd?	Dat	blijkt	 niet	 het	 geval	
te	zijn:	‘Ik	had	al	wel	iets	geschilderd	
over	het	kruis	en	het	graf,	maar	over	
Kerst	 had	 ik	 niet	 iets	 speciieks.	 Ik	
ben	toen	eens	tussen	mijn	‘werk’	gaan	
rondkijken.	 Ik	 maak	 ook	 altijd	 mijn	
eigen	(Kerst-)kaarten	en	had	daarvoor	
al	 wat	 gemaakt:	 Het	 zwart	 van	 die	
donkere	wereld	en	het	licht,	dat	daar-
bij	doorbreekt	dat	komt	 toch	overeen	
met	de	betekenis	van	Kerstmis.	Naar	
aanleiding	daarvan	maakte	ik	‘Gloria’.	
Het	 is	 nu	 toch	 ook	 (weer)	 een	 ver-
schrikkelijke	wereld,	maar	 ook	 nu	 in	
2011	breekt	weer	het	licht	door!’

‘Opnieuw breekt het licht door’
door Henk van de Bunt

Het Kerstverhaal heeft kunstenaars al gedurende vele eeuwen geïnspireerd tot het maken 
van allerlei creaties, zoals miniaturen, mozaïeken, panelen, schilderijen en muurschilderingen.

Ook Ien van Eck uit De Bilt voltooide onlangs een acrylschilderij over het verhaal 
van meer dan tweeduizend jaar terug.

Ien van Eck: ‘Ook nu in 2011 breekt het Licht door’.

1e aankondiging 
Open Podium Groenekan

Na een succesvolle Open Podium in het najaar van 2010 wordt 
op 11 maart 2012 het tweede Open Podium voor en door 

Groenekanners door de Muze georganiseerd.

We	hebben	 nog	 lang	 niet	 alle	 talent	 ontdekt	 in	Groenekan	 en	 dagen	 een	
ieder	uit	zich	op	te	geven	voor	een	performance.	Dat	kan	zijn	van	dans	tot	
poezie	en	van	zang	tot	video-art.
Voor	elke	deelnemer	is	er	5	tot	7	minuten	tijd	om	zich	te	presenteren	en	voor	
beeldende	kunstenaars	is	er	ruimte	om	te	exposeren.

Uit	de	inzendingen	wordt	een	programma	samengesteld	dat	voor	alle	toe-
hoorders	een	afwisselend	en	breed	beeld	geeft	van	de	artistieke	kracht	van	
ons	dorp.

Open	Podium	Groenekan,	zondag	11	maart	van	16.00	tot	20.00	uur	in	de	
Groene	Daan

Meld	je	aan!	Neem	contact	op	met	Gijsbert	Zwart	Zwart@planet.nl	en	laat	
weten	wat	je	te	bieden	hebt!

Ingezonden mededeling
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Stomerij
Maertensplein

Wij wensen u 
goede kerstdagen 

en een 
gezond en gelukkig

2012

Wij danken onze klanten 

voor het in ons welgestelde 

vertrouwen het afgelopen jaar, 

en wensen iedereen fijne 

kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2012!

Miranda, Annelinde, 

Francisca, Tinka, Kimberly

en Christa

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerk-

sters wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Bakkerij Bos

en alle medewerkers 

wensen u

prettige kerstdagen toe

Garage Van der Meij
wenst u 

fi jne feestdagen
KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Wij wensen ie
dereen

gezellige feest
dagen

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nlPatrijslaan 16 • 3738 GD  Maartensdijk • 0346 - 21 21 85

Wenst u 

� jne kerstdagen 

en een gezond

en gelukkig nieuwjaar

De inmiddels 83-jarige Wim van der 
Heide vertelt dat zijn vader Th. van 
der Heide, kolenhandelaar aan de 
Oosterspoorlaan, op dinsdagavond 16 
juni 1959 voor zijn huis de auto aan 
het wassen was omdat hij de volgen-
de dag naar Dedemsvaart zou gaan. 
Toen zijn vader even naar binnen liep 
om een nieuwe emmer water te ha-
len, hoorde Wim, die aan de overkant 
woont, dat de auto werd gestart en 
zag hij deze hem slingerend wegrij-
den: ‘Even dacht ik’, zegt Wim, ‘dat 
mijn jongere broer Dirk aan de auto 
zat, omdat hij dit al vaker had gedaan, 
maar toen ik goed keek, zag ik dat het 
menens was. De Buick reed rond half 
zeven met een fl inke vaart de laan 
uit, linksaf richting spoor. Onmiddel-
lijk waarschuwde ik mijn vader en de 
politie. Ik stapte snel in mijn Volks-
wagen-bestelwagen en reed achter de 
Buick aan. Inmiddels had de politie 
via de radiokamer in Utrecht groot 
alarm geslagen. Agenten uit Soest, 
Baarn, de Lage Vuursche, Bilthoven, 
Maartensdijk, Westbroek en Utrecht 
rukten met auto’s en motoren uit om 
de doorgang van de Tolakkerweg en 
alle zijwegen te blokkeren’. Wim ver-
telt dat de auto met een snelheid van 
zeker 100 km per uur over de Tolak-
kerweg richting Utrecht stoof. Wim 
kon hem met zijn bestelwagen niet 
bijhouden. Ter hoogte van het poli-
tiebureau van Maartensdijk stond de 
gealarmeerde Opperwachtmeester 
L.H. Eits midden op de Kon. Wilhel-
minaweg om de Buick aan te houden, 
maar hij moest opzij springen toen 
de wagen met hoge snelheid op hem 

afkwam. Eits stapte bij Wim in de 
auto en samen volgden ze de gestolen 
Buick. Net voor de fl auwe bocht in de 
Kon. Wilhelminaweg te Groenekan, 
even voorbij het nog steeds aanwe-
zige schutje in de Wetering langs de 
weg, verloor de bestuurder de macht 
over het stuur. De auto kwam na een 
dubbele salto op zijn wielen in de 
brede sloot terecht. De wagen schoof 
daarna nog zeker dertig meter in het 
water door voordat hij tot stilstand 
kwam.

Halt Rijkspolitie
Wim en opperwachtmeester Eits za-
gen drie jongens uit de auto en de 
sloot kruipen en drijfnat over het 
weiland richting Kooydijk hollen. 
De gealarmeerde Westbroekse op-
perwachtmeester J.W. van der Steen 
had zich boven op een hooiwagen van 
een passerende boer verschanst. Van 
der Steen zag vanuit zijn hoge positie 
dat de vluchtende jongens zich ach-
ter een hooiopper hadden verstopt en 
de omgeving nauwlettend in de gaten 
hielden. De boer met de passerende 
hooiwagen wekte echter hun argwaan 
niet. Bij het weiland, naast het hooi-
land waar de jongens zich hadden 
verstopt, liet Van der Steen zich van 
de hooiwagen afglijden. Tot aan zijn 
dijen toe waadde hij door een schei-
dingssloot tussen de twee akkers. Met 
zijn politiepet af kroop de drijfnatte 
Opperwachtmeester op zijn buik door 
het land naar de jongens toe, sprong 
op en riep: ‘Halt, Rijkspolitie’. De 
jongens verstijfden van schrik en ga-
ven zich over. In een inmiddels aan-

gekomen politiewagen werden zij 
omstreeks zeven uur - dus binnen een 
half uur na de melding van de dief-
stal, naar het bureau in Maartensdijk 
afgevoerd en tot diep in de nacht ver-
hoord.

Naar Italië
Het bleek om drie jongens van 15 tot 
17 jaar oud uit Hilversum en Naarden 
te gaan. Zij zaten alle drie op de Am-
bachtsschool in Naarden. Dinsdag-
morgen hadden zij in drie villa’s in het 
Brediuskwartier te Naarden, waarvan 
de bewoners op vakantie waren, in-
gebroken. Ze werden er van verdacht 
snoep en een bandrecorder uit de hui-
zen meegenomen te hebben. De poli-
tie was hen al op het spoor en bij een 
van hun ouders in Hilversum aan de 
deur geweest. De jongens werd het, 
toen ze dit hoorden, te heet onder de 
voeten en besloten liftend naar Hol-
landsche Rading uit te wijken. Na wat 
rondkijken in het dorp, zagen ze hun 
kans schoon om de Buick van Van der 
Heide mee te nemen. Tijdens het ver-
hoor door de politie zeiden ze dat ze 
van plan waren met de auto naar Italië 
te gaan.

Laat de rijksdaalder maar zitten
Aartje van der Heide kan zich nog 
herinneren dat de gestolen auto door 
autobedrijf Modern uit de sloot in 
Groenekan is getakeld en zonder mo-
torkap en met veel deuken in de Oos-
terspoorlaan is afgeleverd. Niet alleen 
modder en resten van waterplanten 
kwamen uit de wagen, maar ook dode 
vissen. Wat er met de zwaar bescha-
digde Buick is gebeurd, weten Wim 
en Aartje niet meer, maar wel dat zijn 
vader daarna in een blauwe Ford reed, 
waarmee Aartje nog bejaardenuit-
stapjes heeft gereden. De drie jongens 
hebben bekend en zijn veroordeeld 
tot het betalen van een rijksdaalder 
schadevergoeding per maand aan Van 
der Heide. Van der Heide moest dit 
wel iedere maand bij de ouders van 
een van de jongens in Hilversum op-
halen. Toen hij dit een paar keer had 
gedaan en zag dat de ouders het niet 
breed hadden, besloot hij uit medelij-
den de rest van de schadevergoeding 
maar te laten zitten.

Kolenhandelaar Van der Heide 
kreeg medelijden met de autodieven

door Koos Kolenbrander

Een tijdje terug vond Pauline Verheul-van der Heide bij haar ouders op zolder vier verschillende 
kranten uit 1959 met artikelen over een diefstal door drie jongens van de Buick van haar opa aan de 

Oosterspoorlaan te Hollandsche Rading. Hoewel dit meer dan vijftig jaar geleden plaatsvond, 
komen er bij het lezen van de oude krantenberichten weer herinneringen aan dit voorval bij haar 

ouders Wim en Aartje van der Heide-van Kooy boven.

Wim en Aartje van der Heide.

De Buick in de sloot langs de Kon. Wilhelminaweg te Groenekan.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Bellen voor grof afval

In al zijn wijsheid gaan we in de gemeente De Bilt grof vuil op afspraak 
bij inwoners ophalen; dat is zo besloten. Vreemd genoeg staat er niets over 
deze methode in de nieuwe gemeentegids; ‘Wij konden het niet vinden’. 
Onze bestuurders vermoeden dat veel bedrijfsafval wordt aangeboden en 
foei dat mag niet. Ook wordt er in onze gemeente relatief veel aangeboden: 
‘afval’, welke cijfers en waar komt het vandaan? Tot nu konden de mensen 
grof afval aanbieden op specifi eke dagen en als je de boel donderdag in de 
avond aan de straat bracht was het de volgende dag vaak weg of fors gere-
duceerd.

Velen hadden als hobby grof afval. Bij ons staan meubelen opgeknapt in 
huis, we verkochten het via Marktplaats en als er geen ruimte is dan naar de 
Emmaus. Deur nodig?; wacht maar tot donderdag. Afvoerput voor buiten 
wastafel enz. enz.? Wanneer 40% verdwenen is voordat de afvalauto kwam 
dan betekent dat nog meer afval. Dat er veel bedrijfsafval wordt aangeboden 
is een drogreden. Dit systeem gaat duurder worden als burgers er massaal 
gebruik van gaan maken en later zullen er wel weer kosten aan verbonden 
worden. In alle jaren zijn we niet echt bedrijfsaval tegengekomen; trouwens 
zou dat zo erg zijn? Kleine ondernemers zijn ook gewoon onze inwoners 
Het kan ook zijn dat mensen het dan zelf maar wegbrengen, maar feit is 
dat er veel meer verdwijnt wat nu nog gered werd en dat is jammer. De 
winkelavonden van de donderdag op vrijdag zijn voorbij voor ons en velen 
anderen. 

Harry Sangers, De Bilt
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Wij wensen u 
pretige feestdagen en 
een voorspoedig 2012.

Hubo Maartensdijk 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Tel. 0346-211579 

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Wenst u 
fi jne kerstdagen

Dorpsweg 238
3738 CM  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

Wijnhandel Op De terp

Fijne 
kerstdagen!

Wijwensenu
fijnefeestdagenen
eengelukkig2012.

Dorpsweg170
3738CLMAARTENSDIJK

Tel.0346-211579

Loonbedrijf

R. van Amerongen

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

wenst u Goede Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u 
prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2012

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • reparaties

Fijne kerstdagen 

en een goed 2012!

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Bij het doorkijken van het concept 
kan worden geconstateerd, dat de 
kwalifi catie ‘heel bijzonder’ zonder 
overdrijving mag worden gehanteerd. 
De échte auteurs van dit boek zijn als 
het ware de vele mensen die - op wel-
ke wijze dan ook - in het oorlogsjaar 
1940 betrokken waren bij het natuur-
bad. Vader (Karel) en zoon (Marcel) 
Beesemer rangschikten de documen-
ten en completeerden dit met vele fo-
to’s uit het archief van de Historische 
Kring D’Oude School te De Bilt en 
schreven de verbindende teksten. 

Voorwoord
Met een persifl age op en indachtig aan 
het gezegde ‘Een misdadiger keert 
altijd terug naar de plek van de mis-
daad’ wordt direct al in het (concept-)
voorwoord de betrokkenheid van 
zoon Marcel Beesemer bij dit boek 
aangegeven: ‘Zoals dit ook vandaag 
nog gaat met jochies van omstreeks 
veertien jaar, ze doen regelmatig wel 
eens iets dat niet helemaal, of hele-
maal niet, in de haak is. Verboden 
zaken vormen een uitdaging, geven 
een kick. Ook mijn zoon Marcel was 
niet het braafste jongetje van de klas. 
Het was in het jaar 1982 dat hij be-
sloot het wonderschone natuurterrein 
te gaan verkennen van het dicht bij 
ons toenmalige huis gelegen voorma-
lige Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’. 
Weliswaar gaven borden aan dat het 
verboden was het gebied te betreden, 
maar dat vergrootte de uitdaging om 
dat tóch te doen aanzienlijk. De afras-
tering rond het gebied stelde voor een 
jongen van die leeftijd niet veel voor 
en zijn speurtocht begon ...

1982
... maar in 1982, toen mijn zoon daar 
speurend rondzwierf was het louter 

treurnis. Wat zag het er allemaal er-
barmelijk uit! De administratie lag 
her en der verspreid over het terrein, 
de gebouwen waren vrij toegankelijk 
en de elementen hadden overal vrij 
spel. 

Het vormde een fantastische ambi-
ance voor een avontuurlijk ingesteld 
jongmens. In een opwelling, besloot 
hij die rondslingerende paperassen 
mee te nemen. Was dit een ontwakend 
historisch besef bij hem? Hoe dan 
ook, hij nam die papieren mee naar 
huis. Het materiaal lag sindsdien ‘er-
gens’ en was nadien geen onderwerp 
van gesprek meer… 

2011
... tot augustus 2011. Ik vroeg mijn 
zoon of hij die brieven meegenomen 
tijdens die bewuste verkenning in 
1982, nog in zijn bezit had. Hij bleek 
ze, bijna 30 jaar later (!) nog te heb-
ben, maar hij wist uiteraard zo gauw 
niet waar ze zich bevonden. Na enig 
gezoek kwamen ze weer boven wa-

ter. Het bleken welgeteld maar liefst 
80 brieven etc. te zijn! Op mijn vraag 

aan Marcel of ik daar wellicht ‘iets’ 
mee mocht doen, reageerde hij spon-
taan met: ‘Prima, maar ik heb dat spul 
destijds gered van een gewisse onder-
gang en ik beschouw ze nu inmiddels 
wel als mijn eigendom. Dat mag niet 
in gevaar komen’. Dat heb ik hem ge-
garandeerd. 

900 jaar
In het jaar 2013 wordt het feit gevierd 
dat De Bilt 900 jaar bestaat. Daar-
door breekt volgens Karel Beesemer 
een tijd aan waarin nog nadrukke-
lijker dan in andere jaren, terugge-
blikt wordt naar de historie van de 
gemeente. Daarbij behoort nadruk-
kelijk ook het voormalige natuurbad, 
dat zoveel jaren van zoveel betekenis 
was niet alleen voor inwoners van de 
gemeente, maar ook voor tallozen van 
ver buiten de oorspronkelijke (Biltho-
vense) gemeentegrenzen. De exacte 
datum van verschijning van het boek 
is nog niet aan te geven, maar ge-
zien de gevorderde fase waarin een 
en ander verkeert zal dit zeker voor 
medio volgend jaar het geval zijn. 
Lezers van De Vierklank, die (ook) 
wat te ‘verhalen’ hebben kunnen con-
tact opnemen met Karel Beesemer,
Alfred Nobellaan 597, 3731 DS 
De Bilt. telefoon: 030 2205478.

Terug naar ‘De Biltsche Duinen’
door Henk van de Bunt

Het waren min of meer toevalligheden, die vader Karel en zoon Marcel Beesemer in staat stelden 
een wel heel bijzonder boek samen te stellen over het voormalige Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ 
in Bilthoven. Het boek is in concept gereed en aan de grafi sche vormgeving wordt hard gewerkt. 

Gevraagd wordt aan mensen, die herinneringen hebben aan het natuurbad de Beesemertjes daarvan 
deelgenoot te maken, waarna er een aantal foto’s in het boek kunnen worden omkranst met verhalen 

over belevenissen van mensen uit voorbije tijden in het natuurbad.

Karel en Marcel Beesemer bij een van de overgebleven bouwsels.

Sportpark en Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’- met de vermaarde zonneheuvel. 
Daarop het ook in 2011 nog aanwezige (bad-)huisje.

Huismuziek-orkest Samuze 
Bespeelt u een jaar of vier een instrument, ziet u het samen muziek-maken 
als een speelse uitdaging, ga dan eens kijken en luisteren op de speelavond 
van dit gemengde orkest. De thuishaven is in het SWO-gebouw in de Jas-
mijnstraat 6 in De Bilt. Van acht tot tien in de avond zijn de orkestleden daar 
tweewekelijks bij elkaar om samen plezierig muziek te maken. 
Het orkest bestaat uit zo’n dertig leden en het repertoire laat zich horen 
in licht klassieke muziek en volksmuziek. De viool, klarinet/ basklarinet, 
dwarsfl uit, hobo , cello, blokfl uit in diverse maten en soorten en een piano 
geven de toon aan. Er is plaats voor nieuwe instrumentalisten. Meer infor-
matie vindt u op www.samuze.nl en bij Erna Tuerlings (030 2719275) of 
Inge Gorris (030 2287660). [HvdB]

Waterweg heropend

De Waterweg tussen de Blauwkapelseweg en de Looydijk is opnieuw 
ingericht. De verharding en de riolering zijn vervangen en er zijn nieuwe 
bomen geplant. Op 16 december werd de straat feestelijk heropend. Hapjes 
en drankjes werden verzorgd door de aannemer. De gemeente zorgde voor 
een 6 meter hoge kerstboom en Citytec (leverancier straatmeubilair in 
de openbare ruimte) sponsorde de lampjes. De heropening werd feitelijk 
uitgevoerd door wethouder Arie-Jan Ditewig en Daphne, die gezamenlijk 
de verlichting van de kerstboom ontstaken. [HvdB]
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Hilko
partyverzorging
wenst u prettige 
feestdagen en een 

gelukkig 2012 

Hilko Partyverzorging

Tel.: 0346-831036

Mobiel: 06-29014260

wenst u 
ijne Kerstdagen

en een leerzaam 2012

Wij danken u allen
voor het in ons

gestelde vertrouwen
het afgelopen jaar 

en wensen iedereen 
hele fijne kerstdagen 

toe en een 
voorspoedig 2012

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2012.

Dorpsweg 156 Tel. 0346 211338

3738 CK Maartensdijk Fax 0346 213189

Goede	feestdagen	
en	een	voorspoedig	2012!

Verblijd	ons	met	uw	komst.

Dorpsweg	76-78	.	Maartensdijk	.	tel.	(0346)	212219

Wij danken u voor het in ons gestelde 

vertrouwen en wensen u goede kerstdagen 

en een voorspoedig en gezond 2012.

* C.V. Installatie * Gas en Water * Sanitair * Riolering 
* dakwerk * Lood- en Zinkwerk

Toky	 Moerman	 begon	 25	 jaar	 ge-
leden	 al	 met	 schilderen.	 ‘Maar	 ik	
werkte	 toen,	 had	 nog	 kinderen	 thuis	
en	 ging	 verhuizen,	 dus	 toen	 ben	 ik	
een	 paar	 jaar	 gestopt.	 Ik	 deed	 ook	
veel	 aan	 sport,	 maar	 toen	 dat	 niet	
meer	 ging,	 kreeg	 ik	 meer	 tijd	 voor	
de	schilderkunst.’	Marcel	Jansen	had	
ook	 al	 vroeg	belangstelling	voor	het	
schilderen.	‘Ik	heb	een	bouwkundige	
opleiding	gedaan	en	mijn	eerste	baan	
was	bouwkundig	tekenaar.’	Moerman	
begon	met	aquarelleren.	‘Met	dat	ma-
teriaal	 kun	 je	 heel	 spontaan	werken,	
maar	het	moet	wel	 in	één	keer	goed	
zijn.	Ik	werk	nu	met	acrylverf.	Daar-
mee	kun	je	nog	iets	verbeteren	of	het	
nog	eens	proberen.	Ik	ben	een	perfec-
tionist,	dus	dat	ligt	me	beter.’	Jansen	
deed	 aanvankelijk	 cursussen	 bij	 De	
Werkschuit,	bij	Jan	de	Haas	en	Erica	
Nussbaum.	 ‘Ik	 begon	 met	 modellen	
schilderen	bij	De	Haas.	Na	een	aantal	
jaren	wilde	ik	graag	kennismaken	met	
andere	technieken.	Ik	werk	nu	in	olie-
verf	en	acryl.	Bij	olieverf	kun	je	ook	
wel	 iets	veranderen,	maar	daar	moet	
je	 de	 tijd	 voor	 nemen,	 want	 de	 verf	
is	pas	na	een	week	droog.’	Hij	schil-
dert	graag	buiten.	‘Dat	vind	ik	leuk	en	
leerzaam.’

Opdrachten
Beide	 kunstenaars	 houden	 van	 de	
impressionisten	 en	 schilderen	 liever	
realistisch	 dan	 abstract.	 Moerman:	
‘Het	abstracte	ligt	me	minder.	Ik	wil	
het	herkenbare.’	Jansen	beaamt:	‘Wat	
mij	betreft	moet	het	iets	voorstellen.’	
Beiden	leren	veel	van	de	opdrachten	
die	ze	op	hun	schildercursus	krijgen.	
Dat	 houdt	 ook	 in	 schilderen	 naar	
voorbeeld	 van	 een	 bekende	 kunste-
naar.	 Jansen:	 ‘We	 hebben	 wel	 eens	
iets	moeten	schilderen	in	de	trant	van	
Van	Gogh	of	Modigliani.’	Moerman:	
‘Mijn	docent	Marjan	Nagtegaal	heeft	
ons	een	keer	de	opdracht	gegeven	om	
iets	te	schilderen	à	la	Picasso	op	een	
facetachtige	manier.’	Ze	vindt	het	een	
ijne	 manier	 van	 lesgeven.	 ‘Door	 de	
opdrachten	 ga	 je	 wat	 vrijer	 denken	
omdat	je	op	een	ander	been	wordt	ge-
zet.	Je	krijgt	soms	een	opdracht	waar-
bij	 je	 denkt:	 wat	 moet	 dat	 worden?	
Wij	krijgen	ook	wel	aquarelopdrach-
ten.	 Het	 voordeel	 van	 aquarel	 is	 dat	
je	het	kunt	combineren	met	inkt,	krijt,	
zout	en	zand.	Dan	worden	het	colla-
ges	en	kom	je	tot	iets	wat	je	uit	jezelf	
niet	 zou	 doen.’	 Ook	 Jansens	 groep	
werkt	met	allerlei	technieken	en	ma-
terialen.	‘Zo	heb	ik	geleerd	dat	je	re-
liëf	in	een	schilderij	kunt	aanbrengen	
door	 er	 bijvoorbeeld	pasta	 en	papier	

in	te	verwerken.’	Jansens	schildercur-
sus	houdt	meer	in	dan	alleen	schilder-
les,	vertelt	hij:	‘Wij	gaan	één	à	twee	
keer	 per	 jaar	 met	 ons	 groepje	 naar	
een	museum	en	we	zijn	ook	op	schil-
dervakantie	geweest.	Ik	ben	een	keer	
mee	geweest	naar	de	Vogezen	en	een	
keer	naar	Zeeland.	Op	19	januari	gaan	
we	naar	Realisme,	de	kunstbeurs	met	
galerieën	die	zich	hebben	gespeciali-
seerd	 in	 de	 hedendaagse	 iguratieve	
kunst,	 in	 Amsterdam.	 Onze	 docent	
gaat	mee	en	geeft	uitleg	en	commen-
taar	bij	de	schilderijen.’	

Groepsles 
Beide	 kunstenaars	 vinden	 het	 pret-
tig	om	met	een	groepje	les	te	krijgen.	
Moerman:	‘Je	krijgt	opdrachten,	maar	
iedereen	werkt	ze	anders	uit.’	Jansen:	
‘Bij	ons	is	dat	ook	zo.	Het	resultaat	is	
heel	divers.’	Moerman:	‘Marjan	Nag-
tegaal	geeft	inspirerende	opdrachten.	
Ze	prikkelen	je	interesse.	Wij	krijgen	
opdrachten	 als	 “zacht	 en	 scherp”	 en	
“lage	 horizon”.	 Dan	 ga	 je	 van	 tevo-
ren	 in	 je	 omgeving	 kijken	 en	 foto’s	
nemen.	 Je	 bent	 er	 intens	 mee	 bezig	
en	gaat	er	goed	door	kijken.	Voor	de	
opdracht	 “scherp	 en	 zacht”	 heb	 ik	
een	 reiger	 geschilderd	 en	 bij	 “lage	
horizon”	 een	 lage	 horizon	 geschil-
derd.	 Voor	 de	 opdracht	 “panorama”	
werd	het	een	compilatie	van	de	kerk	
en	 vijf	 huizen	 in	 de	 Dorpsstraat	 in	
De	Bilt	 in	een	nieuw	 ritme.’	 Jansen:	
‘Mijn	 laatste	 opdracht	 bij	 Catherine	
Cathier	was	een	schilderij	maken	van	
iets	waar	je	wat	mee	had.	We	moesten	
van	tevoren	bedenken	wat	we	ermee	
gingen	doen.	Ik	heb	twee	zwanen	ge-
kozen.’	 Moerman:	 ‘De	 onderwerpen	

worden	 bij	 ons	 heel	 ruim	 gegeven,	
zodat	 je	 vrij	 bent	 in	 je	 persoonlijke	
interpretatie.’	 Bij	 Moermans	 schil-
dercursus	worden	 de	werken	 van	 de	
cursisten	 besproken:	 ‘Aan	 het	 eind	
van	het	seizoen	neem	je	je	werk	mee	
en	wordt	je	ontwikkeling	bekeken.	De	
docent	zegt	er	iets	over,	maar	ook	je	
medecursisten	 hebben	 hun	 inbreng.	
Daar	leer	je	heel	veel	van	en	het	sti-
muleert	je.’	Jansen.	‘Ik	zit	ook	in	een	
leuk	groepje.	Wij	beoordelen	niet	aan	
het	eind	van	een	seizoen,	maar	wel	na	
iedere	les.”	Datzelfde	gebeurt	ook	aan	
het	eind	van	een	les	bij	Marjan	Nag-
tegaal,	 voegt	 Moerman	 toe.	 Jansen	
schildert	 graag	 landschappen,	 dieren	
en	bloemen.	 ‘Met	 landschappen	kun	

je	 veel	 meer	 doen	 dan	 met	 portret-
ten	 schilderen’,	meent	hij.	Moerman	
vindt	eigenlijk	alles	wel	leuk,	zo	lang	
het	 realistisch	 is.	 ‘Ik	 geniet	 van	 het	
bezig	 zijn	 met	 schilderen,	 van	 het	
moment.’	 ‘De	 rest	eromheen	vergeet	
je’,	 begrijpt	 Jansen	 direct.	 ‘Ik	 voel	
me	 thuis	bij	de	uitvoering’,	vervolgt	
Moerman.	 ‘Vorig	 jaar	 moesten	 we	
iets	 schilderen	 met	 haar.	 Het	 werd	
een	 drieluik	 van	 mijn	 schoondoch-
ter	 en	 2	 kleinkinderen,	 van	 achteren	
gezien.’	 Foto’s	 maken	 van	 hetgeen	
je	wilt	 schilderen	 kan	 helpen	 om	de	
juiste	invalshoeken	te	vinden.	Jansen:	
‘Ik	 doe	 dat	 regelmatig.’	 Moerman	
haakt	 in:	 ‘Ik	 heb	dat	 gedaan	 toen	 ik	
die	reiger	wilde	schilderen	en	ik	heb	
ook	een	keer	foto’s	gemaakt	van	een	
bouwproject	met	plassen.’

Expositie
Kunst	 Uit	 Eigen	 Provincie	 biedt	
beginnende	 en	 gevorderde	 kunste-
naars	 de	 kans	 om	 te	 exposeren	 in	
het	 gebouw	 van	 de	 Vereniging	 voor	
Samenlevingsopbouw	 WVT	 aan	 de	
Talinglaan	10	 in	Bilthoven.	Dit	keer	
is	er	werk	te	bewonderen	van	42	kun-
stenaars	uit	de	provincie	Utrecht.	Het	
is	de	negenendertigste	keer	dat	WVT	
Kunst	 Uit	 Eigen	 Provincie	 organi-
seert.	 De	 feestelijke	 opening	 vindt	
plaats	 op	 woensdag	 21	 december	
om	 20.00	 uur.	 Het	WVT	 Huisorkest	
neemt	het	muzikale	gedeelte	voor	zijn	
rekening.	 In	 het	 verenigingsgebouw	
is	 een	 catalogus	 verkrijgbaar	 waarin	
de	exposanten	zich	voorstellen	en	in-
formatie	 verstrekken	 over	 hun	moti-
vatie,	 achtergronden	 en	 gehanteerde	
technieken.	 De	 expositie	 is	 geopend	
van	 21	 december	 2011	 tot	 en	 met	 5	
januari	 2012.	 De	 toegang	 is	 gratis.	
De	 tentoonstelling	 is	 op	 werkdagen	
geopend	 van	 10.00	 tot	 16.00	 uur	 en	
op	 zaterdagen,	 zondagen,	 Eerste	 en	
Tweede	 Kerstdag	 en	 Nieuwjaarsdag	
van	14.00	 tot	 16.00	uur.	Regelmatig	
zullen	 de	 kunstenaars	 zelf	 aanwezig	
zijn	 om	 nadere	 uitleg	 te	 geven	 over	
hun	 werk.	 Voor	 meer	 info:	 www.
vvsowvt.nl	of	030-2284973.

Marcel Jansen en Toky Moerman 
exposeren schilderijen bij WVT

door Lilian van Dijk

Dit jaar doen Marcel Jansen en Toky Moerman voor de eerste keer mee met de expositie 
Kunst Uit Eigen Provincie in WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. In een dubbelinterview vroegen 

we deze beide schilders, respectievelijk uit Bilthoven en De Bilt, over hun werkwijze, 
hun materiaalkeuze, hun passie en hun inspiratie.

Marcel Jansen met een strandlandschap. ‘Ik ben erg blij met dit schilderij. 
Naar mijn idee is het heel goed gelukt, precies zoals ik het voor ogen had.’

Toky Moerman schildert graag grotere doeken dan Marcel Jansen, dus dit 
schilderij is een uitzondering. Opvallend zijn de fraaie kleurschakeringen van 
de appels, die zo stuk voor stuk iets unieks hebben gekregen. 

Wenst u 
super gezellige

feestdagen!
Vuursche	Dreef	20

3739	KT	Hollandsche	Rading	
www.perronpeet.nl
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Wij wensen u 
prettige feestdagen

en een 
voorspoedig 2012
Rading 46a - Loosdrecht

tel/fax: 035 - 582 3668

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecertificeerd

wenst alle leerlingen, 

oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 

goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 

en veilig 2012 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

De eerste de beste
sinds 1963

Koeriersdiensten

national

Wenst u 
fijne

kerstdagen

Het bestuur van 
Tennisvereniging Tautenburg

wenst al haar leden 
en toekomstige leden 

prettige kerstdagen en een
gezond en sportief 2012!

Tennis, iets voor u? 
Bel Tosca Veen 0346-213421
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BADMINTONNENBADMINTONNEN

TAFELTENNISSENTAFELTENNISSEN

www.badmintonmaartensdijk.nlwww.badmintonmaartensdijk.nl

BC ReflexBC Reflex
0346-2126320346-212632

www.mttv-maartensdijk.nlwww.mttv-maartensdijk.nl
06-4107700706-41077007

MTTVMTTV
Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19, Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

� jne feestdagen

Mevrouw Cuperus is begin zeventig 
en heeft gezondheidsklachten. ‘Ik ben 
hartpatiënt, het lopen gaat moeilijk en 
ik heb minder kracht in mijn handen. 
Daarom heb ik andermans handen 
nodig.’ Op een donderdagochtend 
praten we met haar en twee van haar 
hulpverleners, Willem Willigenburg 
en Theo Blaauw. Cuperus vervolgt: 
‘De adviseur Wonen, Welzijn en 
Zorg van de gemeente De Bilt heeft 
me afgelopen september gewezen 
op Handjehelpen. Ik had net geleerd 
om nooit nee te zeggen als mij hulp 
werd geboden, dus het leek me een 
goed idee om er gebruik van te ma-
ken.’ Willigenburg komt elke donder-
dagmorgen bij Cuperus op bezoek. 
‘Vandaag kom ik wat dingetjes in de 
schuur doen. Theo helpt me daarbij.’ 
Maar het gaat vooral om het mense-
lijk contact, benadrukt Willigenburg. 
‘We gaan samen koffi edrinken, pra-

ten, een sneetje brood eten. Ik doe 
ook wel kleine klusjes voor haar, of 
boodschappen, of iets anders waar ze 
mee zit, maar ik ben hier in de eerste 
plaats voor de gezelligheid.’ 

Wereldbaan
‘Iedereen die hier komt brengt ge-
zelligheid mee’, valt Cuperus hem 
bij. ‘Ik ben heel blij met Willem. Hij 
geeft me het gevoel dat hij er voor me 
is. Het is fi jn dat hij dingen voor me 
doet, maar het contact staat voorop.’ 
Willigenburg vindt het prettig op deze 
manier een steentje bij te dragen aan 
de samenleving. ‘Ik was tweeënder-
tig jaar sociaal jeugdwerker in Zeist. 
Door omstandigheden ben ik ermee 
gestopt. Toen de Wijkdiensten wer-
den gestart, wees iemand mij daarop. 
Ik werk via de Biga Groep.’ Dit is 
een organisatie in midden Nederland 
die voor vijf gemeenten de Wet Soci-

ale Werkvoorziening uitvoert. ‘Ik heb 
een wereldbaan gekregen en ik vind 
het ontzettend leuk werk. Ik kom bij 
mensen tussen de 15 en 90 jaar in De 
Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groe-
nekan, Hollandsche Rading en West-
broek.’ Ook Blaauw werkt via Biga. 
‘Ik werk twee dagen per week in Zeist 
in de groenvoorziening en de drie an-
dere dagen voor Handjehelpen. Ik 
werk bij mensen in de tuin. Voordat ik 
begin overleg ik met hen wat ze wil-
len dat ik doe, bijvoorbeeld onkruid 
wieden of de heg knippen. Het zijn 
mensen die er zelf niet toe komen om 
dat werk te doen, soms ook omdat ze 
het fysiek niet meer kunnen.’

Waardering
Willigenburg komt bij allerlei mensen 
thuis. ‘Bijvoorbeeld om ze te moti-
veren en te activeren. Zo kom ik bij 
mensen die niet meer voor zichzelf 

koken. Dan ga ik met die persoon naar 
de supermarkt om inkopen te doen, 
dan koken we samen en we eten het 
samen op. Ik kom veel mensen tegen 
die een overlijden niet kunnen ver-
werken. Met hen ga ik bijvoorbeeld 
een middag fi etsen of wandelen. Dan 
komen de gesprekken los. Ik boek 
hier veel resultaat mee.’ Hij geeft een 
ander voorbeeld. ‘Gisteren kwam ik 
bij iemand die zich niet meer verzorg-
de. Die liet me trots zien dat hij een 
nieuwe broek en een nieuw colbertje 
had aangeschaft. Hij is goed bezig: 
hij heeft ook al wat nieuwe meubel-
tjes gekocht. En hij had een vriend 
die hij al anderhalf jaar niet had ge-
zien. Ik stelde voor die man eens te 
bellen. Hij had hem gisteren te eten 
gevraagd. We hebben met zijn drieën 
gegeten, dat was heel gezellig.’ Theo 
doet boodschappen met een man die 
bijna blind is. ‘Ik help hem door te 
wijzen op obstakels en loop met hem 
de supermarkt door. Ik bespreek wat 
hij wil kopen en vertel hem wat iets 
kost.’ Het is soms best moeilijk om 
mensen over te halen hun leefpatroon 
te veranderen, vertelt Willigenburg. 
‘Sommige mensen leven met oog-
kleppen op. Ik probeer ze te laten zien 
dat het ook anders kan. 

Zo kom ik soms bij mensen die in een 
kindertehuis hebben gezeten en dus 
niet in een normale gezinssituatie zijn 
opgegroeid. Soms drinken ze ook te 
veel. Ik leer hen zich goed te verzor-
gen.’ Het is fi jn dat mensen waarde-
ring hebben voor de dienstverleners 
van Handjehelpen. ‘Je krijgt een soort 
band. Ik hoor vaak: “Wat fi jn dat je er 
bent, Willem. Ik stel dat zo op prijs. 
Ik kijk ernaar uit dat je komt.” Voor 
ons is het een kleinigheid maar voor 
de mensen die je helpt is een dienst 
heel belangrijk.’ 

Inwoners van de gemeente De Bilt 
kunnen tegen een kleine vergoeding 
gebruik maken van de aanvullende 
wijkdiensten van Handjehelpen. Voor 
informatie of aanmeldingen: kijk op 
www.wijkdienstendebilt.nl of www.
hhhru.nl of neem contact op met coör-
dinator Rosemarie Pielage, telefoon-
nummer 030-2632960 06-33019988 
of e-mail rpielage@hhru.nl.

Handjehelpen De Bilt stimuleert, activeert, 
motiveert en biedt een luisterend oor

door Lilian van Dijk

De Wijkdiensten De Bilt worden uitgevoerd door Handjehelpen en biedt mensen ondersteuning, 
bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, tuinonderhoud of eten koken. Zo kunnen ouderen 
bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. De dienstverleners zijn werkzaam bij de Sociale 

Werkvoorziening, of personen die inburgeren of met een re-integratieproject bezig zijn. Een van de 
inwoners van De Bilt die heel blij is met Handjehelpen is mevrouw W. Cuperus.

Mevrouw W. Cuperus vindt het fijn dat de twee mannen van Handjehelpen, links Willem Willigenburg en rechts Theo 
Blaauw, bij haar langskomen.

Doel van de Beursvloer is om be-
drijven, lokale overheid, scholen, 
serviceclubs, verenigingen en maat-
schappelijke organisaties elkaar te la-
ten ontmoeten en een ruilhandel op te 
zetten met gesloten beurzen. Tijdens 
de bijeenkomst bekijken de deelne-
mende organisaties wat ze elkaar te 

bieden hebben. Denk aan kennis de-
len, lokale activiteiten ondersteunen, 
menskracht leveren. Dit alles met als 
gemeenschappelijk doel daar voor-
deel aan te hebben.

Workshop  
Om de maatschappelijke organisaties 

goed voor te bereiden op de samen-
werking met bedrijven tijdens en na 
de Beursvloer, krijgen zij een work-
shop ‘Samenwerken met bedrijven’ 
aangeboden. Hierin leren zij hoe ze 
kunnen profi teren van de samenwer-
king met bedrijven en hoe zij hun 
wens(-en) en tegenprestaties inzich-

telijk kunnen maken en op een inspi-
rerende manier kunnen presenteren 
op de Beursvloer. De workshop vindt 
plaats op maandag 30 januari 2012 
van 19.30 tot 22.00 uur.

Deelname aan de workshop is voor 
de maatschappelijke organisaties ver-
plicht om aanwezig te kunnen zijn op 
de Beursvloer. Alle non-profi t orga-
nisaties uit gemeente De Bilt hebben 
een uitnodiging ontvangen voor deel-
name aan de voorbereidende work-
shop. Aanmelden kan nog: e-mail 
astrid@samenvoordebilt.nl, of bel 
(06) 11564957. Sluitingsdatum voor 
aanmelding is 16 januari 2012.

Workshop ter voorbereiding 
Vijfde Beursvloer De Bilt

Na het succes van de vier vorige edities van de Beursvloer De Bilt,  organiseert Samen voor De Bilt 
op dinsdag 27 maart 2012 tussen 16.00 en 18.00 uur de Vijfde Beursvloer. Deze lustrumeditie van de 

Beursvloer vindt plaats bij het Groenhorst College te Maartensdijk.



Smakelijke kerst bij 
Banketbakkerij  

van Ingen

Onze winkel is weer 
gevuld met heerlijke 

kerst artikelen.
 

Alles vers uit eigen bakkerij  
en chocolaterie!

VUURWERK AANBIEDING!

KANONSLAGEN 

200 stuks 

ONZE EURO KNALLERS

Grondbloem 40 stuks

Babypijl knal

Jumping Jack

Babypijl fl uit
Romeinse kaars 
10 stuks

KIJK OP ONZE SITE VOOR ONZE COLLECTIE MET SCHERPE 
PRIJZEN VOOR KWALITEITSVUURWERK WWW.PROFILERENE.NL

BIJ BESTEDING VANAF € 30,- GRATIS OLIEBOLLEN VAN 
VAN INGEN EN EEN GRATIS POT. 

HOE GROTER DE BESTELLING HOE GROTER DE POT!

Pro� le Rene

Hessenweg 131

3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

Er zijn nog enkele 

KALKOENEN

(ca. 3 kg) op = op

€ 9,25 PER KILO
Kijk op de site voor 

alle kerstaanbiedingen en -suggesties

WWW.SLAGERIJVANLOO.NL

Volop extra aanbiedingen in de winkel!

ZATERDAG 24 DECEMBER 

wordt het vanouds gezellig 

bij het afhalen van de bestellingen

GLUHWEIN VANAF 10.00 UUR

HET GEHELE TEAM VAN SLAGERIJ 

VAN LOO WENST U HELE 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN

SMAKELIJK KERSTDINER

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
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• Landschapsarchitectuur

• Ruimtelijke ordening 

• Bedrijfsadvies 

   alles onder één dak!

Regio West:

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

Regio Oost:
Apeldoorn:  055 - 357 91 14
Arnhem:  026 - 384 23 75
Lochem:  0573 - 29 92 99
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advertentie

Oosterloo	 had	 al	 een	 hele	 carrière	
achter	 de	 rug	 toen	hij	 voor	 het	 zelf-
standig	 ondernemerschap	 koos.	 Hij	
werkte	zeven	jaar	als	leider	in	de	kin-
der-	 en	 jeugdpsychiatrie	 en	 was	 ze-
ventien	jaar	lang	ICT-manager	bij	een	
bank.	Uiteindelijk	 deed	 hij	 de	SON,	
Speciaalzaak	 Opleidingen	 Natuur-
voeding.	
In	 februari	 2006	nam	hij	 de	Natuur-
winkel	 in	 De	 Bilt	 over	 en	 dit	 jaar	
betrok	hij	een	leegstand	pand	aan	de	
Julianalaan	 in	Bilthoven	 en	 vestigde	
daar	de	biologische	winkel	EkoPlaza.	
Omdat	 hij	 op	 de	 dag	 van	 de	 prijs-
uitreiking	 ziek	 op	 bed	 lag,	 mochten	
mochten	 Hilde	 Kleynjan	 van	 EkoP-
laza	en	Arnoud	van	den	Heuvel,	be-
drijfsleider	van	Natuurwinkel	De	Bilt,	
de	prijs	in	ontvangst	nemen.	De	jury	
schreef	over	Natuurwinkel/EkoPlaza:	
‘Een	 gedreven	 en	 maatschappelijk	
bewuste	 Jan	Peter	Oosterloo	 opende	
recentelijk	een	prachtige	biologische	
supermarkt,	 EkoPlaza,	 in	 Bilthoven.	
Dit	 als	 voortzetting,	 in	 een	 nieuwe	
jas,	 van	 de	 bestaande	 Natuurwinkel	
op	de	Hessenweg	in	De	Bilt.	Met	een	
goed	 gevoel	 voor	 maatschappelijke	
ontwikkeling,	veranderende	markt	en	
consument	 voorkeuren,	 blies	 hij	 het	
stof	 van	 de	 oude	 reformzaak	 en	 gaf	
daarmee	 een	 belangrijke	 impuls	 aan	
de	Julianalaan.’

Nominaties
Dat	Oosterloo	ziek	werd,	vond	hij	zelf	
achteraf	gezien	niet	zo	verwonderlijk.	
‘Ik	heb	vier	maanden	lang	dag	in	dag	
uit	gewerkt	om	de	zaak	in	Bilthoven	
van	de	grond	te	krijgen.	Soms	was	dat	
heel	spannend.	Het	is	een	groot	pand	
en	je	moet	zien	dat	je	je	klanten	een	
breed	assortiment	biedt.	Maar	ik	wil-
de	graag	een	winkel	van	die	omvang,	
dus	 ja,	 dat	 hoorde	 er	 allemaal	 bij.’	
Toch	eiste	de	druk	zijn	tol.	‘Toen	de	
prijsuitreiking	plaatsvond,	lag	ik	ziek	
op	bed.	 Ik	vond	het	wel	 jammer	dat	
ik	er	niet	bij	kon	zijn,	maar	ook	leuk	
dat	mijn	twee	collega’s	die	dag	op	de	
foto	gingen.	Ze	hadden	het	verdiend	
om	ook	een	keer	in	de	belangstelling	
te	staan.’	Dat	hij	gewonnen	had,	was	
voor	Oosterloo	een	grote	verrassing.	
‘Ik	dacht	dat	het	alleen	voor	EkoPlaza	
was.	Pas	later	begreep	ik	dat	het	ook	
een	prijs	voor	de	beste	winkel	was,	in	
mijn	geval	dus	de	Natuurwinkel	in	De	
Bilt,	die	al	ruim	vijf	jaar	bestaat.’	Dat	
hij	de	prijs	kreeg,	heeft	hij	te	danken	
aan	de	vele	nominaties.	‘Een	heleboel	
klanten	 hebben	 me	 gefeliciteerd	 en	
verteld	 dat	 ze	me	 genomineerd	 had-
den.	 Dat	 vond	 ik	 een	 mooie	 erken-
ning.’	Wat	de	jury	bijzonder	aansprak	
dat	Oosterloo	het	in	deze	economisch	
niet	zo	lorissante	tijden	heeft	aange-
durfd	een	winkel	in	de	Julianalaan	te	

openen.	 De	 andere	 ondernemers	 uit	
deze	Bilthovense	 straat	 zijn	 blij	met	
de	 komst	 van	 zijn	 winkel,	 heeft	 hij	
gemerkt.	‘Ze	vinden	het	een	aanwinst	
voor	de	laan.	Zelfs	winkels	tegenover	
EkoPlaza,	die	me	als	concurrent	zou-
den	kunnen	zien,	reageerden	enthou-
siast.’	

Omzet
Dat	 in	 Bilthoven	 behoefte	 was	 aan	
een	biologische	supermarkt	had	Oos-
terloo	al	gemerkt	in	de	periode	dat	hij	
alleen	nog	maar	eigenaar	was	van	de	
Natuurwinkel	in	De	Bilt	aan	de	Hes-
senweg.	 ‘Een	 derde	 van	 de	 klanten	
kwam	uit	Bilthoven.	Er	was	dus	heel	
veel	 vraag	 naar	 een	 dergelijke	 win-
kel.’	EkoPlaza	beginnen	was	een	goe-
de	beslissing,	merkt	hij.	‘De	omzet	is	
boven	verwachting	goed.’	Er	is	maar	
één	nadeel:	‘Vroeger	had	je	IJff,	een	
delicatessenwinkel	 aan	 de	 Vinken-
laan.	Iedereen	in	de	gemeente	De	Bilt	
boven	de	dertig	kent	die	winkel	nog	
wel.	 Toen	 IJff	 Delicatessen	 stopte,	
misten	de	klanten	die	zaak	heel	erg.	

Mensen	 denken	 nu	 dat	 ze	 bij		
EkoPlaza	 delicatessen	 kunnen	 krij-
gen	 die	 de	 gewone	 supermarkt	 niet	
heeft.	Dat	 is	dus	niet	zo.	 Ik	verkoop		
biologische	 producten	 en	 dat	 is	 een	
heel	ander,	speciaal	assortiment.’	

Jan Peter Oosterloo blij verrast met 
Biltse Ondernemersprijs 2011

 
door Lilian van Dijk

 
Jan Peter Oosterloo heeft de Biltse Ondernemersprijs 2011 in de categorie Winkels in  

de wacht gesleept. Hij runt Natuurwinkel De Bilt en heeft in oktober van dit jaar EkoPlaza Bilthoven 
geopend. De Vierklank ging bij hem langs in EkoPlaza om terug te kijken op een voor  

hem bijzonder ondernemend jaar.

Jan Peter Oosterloo, ondernemer van het jaar 2011, is weer helemaal beter 
en staat met zijn twee teams, in De Bilt en Bilthoven, klaar om zijn klanten de 
beste biologische producten te bieden

Ze	heeft	voor	zichzelf	de	verkoop	van	
de	straatkant	gekozen	omdat	iets	an-
ders	 voor	 de	Roemeense	 vrouw	niet	
bereikbaar	is,	want	Roemenen	mogen	
in	Nederland	niet	werken.	Maar	wie	
is	die	vrouw,	die	in	weer	en	wind	be-
zig	 is	 haar	 gezin	 met	 problemen,	 in	
het	 verre	 thuisland	 in	 stand	 te	 hou-
den?	 Het	 was	 een	 mevrouw	 van	 de	
Dorpsweg	 die	 iets	 meer	 wist,	 over	

haar	vertelde	en	ons	in	contact	bracht.	

Uit nood gedwongen
Haar	voornaam	is	Anca	en	ze	komt	uit	
de	stad	Bacău	in	het	noordoosten	van	
Roemenië.	 Dat	 is	 het	 armste	 gebied	
binnen	 de	 Europese	 Unie	 met	 heel	
veel	werkloosheid.	Uit	nood	gedwon-
gen	is	Anca	naar	Nederland	gekomen	
in	de	hoop	wat	te	verdienen	voor	haar	

gezin.	Haar	zoon	van	19	doet	dat	met	
het	 spelen	 op	 zijn	 accordeon.	Het	 is	
een	 triest	verhaal	van	een	vrouw	die	
probeert	om	de	hoge	medische	kosten	
te	 betalen	 voor	 haar	 man	 en	 vierja-
rig	 zoontje	 in	 Roemenië,	 die	 beiden	
diabetes	 hebben	 en	 afhankelijk	 zijn	
van	insuline.	Het	kind	is	comateus	en	
slechtziend,	waarschijnlijk	als	gevolg	
van	de	diabetes,	maar	een	bril	is	zelfs	
te	duur	en	hij	 zal	daardoor	geen	on-
derwijs	kunnen	volgen.

Triest
Waar	Anca	 in	ons	 land	woont	 is	 het	
ook	 al	 triest.	 Samen	 met	 haar	 oud-
ste	 zoon	 deelt	 zij	 een	 kleine	 kamer	
met	 nog	 zes	 andere	 straatverkopers.	
Ze	 hebben	 elk	 een	 matras,	 dat	 wel.	
Er	 is	 ook	 een	 douche/toilet	 en	 een	
kookplaat	en	een	koelkast.	Daarvoor	
betalen	 moeder	 en	 zoon	 samen	 300	
euro	per	maand.	Toch	was	ze	vorige	
week	vrijdag	wat	vrolijker	dan	voor-
heen.	Want	naast	het	opwekkends	dat	
haar	door	de	leiding	van	C1000	wordt	
aangereikt	merkt	ze	dat	een	deel	van	
de	bevolking	juist	nu	iets	guller	is	en	
denkt	dat	dit	komt	door	het	naderende	
Kerstmis.	Daar	is	ze	heel	erg	blij	mee.

Anca van de straatkrant merkt dat 
het kerstmis wordt

 door Kees Pijpers

Iedereen die boodschappen doet op het Maertensplein in Maartensdijk heeft haar gezien,  
want al vier jaar staat ze elke dag voor de C1000 met een arm vol kranten om wat te verdienen.  

Nu alleen nog op maandag en vrijdag en daarnaast op dinsdag en donderdag in Hilversum  
bij Albert Hein Kerkelanden.

Anca staat al jaren bij de C1000 met de straatkrant.

Vette laarsjes bij 
George In der Maur

Zaterdag	17	december	was	er	bij	de	Beterlopenwinkel	bij	George	 In	der	
Mauer	inloop-dag.	Er	werden	gratis	en	zonder	afspraak	voetenanalyses	ge-
daan	en	adviezen	gegeven	over	passende	schoenen.	De	bezoekers	werden	
ontvangen	met	een	kopje	kofie	en	konden	op	hun	gemak	wachten	tot	ze	
aan	de	beurt	waren.	Wachten	is	geen	straf	bij	de	Beterlopenwinkel:	de	rui-
me	winkel	heeft	een	groot	assortiment	aan	schoenen,	laarzen	en	pantoffels,	
die	het	bekijken	en	proberen	waard	zijn.	Veel	mensen	weten	de	Beterlopen-
winkel	te	vinden,	niet	alleen	mensen	met	speciieke	voet-	of	andere	klach-
ten,	maar	ook	mensen	die	lekker	willen	lopen	op	bijvoorbeeld	de	sierlijke	
laarsjes	van	Think.	De	volgende	inloop-dag	is	op	zaterdag	14	januari	2012.
[SvdL]

Wachten is geen straf bij de Beterlopenwinkel.

Openingstijden 
Maertensplein

Rondom de feestdagen zijn de openingstijden van de winkels op het 
Maertensplein aangepast:
vrijdag	23	december	zijn	de	winkels	tot	20.00	open
zaterdag	24	december	tot	17.00	uur
zaterdag	31	december	tot	16.00	uur

Kaarsenplateau

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

Diverse kleuren
vanaf 

8,95
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Fijne Kerstdagen

en de beste wensen 

voor 2012

Marloes Uiterwaal 
wenst u 

fi jne kerstdagen 
en een mooi 2012

Kerkdijk 118
3615 BJ  Westbroek

tel: 0346-281479

Bouwman's 
Loonbedrijf BV

wenst iedereen 
fijne kerstdagen

en een
voorspoedig 2012

• Agrarische werkzaamheden
• Verhuur grondverzetmachines

Kerkdijk 70
3615 BH Westbroek
Tel : 0346-281369
Fax : 0346-282629
E-mail : info@bouwmansloonbedrijf .nl
Website : www.bouwmansloonbedrijf.nl

Wij wensen iedereen 

goede kerstdagen 

en een 

gelukkig en gezond 2012!
Transportbedrijf

H. VAN KEULEN BV, Westbroek
info@vankeulen.trucks.nl

www.vankeulen-transport.nl
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Autobedrijf A.H. Colijn

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar!

Voor reparatie, onderhoud, 
APK-keuring van alle merken auto’s.

Verkoop nieuw en gebruikt

Dr. Welfferweg 68 
3615 AP Westbroek
Tel. 0346-282441

Een landschapsbeheerploeg bestaat 
uit een ploegbegeleider die zich sa-
men met vrijwilligers inzet voor het 
landschap in de provincie Utrecht. 
Naast het knotten van wilgen en het 
afzetten van hakhout, wordt er zowel 
op droge als op natte locaties veel ge-
maaid, gehooid, poelen geschoond, 
rasters geplaatst, bermen verschraald 
etc. Je komt daarbij op de meest 
mooie plaatsen die veelal niet vrij 
toegankelijk zijn.

Ploeg
In januari wordt gestart met een 
Buitenplaatsenploeg. Naast de land-
schapsbeheer werkzaamheden, houdt 
deze ploeg zich ook bezig met het on-
derhoud van de historische tuin. Denk 
daarbij aan (vorm)snoei van hagen en 
rozen. De werkzaamheden vinden het 
hele jaar door in de hele provincie 
plaats. Van maandag t/m donderdag 
vertrekken er ploegen vanaf station 
Amersfoort en Utrecht Overvecht. 

Op donderdag is er een ploeg actief 
in Leersum/Amerongen en op vrijdag 
in Scherpenzeel. Van de vrijwilligers 
wordt verwacht dat zij gemiddeld 1 
dag per week en minimaal 1 dag per 
maand beschikbaar zijn. Vanzelfspre-
kend is het mogelijk een keer een dag 
op proef mee te draaien.

Kennis
Om vrijwilliger te kunnen worden 
heb je geen specifi eke kennis nodig. 

Je wordt tijdens het werk opgeleid. 
Dus vindt je het fi jn om met een groep 
mensen lekker buiten fysiek bezig te 
zijn? Meld je dan aan. 

Eind januari is er een informatie-
bijeenkomst voor nieuwe vrijwilli-
gers. Na aanmelding word je op de 
hoogte gesteld van de datum. Heb je 
interesse en wil je meer weten? Neem 
dan contact op met Landschap Erf-
goed Utrecht, contactpersoon Dick 
van Stegeren, tel 030 220 55 34 of 
d.vanstegeren@landschaperfgoed-
utrecht.nl. 

In verband met de kerstperiode is de 
mail het handigst. Aanmelden kan 
ook via de website van Landschap 
Erfgoed Utrecht www.landschaperf-
goedutrecht.nl.

Vrijwilligers voor 
landschapsonderhoud gezocht!

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud van het landschap in 
Utrecht. Daarom is Landschap Erfgoed Utrecht dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor 

de landschapsbeheerploegen die in de provincie Utrecht actief zijn.

We wonen naast dé ontmoetingsplek 
van het dorp, de kerk. Gisteren heb 
ik er mijn achterkleindochter bin-
nengebracht voor de doop. Altijd een 
bijzondere gebeurtenis en er komen 
veel mensen op af. In de kerk mag 
iedereen komen. Rondom de kerk 
is een hangplek voor mensen, voor-
bijgangers én voor ooievaars. Het 
begon met een paartje op de pasto-
rie, zo’n dertien jaar geleden. Vanuit 
ons huis konden wij goed zien hoe 
zij met takken sleepten om hun nest 
in te richten. Elke dag lopen ze hier 
achter in het land te pikken. In de 
koude winter geef ik ze wel eens wat. 

Maar ik schaam me om te zeggen dat 
het mannetje het voedsel vóór het 
vrouwtje wegpakt! 
Het nest op de pastorie was direct 
op de schoorsteenplaat gemaakt en 
daarom erg nat. Daarom gingen de 
jonge ooievaartjes ieder jaar dood. 
Met de hoogwerker zijn ze toen om-
hoog geweest om de berg stront en 
hout eraf te scheppen. Er lag wel een 
kuub mest op! Ik heb daar lopen sjou-
wen met de kruiwagen. Overal beleef 
je wat mee... Er is een nieuw, droog 
nest op gekomen en daar zijn weer 
gezonde jongen op groot geworden.
Een paar jaar geleden heeft een stel 

ooievaars een nest op de kerk ge-
bouwd. Als ‘t licht wier ‘s ochtends 
komen er nog meer ooievaars op 
de kerk. Want allenig is ook niet zo 
gezellig... Ze vliegen er omheen en 
even later zit het hele koor op de 
grond.
Het is nu november, maar ‘s avonds 
is het gedurig nog zo lekker, dan 
staan er wel vier of vijf ooievaars op 
de kerk te klepperen, te vergaderen. 
Zondagmorgen liepen er nog negen 
ooievaars tussen de schapen van de 
buren. Er staan wat mensen naar te 
kijken en er kijken er heel wat om. 
Dat hier niet meer ongelukken ge-
beuren, want het kan hier op de weg 
érg druk zijn.
Laatst stond er een man op de brug 
die zei: Moet je in het water kijken, 
zo mooi spiegelt daarin de kerk met 
de ooievaars. Overal beleef je wat 
mee...

Naschrift:
De ooievaars hebben Jan geïnspi-
reerd tot het maken van een kunst-
werk aan de slootkant vergezeld van 
het volgende gedicht:

Een kikker met een houten poot
Die zat te slapen bij de sloot

Toen kwam opeens een ooievaar
Die dacht: nu is het voor elkaar
Want ‘t beest, dat had een reuze trek
En stak de kikker in z’n bek.

Maar ach, wat had hij toen een pech:
Het houten pootje wou niet weg!
‘t Bleef rechtop in z’n snavel staan...
Toen is de ooievaar ook dood ge-
gaan.

Uit: Oyevaer van A. Schoenmaker-Ytsma
Verzamelde versjes en gedichten 
over de ooievaar

Op de website van De Bilt Schrijft – www.debiltschrijft.nl – vindt u nog 
meer verhalen bij het thema Die ene plek, onder meer van pastoor Gerard 
Oostvogel en edelsmid Heleen Hoogenboom uit Bilthoven, en tuin- en 
landschapsarchitect Lia Copijn-Schukking uit Groenekan.  Uw eigen 
levensverhaal – over  het huidige of een ander thema - kunt u sturen 
naar info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling om begin 2013 een boek 
met levensverhalen van mensen uit de gemeente De Bilt te publiceren. 
Mogelijk wordt uw verhaal daarin opgenomen. Maar u kunt uw verhaal 
ook laten optekenen. Neem dan contact op het Petra Cremers (0346-
573040) of Wilma van der Laan (0346-591062) van De Bilt Schrijft.

Dé ontmoetingsplek van Westbroek
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten 
gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de 

gemeente. Jan Veldhuizen verhuisde met zijn ouders en twee broers op 8 april 1948 vanuit Ede naar 
Westbroek. Zijn vader reed met de veerijder mee om de nieuwe boerderij te bekijken. Wim van de 

Bunt uit Westbroek was de ‘aangever’ voor deze handel en kreeg er zelfs twee beste rooie koeien 
voor! Op ‘Patna’, de boerderij waar de familie in de beste jaren wel twintig koeien had, heeft Jan 

met vrouw en kinderen lange tijd een loonbedrijf gehad. Nu woont hij met zijn vrouw een paar 
huizen verderop op het mooiste plekje van het dorp.

Jan Veldhuizen, met kruiwagen, verwijdert de mest van het natte 
ooievaarsnest..

Wenst u 
gezegende kerstdagen

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek
Centraal tel: 0346 281 711

Schildersbedrijf 

Oostveen BV, Westbroek 

en alle medewerkers 

wensen u 

prettige kerstdagen 

en 

gelukkig nieuwjaar.

0346-282248

www.oostveenbv.nl



Uw bezorger wenst u
fijne feestdagen
en een goed 2012

Parel Promotieo n t we r p + p r i n t + d r u k

Bezorger
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wenst u een
sfeervolle 

kerst
www.ffvisscher.nl

wenst iedereen uit 

gemeente De Bilt

fijne kerstdagen toe.

De brandweer 
Groenekan 

wenst iedereen 
fijne feestdagen 

en een 
brandveilig 2012.

Wij wensen u prettige 

kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 

2012

Wenst u 
fijne feestdagen 

en een 
voorspoedig nieuwjaar

P.C.	Hooftstraat	29,	3601	ST		Maarssen
Tel:	0346	-	56	11	11,	Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2012

Gezondheidszorg Thuis Bloemers

Groenekanseweg 2, 3737 AG GROENEKAN

Het	college	maakt	zich	ernstig	zorgen	
over	de	ontwikkeling	van	De	Kwin-
kelier.	Het	betreft	een	private	heront-

wikkeling	waarop	de	 invloed	van	de	
gemeente	 vanwege	 eigendomsver-
houdingen	beperkt	is.	In	een	brief	die	

de	 gemeente	 vandaag	 deed	 uitgaan,	
spreekt	 zij	 Kerckebosch	 direct	 aan	
op	haar	verantwoordelijkheid	als	be-
heerder	van	het	vastgoed	maar	ook	op	
de	kwaliteit	van	het	vestigingsmilieu	
voor	de	zittende	ondernemers.

De	 gemeente	 investeert	 fors	 in	 de	
plannen	om	het	centrum	van	Biltho-
ven	naar	een	hoger	plan	te	tillen.	Het	
in	 2009	 vastgestelde	 masterplan	 is	
reeds	 vertaald	 in	 drie	 bestemmings-
plannen	die	op	onderdelen	nu	spoedig	
in	 uitvoering	gaan.	De	herontwikke-
ling	 van	 De	 Kwinkelier	 neemt	 een	
prominente	 plaats	 in	 binnen	 het	 te	
vernieuwen	winkelgebied.

Het	 college	 spreekt	 al	 geruime	 tijd	

met	Kerckebosch	en	de	door	hun	aan-
getrokken	 ontwikkelaar	 Synchroon.	
De	 laatste	 tijd	 zitten	 ook	 de	 onder-
nemers	 aan	 tafel,	 vertegenwoordigd	
door	 de	 huurdersbelangenvereniging	
van	De	Kwinkelier.	Het	college	vindt	
de	 resultaten	 van	 de	 onderhandelin-
gen	tussen	genoemde	partijen	ronduit	
mager	 en	 ziet	 ook	 naar	 de	 toekomst	
toe	weinig	perspectief.	
In	de	tussentijd	worden	bewoners	en	
bezoekers	van	het	winkelcentrum	ge-
confronteerd	met	voortgaande	verloe-
dering,	 leegstand	 en	 onduidelijkheid	
bij	 de	 ondernemers.	 Deze	 situatie	
moet	met	de	grootst	mogelijke	spoed	
worden	opgelost.	

Het	 college	 heeft	 eigenaar	 Kercke-
bosch	 nu	 met	 klem	 verzocht	 uiter-
lijk	eind	januari	met	een	taakstellend	
tijdpad	te	komen.	Wethouder	A.J.	Di-
tewig	 heeft	 dit	 verzoek	 aan	 Kercke-
bosch	 in	 het	 bestuurlijk	 overleg	 van	
15	 december	 jl.	 persoonlijk	 toege-
licht.	Kerckebosch	heeft	toegezegd	er	
alles	aan	te	zullen	doen	om	de	werk-
zaamheden	 direct	 na	 vergunningver-
lening	van	start	te	laten	gaan.

Dringend verzoek om actie in De Kwinkelier
Gemeente stuurt brief aan eigenaar Kerckebosch 

Het college van B&W heeft Kerckebosch Beleggingen BV - eigenaar en verhuurder van 
winkelcentrum De Kwinkelier - met klem verzocht haast te maken met het vernieuwen van dit 

winkelcentrum en in de tussentijd haar verantwoordelijkheid als beheerder gestand te doen. De 
gemeente wenst eind januari over een taakstellend tijdpad te kunnen beschikken.

Het college maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van De Kwinkelier.

Zonnebloem De Bilt-
Bilthoven viert Kerst
Ruim honderd mensen woonden zaterdag 17 december in het 

H.F. Wittecentrum in De Bilt de Kerstviering van De Zonnebloem 
De Bilt-Bilthoven bij. Ze kregen een gevarieerd programma 

aangeboden met  optredens van toneelvereniging Steeds Beter en 
een kinderdansgroep onder leiding van Leonie Arends.

Na	de	opening	door	voorzitter	Johan	Sluijs	droeg	Marie-Louise	Jurg	een	
gedicht	voor.	Steeds	Beter	bracht	vervolgens	voor	een	meelevend	publiek	
het	toneelstuk	‘Oude	liefde	roest	niet’	op	de	planken.	De	klucht	gaat	over	
Jopie	en	Bertus,	die	in	een	verzorgingshuis	wonen.	Weduwnaar	Bertus	is	er	
op	aandringen	van	zijn	kinderen	naar	toe	verhuisd,	maar	vindt	het	er	ver-
schrikkelijk.		Het	eten	is	niet	zoals	hij	gewend	is,	hij	mist	zijn	tuintje	en	de	
bewoners	zijn	voornamelijk	roddelende	vrouwen.	De	ergste	is	Jopie.	Bertus	
kent	haar	nog	van	vroeger,	toen	ze	net	als	heel	veel	andere	meisjes	verliefd	
op	hem	was.	Nu	Jopie	Bertus	weer	ziet	doet	ze	er	alles	aan	om	hem	in	te	
palmen.	Dat	gaat	niet	zonder	slag	of	stoot	maar	uiteindelijk	is	Bertus	voor	
haar.	Het	stuk	is	geschreven	door	Anneke	Iseger,	die	zelf	de	rol	van	Jopie	
speelt.	[GG]

De acteurs van het toneelstuk: Els Verzuu, Warner Belger, Anneke Iseger, 
Bert Blankensteijn en accordeonist Cees Pouw.

Winterwandeling 
Woord en Daad

Zin	in	een	gezellig	activiteit	in	de	koude	winter?	Het	Woord	en	Daad	comité	
Soest	e.o.	organiseert	ook	dit	 jaar	weer	een	verwarmende	winterwandeling	
op	28	december.	Er	is	een	prachtige,	met	kaarsjes	verlichte,	route	uitgezet	in	
de	bossen	van	de	Lage	Vuursche.	Onderweg	zijn	er	verrassende,	soms	ver-
warmende	stops.	Na	aloop	van	de	wandeling	staan	de	vuurkorven	te	branden	
en	warme	erwtensoep	staat	klaar.	Voor	kinderen	van	4	 t/m	8	 jaar	 is	er	een	
activiteit;	zij	blijven	achter	in	de	tent	om	daar	te	knutselen	en	een	pannenkoek	
te	eten.

Vanaf	15.30	uur	is	iedereen	welkom	op	recreatieterrein	‘De	kuil	van	Dra-
kensteijn’,	 Lage	Vuursche,	 nabij	 de	 Hoge	Vuurscheweg	 en	 naast	 kasteel	
Drakensteijn.	Dit	terrein	wordt	ieder	jaar	door	Staatsbosbeheer	ter	beschik-
king	gesteld.	De	wandelingen	 starten	 om	16.00	 uur.	De	kosten	 zijn	 8,50	
euro	p.p.	en	voor	kinderen	5	euro.	Aanmelden	is	gewenst:	tel.	035	5313382	
(Wouda	Dool)	 of	 035	6468266	 (Carina	Westeneng)	of	 e-mail	marijkede-
jongste@solcon.nl..	De	netto	opbrengst	is	bestemd	voor	een	onderwijspro-
ject	in	de	hoofdstad	Ouagadougou	in	Burkina	Faso.

Vanaf	vandaag	gaan	de	dagen	weer	lengen
volgens	velen	gaan	de	winters	dan	strengen
of	dat	ook	geschiedt
dat	weten	we	niet
ach	we	zien	wel	wat	het	weer	ons	zal	brengen

Guus Geebel
Limerick

De beste wensen van 
de bezorgers

Ook	dit	jaar	kunt	u	onze	bezorgers	weer	aan	de	
deur	 verwachten	 met	 een	 persoonlijke	 kerst-/
nieuwjaarsgroet.	In	het	verleden	is	het	wel	eens	
voorgekomen	 dat	 een	 ander	 zich	 als	 een	 van	
onze	trouwe	bezorgers	uitgaf...	Voor	u	dé	gele-
genheid	om	uw	waardering	voor	hun	tomeloze	
inzet	kenbaar	te	maken.

www.rabobank.nl/hvp

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u ijne kerstdagen.

www.rabobank.nl/hvp

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u ijne kerstdagen.
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Samen bereik je meer dan alleen, 
dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u ijne kerstdagen.
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Wereldwinkel

De Bilt 

wenst iedereen 

faire kerstdagen.

Wenst u een 
Goed Kerstfeest 

en een 
Gezond 2012!

Looydijk 113, DE BILT 

www.boutiquerianne.nl

mt. 40/42 - 54

wenst u
warme fe� tdagen

en een
sprankelend 2012

www.kinderopvang-debilt.nl

MeVo tapijt en vinyl 

wenst u � jne 

kerstdagen 

en een kleurrijk 

2012 toe

www.mevoshop.nl

Onze medewerkers
wensen u

prettige feestdagen
en een voorspoedig 2012

ers

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

De leerlingen van klas 1 en 2 kregen 
eerst uitleg over ‘competenties’. Deze 
projectweek komen de competenties 
‘presenteren’ en ‘plannen & organi-

seren’ steeds terug. Door een testje te 
doen ontdekten de leerlingen hun ei-
gen persoonlijke stijl. Deze persoon-
lijke stijl kwam tot uitdrukking in 

een kleur. Zo staat blauw voor nauw-
keurig & perfectionistisch, rood voor 
dynamisch & direct, geel voor inspi-
rerend & innemend en groen voor 
sociaal & stabiel. Als leerlingen deze 
sterke punten van zichzelf leren ont-
dekken, kan dat helpen bij het kiezen 
van een toekomstig beroep.

Oud-leerlingen
Speciaal voor deze dag waren 20 
oud-leerlingen uitgenodigd die ie-
der 3 x 40 minuten over hun beroep 
vertelden. Diverse beroepen waren 
vertegenwoordigd zoals schilder, 
restauranthouder, kok, verpleegkun-
dige, medewerker bij de dierenbe-
scherming, zorgboerderij, jeugdwerk, 
etc. Er waren zelfs 2 docenten die nu 
lesgeven op het Groenhorst College, 
maar ook oud leerling zijn van deze 
school! Een paar geïnteresseerde 
groepjes leerlingen waren uitgeno-
digd bij Houthandel Van den Berg op 
industrieterrein Larenstein in De Bilt 

om kennis te maken met het bedrijf. 
De oud-leerlingen vertelden welke 
opleidingen zij hebben gedaan om 
uiteindelijk dit beroep uit te kunnen 
oefenen. Veel leerlingen verbaasden 
zich over het feit dat de meeste gast-
sprekers zo lang naar school waren 
geweest. Sommigen wel tot hun 24e 
jaar of tot hun 27e jaar!

Na afl oop stond er voor de gasten een 
lekkere lunch klaar die door een groep 
leerlingen verzorgd was en kregen de 
oud-leerlingen een cadeaubon mee als 
dank voor hun inzet tijdens deze leer-
zame dag. Het programma voor de 
leerlingen was nog niet afgelopen, ze 
oefenden de ‘fl ashmob’ op het num-
mer van de black eyed peas (I gotta 
feeling) en maakten een ‘moodboard’ 
met als thema ‘jouw toekomst’. De 
school kijkt terug op een gezellige, 
leerzame dag waarin de leerlingen 
meer hebben geleerd over competen-
ties en beroepen. In de komende les-
week zal er doorgegaan worden met 
het moodboard en de fl ashmob zal 
worden gedanst op 23 december. Op 
de website www.groenhorstcollege.nl 
zijn de activiteiten te volgen. Ook zijn 
op 27 en 28 januari weer open dagen. 

(Ronald Slot)

Projectweek Groenhorst College
Vrijdag 16 december is de projectweek onderbouw van start gegaan op het Groenhorst College in 

Maartensdijk. Tijdens deze eerste dag zijn de leerlingen van klas 1 en 2 bezig geweest te ontdekken 
wat competenties zijn, daarnaast was er aandacht voor verschillende beroepen.

Groenhorstleerlingen ontdekten wat competenties zijn en sloten de dag af met 
een lunch.

Kerstsfeer in Huize het Oosten
Bewoners en de dagbestedinggroep van Huize Het Oosten te Bilthoven, een 
woonzorgcentrum voor ouderen, hebben samen met acht leerlingen van het 
Groenhorst College Maartensdijk maar liefst 40 kerststukjes gemaakt. De 
leerlingen komen uit de 4e klas en volgen de vakgroep Bloem, zij kwamen 
vrijwillig en in hun vrije tijd. De leerlingen hadden al snel een goed contact 
met de bewoners, waardoor het voor iedereen een geslaagde middag was.

(Ronald Slot)

Leerlingen Groenhorst College brengen kerstsfeer in Huize het Oosten.

Kerst op zijn mooist
Dit is mijn wens, mijn wens voor later.
Laat kinderen geen kilometers lopen voor water.
en denk eens aan opwarming van de aarde.
Hé lieve mensen, de natuur heeft ook een waarde.
Luister nu goed en zeg dat jullie het beloven.
Onderscheid geen mensen omdat zijn iets geloven.
Open je ogen, laat kinderen bij ons zijn.
Want hun lieve kleine hartje is zo breekbaar als porselein.

Joost van der Linden - groep 8, Nijepoort

Kerstactie Montessorischool 
voor the Daphne Foundation

Tot 22 december houdt de Montessorischool Bilthoven een 
kerstactie voor het project ‘Water is life’ van de Daphne 
Foundation t.b.v. een basisschool in Ganze Oost-Kenia. 

In de aula staat er een winkeltje bemand door bovenbouwers, 
waar ze prachtige kerstkaarten en decoraties voor de 

kerstperiode verkopen. De kaarten en decoraties zijn gemaakt 
door de kinderen van de Masemo Primary School. 

Er is al veel geld voor het project opgehaald.

Op de basisschool in Ganze wordt 1 keer per dag een gratis maaltijd verstrekt 
aan de kinderen, maar dat is dit jaar niet mogelijk omdat er tijdens het regen-
seizoen geen druppel water is gevallen en de oogst is mislukt. De watersituatie 
van scholen in Kenia verschilt sterk, afhankelijk van de ligging. De school 
in Ganze ligt in een extreem droog gebied. Een waterleidingnet ontbreekt en 
het boorgat staat dit jaar droog en moet uitgediept worden. Daarnaast zijn er 
latrines nodig voor de jongens en leerkrachten, want alleen de meisjes hebben 
een latrine. Komend jaar gaat de Montessorischool een sponsorloop houden, 
de kinderen gaan dan ‘wandelen-voor-water’ om zelf te ervaren hoe het is om 
water te moeten halen en dragen in plaats van de kraan open te draaien. Kijk 
voor meer informatie op www.daphneforkenya.org  (Julita Eysink)

De prachtige kerstkaarten en decoraties vinden gretig aftrek.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2012!

www.corael.nl
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wenst u fijne feestdagen en een gelukkig
en in alle opzichten respectvol nieuwjaar toe. 
Met dank aan velen, voor inzet en interesse 

tijdens de Week van Respect.

Fijne
feestdagen

en een
gelukkig

Nieuwjaar

WWW.CAFEDEKAARS.NL

De Kaasspecialist
Planetenbaan

staat klaar voor al uw
Kerstspecialiteiten

Planetenbaan 15a
3721 KA Bilthoven

030-2281744

 
 

 
P.C. Staalweg 90 te Bilthoven 

www.huussenelektro.nl  
030 – 220 04 04 

  

Wij wensen u  
plezierige Kerstdagen 

en een gezond en 
gelukkig 2011. 

 
 

Wij wensen u

plezierige Kerstdagen

en een gezond en

gelukkig 2012.

Winkelcentrum
Planetenbaan
wenst iedereen 
hele ijne kerstdagen
en een voorspoedig 2012

*

De Stichting Razem Polencomité 

wenst u allen 

prettige feestdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar

*

Een	greep	uit	de	attracties:	een	grote	
kermis,	 een	 circus,	 een	 podium	 met	
artiesten	en	spelletjes	en	een	braderie.	
Alles	 onder	 één	 dak,	 voor	 één	 prijs	
en	 helemaal	 in	 kerstsfeer.	Al	 met	 al	
12.000	 vierkante	 meter	 spektakel	 en	
plezier	voor	het	hele	gezin.

Familie uitje
Een	 dagje	 uit	 voor	 het	 hele	 gezin	
betekent	 dat	 niet	 alleen	 de	 kinderen	
maar	ook	de	ouders	aan	hun	trekken	
moeten	 komen.	 De	 braderie,	 de	 ter-
rassen	en	de	diverse	attracties	maken	
het	voor	de	ouders	ook	mogelijk	om	
zelf	actief	aan	Kerstland	Utrecht	deel	
te	 nemen.	 Na	 het	 betalen	 van	 een	

vast	 entreebedrag	 kan	 iedereen	 ge-
bruik	maken	van	alles	wat	Kerstland	
Utrecht	te	bieden	heeft.	Uniek	is	ook	
dat	 Kerstland	 Utrecht	 op	 zowel	 eer-
ste	 als	 tweede	 kerstdag	 geopend	 is.	
Het	pretpark	is	uiteraard	helemaal	in	
kerstsfeer	 gebracht:	 kerstverlichting,	
kerstbomen	 en	 kerstmuziek.	 Op	 een	
podium	 treden	 regionaal	 bekende	
artiesten	 op	 en	 er	 worden	 spelletjes	
gedaan.	

Waar
Kerstland	Utrecht	wordt	gehouden	in	
de	 Veemarkthallen	 te	 Utrecht,	 start	
op	25	december	en	is	open	tot	en	met		
30	 december	 2011,	 elke	 dag	 van	 s’	
ochtends	 10.00	 uur	 tot	 ‘s	 avonds	
18.00	 uur.	 Na	 betaling	 van	 de	 toe-
gangsprijs	 zijn	 alle	 attracties	 gratis.	
Dat	geldt	ook	voor	de	voorstellingen	
van	het	circus.	Meer	informatie	over	
Kerstland	 Utrecht	 kunt	 u	 vinden	 op	
www.kerstland.com.

Overdekt pretpark Kerstland dichtbij
Voor de zestiende maal op rij wordt het jaar afgesloten met het populaire indoor-pretpark 
‘Kerstland Utrecht’. Na het overweldigende succes van de afgelopen jaren is dit evenement 

niet meer weg te denken en kijken vele gezinnen er weer uit naar.

Op Kerstland Utrecht is voor alle leeftijden wat te beleven.

Kievit brengt 
verrassingsbezoeken

Zoals	OBS	de	Kievit	in	Maartensdijk	elk	jaar	doet	rond	Kerstmis,	waren	de	
groepen	3,	4	en	6	van	de	school	afgelopen	vrijdag	op	bezoek	in	tehuis	Tau-
tenburg,	waar	ze	aan	de	deuren	van	de	bewoners	hun	mooie	zelfgemaakte	
kerststukjes	hebben	afgeleverd.	

Daarna	trokken	leerlingen	en	bewoners	samen	naar	Dijckstate.	Daar	waren	
de	groepen	1,	2,	5,	7	en	8,	bezig	hun	mooie	kerststukjes	aan	de	bewoners	
af	te	leveren.	Zelfs	de	allerkleinsten	deden	mee	en	vonden	het	heel	span-
nend.	De	zelfgemaakte	verrassingen	werden	dankbaar	aanvaard.	Rondom	
de	forse	opgetuigde	Kerstboom	gezeten,	zongen	de	leerlingen	en	hun	bege-
leiders	vervolgens	uit	volle	borst	mee.	Terwijl	de	bewoners	een	verdieping	
hoger	toekeken,	werd	ook	mevrouw	Chelly	Polak	apart	toegezongen,	want	
ze	was	onlangs	honderd	jaar	geworden.	Voor	de	leerlingen	was	er	aan	het	
einde	nog	een	spekkie	als	verrassing,	dat	gretig	werd	geconsumeerd.	[KP]

In de toch wat frisse binnentuin genoten kinderen en ouderen van de kerstsfeer.

Kleuters zingen 
in Huize het Oosten

Afgelopen woensdag 14 december liepen alle oudste kleuters van de van 
Dijckschool verkleed als kerstmannetjes naar Huize het Oosten om daar 
een muzikaal optreden te verzorgen. De kleuters hadden speciaal voor 
de ouderen een aantal kerstliedjes geoefend. Vooral de kerstliedjes die 
meegezongen konden worden, werden enthousiast ontvangen. Bij een 
aantal liedjes gebruikten de kleuters ook muziekinstrumenten. Zij liepen 
zingend door het bejaardencentrum en deelden zelfgemaakte engeltjes met 
een kerstgroet uit. Na aloop ging een aantal kinderen nog samen kleuren 
met de ouderen. Huize het Oosten zorgde tenslotte nog voor limonade en 
een lekker kerstkransje. (Yvonne Pennings)

Kersttrio op de Hessenweg
Op	 vrijdag	 23	 december	 krijgt	 het	 winkelcentrum	 Hessenweg	 &	 Looydijk	
bezoek	van	een	stijlvol	kersttrio	X-Mas	Dickens	Style	-	a	century	of	carols.	
Bekende	winterse	liedjes	worden	in	een	verrassende	stijl	gezongen	omkleed	
met	prachtige	kostuums.	Romantiek,	een	glimlach,	een	knipoog,	X-mas	Dic-
kens	Style	–	a	century	of	carols	neemt	u	mee	naar	winterse	sferen.	

Op	 zaterdag	 24	 december	 verrast	 de	 Kerstman	 het	 winkelend	 publiek	 met	
prachtige	korte	winterse	verhalen.	Het	is	een	feest	om	naar	hem	te	luisteren.	
Weet	u	waar	de	Kerstman	vandaan	komt?	Wat	is	het	verhaal	achter	het	rendier	
dat	hij	op	zijn	arm	draagt?	Wat	doet	de	Kerstman	in	de	zomer?	Wanneer	je	het	
lief	aan	hem	vraagt	zingt	hij	wellicht	nog	een	mooi	kerstliedje	voor	een	ieder	
die	het	wil	horen.	

Winkelcentrum Hessenweg & Looydijk nodigt u uit voor een winters kerstfeest.



Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (22 t/m 24 december 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

*exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services en diensten).

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

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

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

Pers-
sinaasappelen
net à 2 kilo

4,75

299
prijs per
kilo 11,96

Spar biefstuk
per 250 gram

mber 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- e

Roomboter 
amandelstaaf

249

2,99

199
prijs per
kilo 1,00

Fijne feestdagen
en gratis knutselballen!

Jean Rosen
pinot blanc 
Elzas, Frankrijk
fles 750 ml

5,49

469
prijs per
liter 6,25

Bij aankoop van 
een blik Unox ragout
alle smaken
blik 400 gram

Spar 
pasteibakjes

pak 4 stuks 

t.w.v. 0,85

Gratis

(Ver)bouwen en onderhouden zonder zorgen?
Dan bent u bij Bouwbedrijf De Jong Bilthoven aan het juiste adres!

Bij ons hoeft u zich geen zorgen over tegenvallers en nare bijkomstigheden tijdens het bouwproces. Wij 
informeren u vanaf het eerste contact tot en met de oplevering – en zelfs nog daarna – over uw verbouw- of 
bouwplannen en de realisatie daarvan. Wij nemen u graag de zorg uit handen en regelen desgewenst alle 
noodzakelijke stappen, zodat u exact weet waar u aan toe bent. 

Niet voor niets zijn transparant, lexibel en creatief bij ons kernwoorden die een fundamenteel onderdeel 
uitmaken van onze bouwilosoie. Bouwen is samen werken aan een product dat aan uw wensen en 
(inanciële) randvoorwaarden voldoet. Dat maakt transparantie zo belangrijk: vooraf inzicht krijgen in de 
kosten en de gevolgen voor uw woon- of werksituatie. Tijdens de bouw, maar ook daarna. Met een vast 
aanspreekpunt voor al uw vragen. Wij informeren u inhoudelijk over alle aspecten van de kosten die bij het 
bouwproces komen kijken, zoals vergunningen, uitvoering en planning. Bij ons komt u niet voor verrassin-
gen te staan, maar krijgt u duidelijkheid vooraf. 

Om overlast voor u en uw omgeving te beperken, stellen wij ons lexibel op. Wij denken mee en bieden 
oplossingen om overlast tijdens het bouwproces te minimaliseren of zelfs te voorkomen. Dat is onze uitda-
ging.

Wij denken creatief mee om het optimale resultaat te halen uit uw budget, zonder dat dit ten koste gaat van 
de kwaliteit. Wij kijken niet alleen naar de investering, maar ook naar de toekomstwaarde van uw onroe-
rend goed en het toekomstig onderhoud. Wij helpen u bij vragen zoals: is het verstandig te investeren in 
extra isolatie of onderhoudsarme materialen? Het maken van de juiste keuze is hierbij van groot belang. 
Ons bouwbedrijf beschikt over alle noodzakelijke kennis om u optimaal te kunnen adviseren.

Complete dienstverlening

Bouwbedrijf De Jong Bilthoven doet meer dan alleen het uitvoeren van bouwopdrachten. Wij kunnen u van 
dienst zijn bij het maken van plannen, tekeningen of zelfs ontwerp, het uitvoeren van constructieberekenin-
gen, het aanvragen van vergunningen en helpen u bij de keuze in zaken als sanitair en keukens. Dit uitge-
breide dienstenpakket wordt mede mogelijk door de samenwerking met onze gespecialiseerde partners, 
die werken volgens dezelfde methode als wij: uw wensen realiseren met producten en informatie van de 
hoogste kwaliteit. Tijdens de uitvoering stemmen wij alles af: van installateur tot keukenleverancier. Zodat u 
bij de oplevering alleen maar hoeft te constateren dat het eindresultaat precies naar wens is. 

Hechte organisatie

Vanuit een modern bedrijfspand met een eigen  timmerwerkplaats, aan de P.C. Staalweg 118 in Bilthoven is 
dagelijks een groep van ruim vijftig medewerkers bezig met alle vormen van onderhoud, verbouw, renova-
tie en ver- en nieuwbouw. Een gemotiveerd team van vaklieden met hart voor de zaak en oog voor detail. 
Samen staan wij voor u klaar.

Mogen wij ook u van dienst zijn?

transparant  -  lexibel  -  creatief

P.C. Staalweg 118
3721 TJ Bilthoven

Postbus 194
3720 AD Bilthoven

T 030-229 89 89
F 030-294 25 64

info@dejongbv.nl
www. dejongbv.nl



Pim gaat kijken of dit onderwijspro-
ject iets voor hem is om in de toe-
komst meer tijd in te steken. Het is 
ook een poging op zoek te gaan naar 
een manier om meer zin te geven 
aan zijn leven. Steeds meer heeft hij 
een afkeer gekregen van de manier 
waarop wij in het westen met elkaar 
leven. Hij ergert zich aan het consu-
mentisme dat deel uitmaakt van onze 
leefstijl. De invloed van de TV draagt 
bij aan de vervreemding van de men-
sen in onze samenleving, meent hij. 
Mede daarom is hij met zijn gezin 
altijd in de vakanties veel op reis ge-
weest naar verre oorden. Maar ook 
heeft hij gewerkt in een kibboets, een 
vrijwilligersproject in Turkije en in 
kinderkampen in de Verenigde Sta-
ten. Eigenlijk is hij zijn hele leven al 
op zoek naar andere manieren van le-
ven, geeft hij toe. 

Amsterdam
Pim van den Toorn (61), Amsterdam-
mer van geboorte, woont sinds 1985 
in Maartensdijk. Hij is sinds 2001 do-
cent ICT aan het ROC Utrecht. Daar-
voor was hij 20 jaar directeur van een 
jeugdhulpverleningsinstelling. Op dit 
moment denkt hij nog niet aan stop-
pen. Wel is hij zich aan het oriënteren 
op een manier waarop hij in een later 
stadium iets nuttigs zou kunnen blij-
ven doen voor de samenleving. Hij 
kwam in contact met een Engelse col-
lega, Ken Hyde. Die organiseert En-
gelse lessen voor kinderen die woon-

achtig zijn in het gebied dat in 2004 in 
Thailand is getroffen door de beruch-
te tsunami. Het aantal slachtoffers 
daar is enorm geweest. Een gevolg is 
ook geweest dat veel Engelse leraren 
uit het gebied zijn omgekomen. Er is 
daardoor grote behoefte aan mensen 
die Engelse les kunnen geven aan 
leerlingen die verder willen studeren. 
Misschien is dat iets om me voor in te 
zetten bedacht van den Toorn. Meer 
informatie over het project op www.
volunteerteacherthailand.org. Daar 
kan men ook zien hoe het er toegaat 
tijdens het lesgeven.

Oriënteren
Hij gaat begin 2012 voor het eerst 
naar het gebied. Voorlopig voor een 
maand. Bevalt het goed dan wil hij 
in de toekomst voor langere perio-

des daar aan het werk gaan. Pim reist 
naar Khao Lak aan de kust, 70 km ten 
noorden van het vliegveld Phuket in 
het zuiden van Thailand. Vrijwilli-
gers die aan het project deelnemen, 
betalen zelf hun accommodatie en 
verblijfskosten. Het onderwijs is voor 
de leerlingen gratis. Hij heeft hierover 
contact gelegd met organisator Ken 
Hyde. Die mailde hem dat hij welkom 
was om kennis te komen maken.

Succesvol verder studeren
Momenteel krijgen ongeveer 1000 
leerlingen wekelijks Engels les op 
vier lagere scholen en op een school 
voor voortgezet onderwijs. Kennis 
van de Engelse taal is een voorwaarde 
voor jonge Thailanders om succesvol 
verder te kunnen studeren. De ma-
nier van lesgeven in de Engelse taal 
is anders dan in Nederland. Het ge-
beurt met behulp van plaatjes op A4 
formaat die door de leraar worden 
getoond met daarbij een Engelse tekst 
of verhaal. Ken Hyde mailt: ‘Hoe 
meer je door de klas danst tijdens de 
les, des te meer zijn de leerlingen er 
bij betrokken. We laten ze zien dat 
Engels gemakkelijk is en daarbij ook 
nog leuk. Lesgeven met behulp van 
een krijtje en het bord met een praatje 
er bij ervaren ze als verveling. Twee 
weken intensief lesgeven in je klas 
zal als effect hebben dat de houding 
van de leerling ten opzichte van de 
Engels taal is veranderd en dat heeft 
weer invloed op hun leven.’

Prachtig land
Pim van den Toorn gaat onderzoe-
ken of het geven van Engelse les op 
deze manier hem gaat bevallen. Hij 
is verschillende keren in Thailand op 
vakantie geweest. ‘Het is een prachtig 
land met een vriendelijke bevolking. 
Je kunt er ook heerlijk eten. Thai-
land is een open samenleving zonder 
al te veel spanningen op religieus of 
etnisch gebied’, weet hij. ‘Hier ligt 
wellicht de kans om een bijdrage te 
kunnen geven aan de ontwikkeling 
van dit land.’ 

De invulling ook van een behoefte om 
anders te leven. Op een manier die 
dichter bij de menselijke natuur staat. 
Hoe zijn ervaringen zullen zijn is na-
tuurlijk op dit moment nog onbekend. 
Mensen die belang stellen in zijn er-
varingen nodigt hij uit om te mailen 
naar pimthailand2012@gmail.com. 
Hij hoopt uiteindelijk in Thailand 
vaste grond onder de voeten krijgen 
en daar zinvolle en concrete stappen 
te kunnen zetten. Wellicht gaat hij dan 
aan deze belangstellenden ook een fi -
nanciële bijdrage vragen. Maar voor-
lopig is zijn doel uitsluitend om zich 
daar te oriënteren.

 De Vierklank 23 21 december 2011

 

 
 

 
 

     
 

Gezegende Kerstdagen  
en Alle Goeds in het  

Nieuwe Jaar! 
 
 

Achterweteringseweg 70

3738 MA  Maartensdijk

tel.  0346 210007

mob. 06 51923220 

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

Gecertifi ceerd Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

Prettige
Kerstdagen!

Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

info@arinfo.nl

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

Wij wensen u 
prettige feestdagen

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

 T 0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl

Uitgeverij Vario Pers 
wenst u 

een fi jne kerst 

Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan

tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl

Sterre 
van het oosten

Ontdekt de een-
voud van de
herders en hun
onbevangenheid.

Verlicht de glans
van goudgerande
dagen in wierook
van geluk.

Verzacht met 
milde mirre 
de momenten 
van verlorenheid.

Elke eeuw heeft
zijn Herodes.
Geen uitzicht meer
op kindertijd.

Zo staat op ieder
huis een eigen
kruis naar zwaarte
van de kracht.

Verlichter van
ons pad met wijs-
heid te pacht en
liefde als dracht.

Levend in het
licht van nu tot
aan de einder
van de dagen.

Inge Gorris

Pim van den Toorn, zoekende leraar, 
slaat zijn vleugels uit

door Martijn Nekkers

Maartensdijker Pim van den Toorn vertrekt daags na Kerstmis naar Thailand. 
Aan de Andamankust gaat hij Engelse les geven aan kinderen en jongeren die op deze manier

betere kansen hebben in het vervolgonderwijs en op de universiteit. Het is in het gebied 
dat in 2004 zwaar is getroffen door een tsunami. 

Pim van der Toorn gaat Engelse les geven aan Thaise jongeren.

Pim van den Toorn

 
 
 

 
 
 
        Een warme groet  
 
      Goede Kerst! Joke en Ceelina  
 
Tel. 06-22 86 85 82 - info@zingevingenautonomie.nl - www.zingevingenautonomie.nl 
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      Goede Kerst! Joke en Ceelina  
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Een warme groet
Goede Kerst!

Joke en Ceelina



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Van Dorpsberaad Westbroek
De leden van het Dorpsberaad Westbroek hebben de afgelopen periode 

weer een aantal belangrijke onderwerpen behandeld. Daarbij onder-

werpen die persoonlijk of via het mail-adres werden aangedragen door 

de inwoners van Westbroek. In de Vierklank wordt u regelmatig op de 

hoogte gehouden over onder meer de standpunten zoals die door het 

Dorpsberaad naar de gemeente zijn geformuleerd. In dit artikel leest 

u een korte weergave van een tweetal onderwerpen. Als u hier op wilt 

reageren kunt u gebruik maken van het E-mail adres info@dorpsberaad-

westbroek.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden aanspreken.

Nieuwbouw Holsblokkenweg

De bouw van de huizen op de Holsblokkenweg is in volle gang. In 

afwachting van de afronding van deze bouw is een aantal verbeteringen 

in de directe omgeving van de Holsblokkenweg uitgesteld. 

In de nieuwbouw vraagt een aantal zaken om aandacht van de gemeen-

te. Een voorbeeld hiervan is  het “poortje” van Burg. Huydecoperweg 

naar Holsblokkenweg dat bij forse regenval onder water staat.  

Jaarwisseling

Begin dit jaar is door de burgemeester het initiatief genomen om in 

gesprek te gaan met een aantal partijen om het mogelijk te maken 

dat de jaarwisseling voor iedereen in Westbroek een vrolijk feest is. In 

toenemende mate wordt bij de gemeente door verschillende bewoners 

de zorg uitgesproken over de veiligheid. Deze zorg heeft met name 

te maken met de vreugdevuren op straat. Het gevaar neemt toe door 

onder meer het materiaal dat wordt gebruikt in combinatie met (soms) 

illegaal vuurwerk. Ook het Dorpsberaad is door diverse bewoners 

benaderd om hun zorg uit te spreken over de veiligheid bij de komende 

jaarwisseling. Het Dorpsberaad onderschrijft de mening dat nieuw-

jaarsfestiviteiten niet ten koste mogen gaan van veiligheid en een gevoel 

van onbehagen bij een deel van de inwoners. Bereikbaarheid van het 

gehele dorp is een uitdrukkelijke voorwaarde. 

Na het initiatief van de burgemeester is het Dorpsberaad niet meer door 

de gemeente betrokken in verdere initiatieven. 

Als u voor een volgende bijeenkomst van het Dorpsberaad, in novem-

ber, agendapunten wilt inbrengen kunt u dat doen via info@dorpsberaad-

westbroek.nl of rechtstreeks via één van de leden.

Verslag Dorpsoverleg Wijk- en  

Dorpsgericht Werken Hollandsche 

Rading

Van de openbare algemene bijeenkomst op 22 juni 2011 is in november 

in een ledenvergadering het verslag vastgesteld. Dit verslag kunt vinden 

op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl onder /Wonen en 

leven/ Wijk – en dorpsgericht werken/ naar de wijken toe en doorklikken 

op Hollandsche Rading/ Bewonersoverleg.

Tevens kunt u het verslag vinden op de website www.hollandscherading.

com 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag dan kunt u contact opne-

men met het Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche 

Rading, per e-mail:  wdwhollandscherading@gmail.com 

Om het nieuwe jaar in te luiden, nodigen wij u uit voor een presentatie 

door hovenier Cas van der Woude. Begeleid door dia’s neemt hij ons 

o.a. mee naar een bijzondere stintzentuin.

Dinsdagmiddag, 3 januari, Ontmoet  Westbroek u graag weer van 

14.30u – 16.30u. Zolang de verbouwing van Het Dorpshuis voortduurt, 

houden wij onze bijeenkomsten in het Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, 

achter de Hervormde kerk van Westbroek. 

De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee.

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

via fam. Wijnen, tel: 0346-281481

Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom.

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

De unit Buitendienst van de afdeling Beheer Openbare Ruimte zoekt een:

Junior allround
buitendienstmedewerker  (m/v)

met groot rijbewijs en ervaring in het groen en/of straatwerk

voor 36 uur per week
vacaturenummer I 13 2011

Organisatie
Bij de gemeente De Bilt zijn zo’n 280 mensen in dienst. Zij werken op het 
gemeentehuis, in de buitendienst en bij diverse (sport)accommodaties.
De organisatie kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. 
We streven ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de 
burger. De organisatie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit 
van de producten en de dienstverlening. Ook draagt zij zorg voor een open en 
interactieve relatie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
medeoverheden. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en informeel. 
De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de directie en bestaat uit zes 
afdelingen die zijn onderverdeeld in units. 

Functiebeschrijving:
Als buitendienstmedewerker verricht je algemene werkzaamheden ten behoeve 
van de onderhoudsgroep. Je verleent assistentie bij het uitvoeren van onderhouds- 
en schoonmaakwerkzaamheden op het gebied van: 
-  groen (overhangend groen, laag- en loshangende takken, dood hout, opschot 

verwijderen, omgevallen bomen, incidenteel onkruid verwijderen, inboet, 
speelwerktuigen e.d.

-  civiel (bestrating, verkeersborden, straatnaamborden, bebakeningen, 
markeringen, opheffen kleine rioolverstoppingen e.d.) 

-  reiniging (ledigen papierbakken, zand op weg, glas abri’s, veegvuil, zwerfvuil, 
reinigen gemeentelijke putten en kolken op lastig bereikbare plaatsen)

-  gebouwen (gebruikersonderhoud zoals: herstellen kleine mankementen, 
signaleren onderhoudsstaat e.d. 

-  milieustraat (toezicht op de toegang, juist storten afval, innemen KCA) en je 
wordt ook ingeroosterd voor een aantal zaterdagen

-  chauffeurswerkzaamheden op de vrachtauto en/of op de containerauto en je 
bedient daarbij voor zover aanwezig de laadkraan.

-  Je neemt deel aan de piket/roosterdienst. Tevens ben je belast met 
het naleven van de bepalingen van de arbeidsomstandigheden en 
veiligheidszorg. Uiteraard ben je bereid de burgers informatie te verstrekken.

Functie-eisen:
- VMBO (niveau 2) werk- en denkniveau;
- Rijbewijs BCE en chauffeursdiploma;
- Bereid om op zaterdag te werken;
-  Vanwege de piketdiensten (o.a. gladheidsbestrijding) woonachtig in de directe 

omgeving van Bilthoven 
- Flexibele, klantgerichte, resultaatgerichte, probleemoplossende instelling;
- Initiatiefrijk en teamplayer;
- Bereid tot het volgen van gerichte vakopleidingen.  
Kandidaten die in het bezit zijn van het Chauffeursdiploma en ervaring hebben met 
Klein Chemisch Afval (KCA) en Bedrijfshulpverlening (BHV) genieten de voorkeur! 

Kandidaten die niet aan de functie-eisen voldoen, worden uitdrukkelijk 
verzocht niet te solliciteren!

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt vooralsnog een maximum salaris van  
€ 2.331,-- (salarisschaal 5) bruto per maand (salarispeil gemeenteambtenaren 
nieuwe structuur, peildatum 1 januari 2011). Bedragen gelden bij een 36-urige 
werkweek.

Informatie
Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Bram Jansen, unithoofd 
Buitendienst, telefoon (030) 228 96 19.
Wil je meer weten over de organisatie, bezoek dan onze website www.debilt.nl

Solliciteren
Je sollicitatiebrief en CV kun je t/m 31 december 2011 
sturen naar de unit P&O  
t.a.v. Mevr. C. Rockx, personeelsadviseur,  
via e-mail unitpeno@debilt.nl
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Paul, 8 jaar oud, was geen gemakke-
lijk jochie. Heel vaak kwam in hem 
het verlangen op om datgene niet te 
doen wat van hem werd gevraagd. Hij 
wilde niet vroeg opstaan, geen verse 
groenten eten en niet naar school. 
Paul wist niet hoe hij het moest aan-
pakken, niet te doen wat van hem 
werd verlangd. Hij deed het wel met 
forse tegenzin en bracht met Kerst 
een slecht rapport mee naar huis. 
‘Paul’ zeiden zijn ouders tegen hem, 
‘waarom doe je niet beter je best?’ 
Paul wist hierop niets te zeggen en 
dat gaf hem een wat onbehaaglijk 
gevoel. Zijn vader zei: ‘We stappen 
er over heen en ik heb nog een ver-
rassing voor je’. ‘Mijn’ bedrijf heeft 
jou een uitnodiging gestuurd voor de 
Kerstmiddag’. 

Wegens inkrimping van het bedrijf 
was de vader van Paul met een fi nan-
ciele regeling naar huis gestuurd. Paul 
had niet veel zin in die Kerstmiddag 
maar hij voelde wel aan dat zijn vader 
graag wilde dat hij er heen ging. Elke 
dag nog sprak zijn vader over ‘Zijn’ 
bedrijf, terwijl hij al 6 maanden thuis 
zat. 

Paul pakte zijn fi ets en ging op weg. 
Veel kinderen stonden al te dringen 
voor de grote glazen deur van de be-
drijfshal. Daar ging de deur open en 
de kinderen dromden binnen. In de 
hal stond een grote, prachtig versier-
de kerstboom. Plotseling bleef Paul 
staan en keek vol bewondering: aan 
een van de hogere takken zag hij een 
engeltje van was hangen. Haar vleu-
geltjes waren doorzichtig en trilden 
door de warmte van de brandende 
kaarsjes in de boom. De engel leek 
bijna levend, alsof zij weg wilde vlie-
gen. Paul staarde naar de engel en in 
hem groeide een sterk verlangen om 
stiekem de engel te pakken. Hij durf-

de dat niet aan en dacht bij zichzelf: 
‘Op een kerstviering ga je geen engel 
pikken’. Ondanks zijn verlegenheid 
raapte hij zijn moed bij elkaar en liep 
naar de directeur toe en vroeg aan 
hem: ‘Meneer, toe geef mij die engel 
want ik vind hem zo mooi’. ‘Dat kan 
niet Paul, alle versieringen blijven tot 
Nieuwjaar in de boom hangen’. Paul 
had het gevoel dat hij in een diepe af-
grond stortte ... 

Maar toen de directeur in de ogen van 
Paul keek, werd zijn blik zacht en zei: 
‘Ik pak het engeltje voor jou’. Het 
hele Kerstfeest ging aan Paul voor-
bij. Hij straalde dromerig voor zich 
uit en onder zijn strakke blik leek de 
engel groter, lichter te worden. Haar 
vleugels trilden nog meer. Bij thuis-
komst van Paul zaten zijn ouders in 
de warme woonkamer en de engel 
keek hen liefdevol aan. De vader van 
Paul had het gevoel dat hij zich weer 
in de maatschappij bevond waartoe 
hij eens, toen hij nog werkte, behoor-
de. Het leven was zorgeloos en blij en 
kabbelde rustig voort ... 

De engel was neergedaald en had 
licht gebracht in het enigszins grauwe 
bestaan van alle dag. Voor alle drie 
was verleden en toekomst even ver-
dwenen, alleen ‘nu’ was aanwezig. 
En het engeltje? Opgehangen naast de 
warme schouw begon zij te smelten, 
dikke druppels was liepen langs haar 
voetjes naar beneden. Een nieuwsgie-
rige poes liep om de vormloze was-
massa heen en maakte zich supersnel 
uit de voeten. Inmiddels was bedtijd 
aangebroken. Paul had lekker gesla-
pen en over zijn engel gedroomd. Het 
eerste morgenlicht viel door het raam 
naar binnen. De engel was er niet 
meer! Wat deed het ertoe? Door haar 
korte aanwezigheid had zij drie men-
sen even gelukkig gemaakt. 

Kerstverhaal
Het Kerstengeltje 

door Riet Weyers

Kerstversiering Jupiterhof

Uitbundige kerstversiering op de Jupiterhof. (foto Jeroen Kemp)

Kerstnacht rondgang 
Soli Deo Gloria Tienhoven

Bijna 60 jaar verzorgt muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Tienhoven 
in de nacht van 24 op 25 december een muzikale kerstnacht rondgang in 
Tienhoven en de omliggende dorpen. Tijdens deze rondgang wordt door het 
orkest op verschillende plaatsen kerstliederen gespeeld die in de stilte van 
de nacht vaak tot ver in de omtrek zijn te horen.
Enkele bereidwillige dorpsgenoten bij de hieronder genoemde locaties 
brengen de luisteraars in kerstsfeer en Soli Deo Gloria hoopt u op deze wij-
ze een bijzonder muzikaal moment voor de kerst mee te geven. De plaatsen 
en richttijden waar, afhankelijk van de weersomstandigheden, in de nacht 
van 24 op 25 december wordt gespeeld.
22.15 uur  Tienhoven (Dwarsdijk - molen) 
23.00 uur  Tienhoven (Laan van Niftarlake – Protestantse Kerk) 
23.40 uur  Tienhoven – Molenpolder (Oudedijk 50 – fam. Van Dam)
00.05 uur  Oud-Maarsseveen (Looydijk 15 – Café ’t Kikkertje) 
00.35 uur  Breukeleveen (Herenweg 39, fam. Den Ouden)
01.00 uur  Breukeleveen (Herenweg 80, fam. Manten)
01.20 uur  Loosdrecht (Nieuw Loosdrechtsedijk 222 - ‘Pijl Watersport’)
01.50 uur  Tienhoven (Ds. Ulferslaan - Dorpshuis)
Info: www.sdgtienhoven.nl of tel. (0346) 281903 / (06) 14644795

Fanfare brengt sfeer op kerstavond
Traditiegetrouw trotseert Muziekvereniging Vriendenkring op 24 decem-
ber de kou om heel Westbroek in kerststemming te brengen. Dik ingepakt 
en met de koperinstrumenten goed in het vet, spelen de muzikanten Stille 
Nacht en andere mooie kerstliedjes op de Dr. Welfferweg, Kerkdijk en op 
verschillende plekken in de Nieuwbouw. 

Iedereen langs de route is van harte welkom om de neus buiten de deur te 
steken en mee te zingen of gewoon even te komen luisteren. Vriendenkring 
begint haar kerstavond om ongeveer 21.00 uur aan de Dr. Welfferweg bij 
garage Colijn. Tot een uurtje of twaalf ’s nachts doen de muzikanten daarna 
een groot deel van het dorp aan. De route voert langs de Dr. Welfferweg, 
Kerkdijk en Prinses Christinastraat en eindigt als vanouds in de Nieuw-
bouw. Eén ding is zeker: een stille nacht wordt het niet…

In 2012 bestaat Muziekvereniging Vriendenkring 90 jaar. 

Loodgietersbedrijf 
Oudhof

Wij wensen u 

prettige kerstdagen 
en een 

voorspoedig en gezond

2012
toe!

wenst u 
Prettige Kerstdagen 

en een gezond 
2012

‘t Knipperijtje
Kapsalon

Kerstarrangement

Op 1e Kerstdag geeft Tineke van 
der Meulen met twee collega’s van 
het Houtens Muziek Collectief, 
Marjoke Kager (mezzo-sopraan) 
en Antoinette Wienke (piano), een 
klein Kerstconcert in de Kerkzaal 
van de VEG de Bilt in de Nieuw-
straat 47. Het concert duurt onge-
veer 20 tot 30 minuten. De toegang 
is gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.vegdebilt.net

Kerstnachtdienst Immanuëlkerk 

Op 24 december is er om 22 uur 
een viering met Christmas Carols, 
gezongen door het gemeentekoor 
o.l.v. Joke Firet-Stegeman. Na elke 
scène van het kerstverhaal een Carol 
voor koor of allen, meestal in het 
Engels, met tekst en vertaling in 
het boekje. De kerk is open vanaf 
half tien.

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose 

Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van € 3884,- in de Bilt 
en Bilthoven opgehaald. Meer dan 
16.000 mensen in Nederland heb-
ben MS. Met de opbrengst van 
de collecte kan het Nationaal MS 
Fonds mensen met MS stimuleren 
in beweging te blijven op zowel 
mentaal als fysiek vlak. Alle gevers 
en collectanten die ook dit jaar weer 
door weer en wind op pad zijn 
gegaan, worden hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage. 

Opi misi sch
en nuchter,

ook na de kerst:

VVD! 

De VVD wenst u 
fi jne Kerstdagen!

www.vvd.nl
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De bezorgers wensen u

Fijne Feestdagen en een Goed 2012

Lucy

Alfred

Dianne en Gertine

Emily

Gerbert

Giti

Pien

Tessa

Annemarie

Jan

Rick

Familie Rutgers

Adrianne

Daen

Marleen

Jeroen

Peter

Dirk-jan, Gerco en Caroline

Stefan

Noa

Danny

Floris

Laura

Familie de Bree

Wessel

Reinier

Daniël

Timo

Bas

Pieter

Marco

Rianne

Cora

Lars

Jelle

Jan

Corine

Lysanne

Ardjan

Rob

Sjoerd

Pieter

Pieternella
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Marlies en Susanne

Oscar

Janita

Evert

Thijs

Guus

Valentijn

Mika Mika

Rianne

Linda

Kayleigh

Dirk-Jan

Milo

Liek

Marc

Miranda en Melanie

Alex

Gina

Klaas Josefi enFrank

Tjitse

Tanja

Gijs

Tim

Max

Lianne

Emilie

Dhr. Onwezen

Margot Gijsbert Teunis en Lisette Jorrit Willianne

Lara

Yoram

Stijn

Elias

Rianne

Aliëlle

Duco

Jimmy

Jordy en Jonathan

Jacco en Dorien

Tessa

Gideon

Bart

Kevin

Damian

Hans en Lia

Ruben

Dennis

Thea

Remco

Lars

Isabel

Bart en Wouter

Dylan

Casper
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Is uw inbouw vaatwasser aan vervanging toe ?

WESTBROEK -  Als u een oude vaatwasser gaat vervangen 
zijn een aantal zaken belangrijk. In een nieuwe machine 
moet de vaat van een hele dag passen en het moet er 
zonder moeite schoon en droog uitkomen. 
Daarnaast moet hij  geruisloos zijn, zuinig omgaan met 
water en stroom en heel veel jaren mee gaan. 
Ruth Nagel begrijpt deze wensen en verkoopt daarom al 
ruim 25 jaar (inbouw) vaatwassers van het merk ASKO. 
Een Zweedse topfabrikant van wasmachines, drogers en 
afwasmachines die unieke producten maakt van uitstek-
ende kwaliteit.  

In de vaatwasser van ASKO zijn de manden ijnmazig 
waardoor ook onderin kopjes en glazen passen. Daarnaast 
is de indeling zo lexibel dat alle soorten vaat een plekje 
vinden. Er zijn zelfs modellen met drie manden boven 
elkaar. Uw vuile pannen en bestek worden schoon door 
speciale extra sproeiers en droog door een uniek veni-
laie systeem. De ASKO doet uw vaat heel silletjes (45dB), 
gebruikt minder dan 10 liter water per afwasprogramma 
en heet aan een half tablet afwasmiddel voldoende. Door 
een speciaal vlotersysteem loopt u ook geen risico op 
lekkage. Het merk ASKO biedt absoluut de hoogste 
kwaliteit tegen een zeer interessante prijs en geet als 
extra zekerheid GRATIS  vijf jaar garanie. 

Keukenaanpassing 
Zuinigheid en plezier kunnen bij Vink heel goed samen 
gaan. Waarom zou u uw nete keuken uitbreken, omdat 
een aantal apparaten defect is of omdat u al jaren een 
vaatwasser wil of  omdat het keukenblad aan vervanging 
toe is? Helemaal niet nodig, want Vink Witgoed werkt 
samen met een gerenommeerde meubel- & interieurbou-
wer. Door deze samenwerking bent u ook voor renovaie 
en/of eventuele aanpassingen aan uw keuken bij Vink 
Witgoed aan het goede adres. 
U weet zeker dat de apparatuur past, want Ruth Nagel 
neemt dat risico van u over. Vink Witgoed kan voor bijna 
iedere portemonnee een oplossing bieden, waardoor u 
weer met veel plezier jaren vooruit kunt.

Snelle levering en perfecte service 
De werkwijze van Vink Witgoed is uniek in de wijde 
omgeving. In deze winkel nemen ze alle ijd om u de 
diverse merken vaatwassers te laten zien. U kunt zelf een 
keus maken  die past bij uw wensen en uw portemonnee. 
Het meeste is uit de voorraad leverbaar en wordt op het 
door de klant gekozen moment thuisbezorgd, aangesloten 
en vakkundig uitgelegd aan de klant. 
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe 
aankoop meestal binnen een week. 

De leukste zaak van 2011
Kom eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig
voorlichten, onder het genot van een kopje koie, over de 
aanschaf van uw apparatuur. Onlangs door u als con-
sument uitgeroepen tot de leukste zaak van 2011 in de 
gemeente. Als dank daarvoor een eenmalige acie op een 
volledig geïntergreerde Asko afwasmachine. 
Wie niet in de gelegenheid is om naar de showroom te 
komen, kan alvast een kijkje nemen op onze website. Ook 
staan wij u telefonisch uitgebreid te woord. Mocht u een 
storing krijgen aan apparatuur, bel dan direct voor advies 
en service. 

WASMACHINES, KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORTS

Dr. Welfferweg 17 ● 3615 AK Westbroek
T (0346) 28 14 59 ● E info@vinkwitgoed.nl

Alleen zondags de gehele dag 
en woensdag na 12.00 uur gesloten.

WWW.VINKWITGOED.NL

ACTIEMODEL

D Sweden ‘10
(volledig geïnt. afwasmachine)

NU €  850,= 
incl. 1 uur montage

(bij inlevering van deze advertenie)

advertentie

Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

24/12	•	19.00u	-	
Ds.	P.L.	Wansink
24/12	•	22.00u	-	

Mevr.	ds.	B.L.	Bos
25/12	•	10.30u	-	

Mevr.	ds.	B.L.	Bos	en	ds.	P.L.	
Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/12	•	9.00u	-	

Zingen	kerstliederen
25/12	•	9.15u	-	

Ds.	J.P.	Ouwehand,	Houten
25/12	•	18.30u	-	

Ds.	J.	Veldhuijzen,	Putten
26/12	•	9.30u	-	
Kerstfeestviering

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/12	•	22.30u	-	

Mw.	L.C.	Spelberg
25/12	•	10.30u	-	

Mw.	Ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’
25/12	•	10.00u	-	

Kerstviering	met	het	gehele	gezin

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/12	•	18.00u	-	

Dhr.	J.	Ham	en	Mevr.	A.	Santer
24/12	•	20.00u	-	

Pastor	A.	van	den	Boogaard
24/12	•	22.30u	-	

Pastor	A.	van	den	Boogaard
25/12	•	10.30u	-	
Pastor	F.	Zwarts
26/12	•	10.00u	-	

Pastor	G.	Oostvogel
en	ds.	P.L.	Wansink

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

25/12	•	9.30	-	
Ds.	G.	Roorda
25/12	•	10.15	-	
Ds.	J.J.	Poutsma
25/12	•	16.30	-	

Ds.	J	de	Wolf,	Amersfoort

Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/12	•	22.00u	-	
Ds.	G.J.	Codée
25/12	•	10.00u	-	
Ds.	G.J.	Codée
25/12	•	19.00u	-	

Ds.	A.	van	Duinen,	Zwammerdam
26/12	•	10.00u	-	

Ds.	W.	de	Bruin,	Harderwijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/12	•	22.00u	-	

Ds.	G.M.	Landman
25/12	•	10.00u	-	

Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/12	•	19.00u	-	

Kinderkerstnachtdienst
24/12	•	22.00u	–	

Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam
25/12	•	10.00u	–	

Mevr.	ds.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
24/12	•	18.00u	-	

Kinderviering,	F.	Overbeek
24/12	•	22.00u	-	

Eucharistieviering,		
F.	Overbeek	en	H.	van	Doorn

25/12	•	10.30u	-	
Eucharistieviering,

Priester	G.	van	Doorn

Volle Evangelie Gemeente
24/12	•	19.30u	-	
Kerstavonddienst,	

Dhr.	Adri	van	der	Mast
25/12	•	10.00u	-	
Kerstgezinsdienst	

met	na	aloop	gratis	lunch

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

25/12	•	10.30u	-	
Ds.	E.A.	Visser

PKN - Herv. Kerk
25/12	•	10.00u	-	

Kand.	G.A.	van	Ginkel,	
Maartensdijk

25/12	•	18.30u	-	
Kand.	J.A.	de	Kruijf,

Oud	Alblad
26/12	•	10.00u	-	

Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,
Rosmalen

Herst. Herv. Kerk
25/12	•	10.30	en	18.00u	-	

Dhr.	C.M.	Klok
26/12	•	10.00u	-	

Kand.	H.J.	van	Marle

Onderwegkerkje Blauwkapel
24/12	•	21.40u	-	
Samenzang	

24/12	•	22.00u	-	
Drs.	P.D.D.	Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/12	•	22.00	uur	-	
Mevr.	Alice	van	Halsema

in	Maartensdijk
25/12	•	11.00	uur	-	
Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
25/12	•	10.00u	-	

Ds.	G.H.	Kruijmer,	
vanaf	9.45u	Kerstliederen	zingen

25/12	•	18.30u	-	
Ds.	G.J.	van	den	Top,	Vorchten

26/12	•	9.30u	-	
Kerstzangdienst

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

24/12	•	22.00u	-	
Mevr.	Alice	van	Halsema

25/12	•	9.30u	-	
Ds.	R.	Alkema

St. Maartenskerk
24/12	•	19.00u	-	

Pastor	Gerard	de	Wit,	
gezinskerstviering
24/12	•	22.30u	-	

Pastor	Gerard	de	Wit,
Kerstnachtmis
25/12	•	10.30u	-	

Pastor	Gerard	de	Wit,
Kersthoogmis

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/12	•	10.00	en	18.30u	-	
Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
25/12	•	10.00	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan
26/12	•	10.00u	-	

Kerstfeestviering	Zondagschool
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In	de	keuken	zit	Belgische	vrijwillig-
ster	Monique	Turks	brood	te	snijden.	
‘Ik	kan	maar	tot	zes	uur	helpen’	vertelt	
ze,	maar	gezien	het	feit	dat	de	kook-	
en	 inrichtingsploeg	 al	 vanaf	 vroeg	
in	 de	middag	 in	 touw	 is,	 heeft	 ze	 er	
al	 een	 stuk	 of	 wat	 uurtjes	 opzitten.	
Coördinator	 Carla	 Bauer	 meldt	 wat	
er	 allemaal	 gaat	 gebeuren:	 ‘Om	 vijf	
uur	 gaat	 het	 kerstkoor	 voor	 de	 deur	
liedjes	zingen	bij	de	vuurkorf.	Bezoe-
kers	krijgen	bij	ontvangst	een	glaasje	
Glühwein,	 als	 ze	 dat	 lekker	 vinden.	
Om	zes	uur	begint	 het	 eigenlijke	di-
ner.	Dat	bestaat	uit	Marokkaanse	soep	
met	brood,	Hollandse	salade,	pandan	
rijst	met	kokos,	Indiase	kipilet	uit	de	
oven,	een	Vietnamees	loempiaatje	en	
oliebollen	en	appellappen	als	toetje.’	

Elke	 laatste	zondag	van	de	maand	 is	
er	 Intercultureel	 Eetcafé	 in	 ’t	 Hoe-
kie,	 vervolgt	 ze.	 ‘Aanvankelijk	 met	
zo`n	 zeventig	 gasten.	 Tegenwoordig	
hebben	 we	 meestal	 90	 tot	 100	 gas-
ten,	maar	 de	 eindejaarsmaaltijd	 hou-
den	we	graag	wat	kleiner.’	In	januari	
wordt	 het	 een	 Italiaanse	 biologische	
vegetarische	 maaltijd,	 onthult	 ze	 al-
vast.	 ‘Deelnemen	 kost	 zeven	 euro	
vijftig,	wie	mee	wil	eten	kan	zich	op-
geven	via	’t	Hoekie.’	

Kookles
Bij	 het	 raam	 staat	 Fréderique	 appel-
lappen	 te	 bakken.	 Zij	 is	 de	 dochter	
van	Surinaamse	kok	 Irene	Sewratan,	
vrijwilligster	in	’t	Hoekie	en	een	van	
de	 steunpilaren	 van	 Bauer	 wat	 de	

maaltijden	 betreft.	 ‘Fréderique	 zit	
hier	op	les	bij	Kookkids’,	licht	Bauer	
toe.	‘We	geven	wekelijks	multicultu-
rele	 kooklessen	 aan	 kinderen.	 Irene	
heeft	vorige	week	Surinaams	met	 ze	
gekookt.	‘De	kinderen	vonden	het	zo	
lekker,	dat	ze	diezelfde	maaltijd	op	20	
januari	voor	hun	ouders	 in	’t	Hoekie	
gaan	maken.’	Vrijwilligster	Jo	Kemp	
zet	 plastic	 bekers	 klaar	 op	 de	 vele	
tafels	die	voor	de	bezoekers	zijn	ge-
dekt.		Daarna	gaat	ze	de	waxinelicht-
jes	aansteken.	Even	later	gaat	ze	aan	
een	tafeltje	bij	de	ingang	zitten	om	de	
eetgasten	welkom	te	heten	en	hun	bij-
drage	aan	de	maaltijd	in	ontvangst	te	
nemen.	Die	beginnen	langzamerhand	
binnen	te	stromen.	Veel	oudere	dames,	
maar	ook	echtparen,	zowel	oudere	als	
jongere,	en	een	moeder	met	een	doch-
tertje.	Ook	vrijwilliger	Lodewijk	is	al	
uren	 bezig.	 ‘Ik	 ga	 vanavond	 de	 bar	
doen,	maar	ik	heb	al	meegeholpen	de	
tafels	 en	 stoelen	op	de	 juiste	 plek	 te	
zetten.	Tafel	dekken	doen	we	met	zijn	
allen,	dat	wil	zeggen,	iedereen	die	op	
dat	 moment	 even	 vrij	 is.’	 Vrijwilli-
ger	Sjaak	verricht	deze	avond	allerlei	
hand-	en	spandiensten,	zo	omschrijft	
hij	het	zelf.	‘Ik	heb	de	tafels	schoon-
gemaakt,	buiten	het	vuur	aangemaakt	
en	ik	ga	ook	afwassen.’

Contacten
Inmiddels	is	het	koor	gearriveerd,	dat	
uit	tien	personen	blijkt	te	bestaan,	met	
inbegrip	 van	 iemand	 op	 twaalfsna-
rige	 gitaar,	 die	 sommige	 nummers	
begeleid	en	ook	meezingt.	Het	regent	
link,	maar	toch	worden	er	buiten	on-

der	een	afdakje	al	wat	kerstliedjes	ten	
gehore	 gebracht	 om	 de	 eetgasten	 te	
verwelkomen.	 Het	 koor	 heeft	 maan-
denlang	 geoefend	 en	 een	 behoorlijk	
repertoire	 ingestudeerd,	 vaak	 meer-
stemmig.	Voordat	 de	 maaltijd	 begint	
en	 tussen	 de	 gangen	 door	 zingt	 het	
koor	 Nederlandstalige	 en	 Engelsta-
lige	kerstliedjes.	Ook	de	 toehoorders	
mogen	af	en	toe	meedoen	met	aloude	
klassiekers	 als	 “De	 herdertjes	 lagen	
bij	 nachte”.	 De	 eetgasten	 laten	 zich	

de	maaltijd	goed	smaken	en	aan	veel	
tafels	worden	leuke	contacten	gelegd,	
want	 hoewel	 de	 meeste	 mensen	 met	
iemand	 samen	 zijn	 gekomen,	 praten	
ze	aan	tafel	met	iedereen	die	om	hen	
heen	zit.	De	kerstsfeer	zit	er	goed	 in	
en	de	waardering	voor	het	gebodene	
is	 groot.	 Terecht	 richt	 een	 van	 de	
gasten	na	aloop	een	dankwoord	aan	
Bauer	 en	 haar	 vrijwilligersteam,	 die	
van	dit	wereldmaal	 een	groot	 succes	
hebben	gemaakt.

Kerstdiner in Servicecentrum ’t Hoekie 
oogst veel waardering

door Lilian van Dijk

Een vaste kern vrijwilligers uit ’t Hoekie zorgde dat het de deelnemers aan het kerstdiner aan niets 
ontbrak. De centrale ruimte van het servicecentrum was zo goed als vol. Op zondag 18 december 

kregen zij een Wereldmenu voorgeschoteld dat maar liefst uit zeven gerechten bestond.

Samen eten is leuker dan alleen of met zijn tweeën. Deze gasten laten zich de 
maaltijd goed smaken.

De eetgasten lopen langs een lange tafel om van elk gerecht wat te laten 
opscheppen. Carla Bauer voorziet een gast van de Hollandse salade.

Op ’t bankje
Met	 een	 diepe	 zucht	 komt	 een	wat	
oudere	 vrouw	 met	 een	 meisje	 van	
rond	de	achttien	bij	me	op	het	bank-
je	 zitten.	 ‘Hè	 hè,	 is	 me	 dat	 lopen.	
Dat	 kind	 is	 onvermoeibaar.’	 Met	
een	glimlach	kijkt	ze	naar	de	jonge	
vrouw	die	ook	maar	 is	 gaan	 zitten,	
hoewel	ze	eigenlijk	nog	wel	verder	
had	willen	wandelen.	Het	blijkt	haar	
Australische	 kleindochter	 te	 zijn	 die	 voor	 het	 eerst	 in	 Nederland	 op	 va-
kantie	 is.	 ‘Mijn	 dochter	 is	 met	 een	Australiër	 getrouwd.	 Ze	 hebben	 drie	
kinderen	en	Kelly	is	de	oudste.	Ik	ben	daar	al	verschillende	keren	geweest.	
Begin	november	ben	ik	er	weer	naar	toe	gegaan	om	het	gezin	wat	te	helpen,	
omdat	mijn	dochter	vrij	ernstig	ziek	was.	Voor	mij	was	het	heel	erg	schrik-
ken,	maar	gelukkig	gaat	het	nu	goed	met	haar.	Ze	is	ze	al	weer	behoorlijk	
opgeknapt.’	Kelly	 luistert	belangstellend	mee.	 ‘Oma	heeft	ons	heel	goed	
geholpen’,	 zegt	ze	 in	goed	Nederlands	met	een	Australische	 tongval.	 ‘Ik	
vind	het	hier	zo	mooi’,	voegt	ze	er	meteen	aan	toe.	Oma	moet	lachen.	‘Ze	
is	zo	heerlijk	enthousiast.	Ik	had	haar	in	Australië	beloofd	dat	ze	met	me	
mee	naar	Holland	mocht,	maar	dat	ze	er	rekening	mee	moest	houden	dat	
het	hier	koud	is.	In	Australië	is	het	hartje	zomer	met	temperaturen	rond	de	
dertig	graden.	Ik	vind	de	warmte	wel	lekker,	maar	het	hoort	toch	niet	zo	bij	
Kerstmis.	Ze	beginnen	daar	al	heel	vroeg	met	Kerstversieringen	en	ik	heb	
soms	medelijden	met	een	Kerstman	die	je	bijna	bij	elke	winkel	ziet.	Wat	zal	
die	het	warm	hebben.	Kelly	was	dolblij	dat	ze	mee	mocht.	Ze	heeft	zomer-
vakantie	in	Australië	en	wilde	altijd	al	graag	een	keer	naar	Holland.	Ze	is	al	
een	hele	tijd	bezig	Nederlands	te	leren	en	spreekt	het	heel	behoorlijk.’	Het	
meisje	glundert.	‘Ik	ben	nu	twee	weken	hier	en	voel	me	helemaal	thuis.	Van	
de	kou	heb	ik	niet	veel	last	want	ik	heb	een	warme	coat	en	bij	oma	thuis	
is	het	lekker	warm.’	Het	is	erg	donker	buiten,	maar	Kelly	kijkt	stralend	om	
zich	 heen.	Oma	vertelt	 dat	Kelly	 het	 erg	 leuk	 vindt	 om	 langs	 de	 huizen	
lopen.	‘Ze	vindt	het	zo	mooi	dat	je	hier	zomaar	naar	binnen	kunt	kijken	en	
overal	kerstversieringen	ziet.	Vooral	al	die	mooie	verlichte	tuinen	vindt	ze	
net	een	sprookje.	Ze	heeft	er	al	heel	wat	foto’s	van	gemaakt.’	Kelly	glundert.	
‘Voor	mij	is	dit	echt	Kerstmis.	Als	er	ook	nog	sneeuw	komt	is	het	helemaal	
fantastisch,	want	dat	heb	ik	nog	nooit	in	het	echt	gezien.	Alle	mensen	zijn	
hier	ook	zo	aardig.’	Het	lijkt	wel	of	ze	alle	indrukken	van	de	afgelopen	tijd	
aan	me	kwijt	wil.	‘Public	transport	is	hier	ook	zo	goed.	Ik	ben	al	in	Amster-
dam	en	Den	Haag	geweest	en	met	de	trein	ben	je	er	zo.’	Voor	oma	zijn	het	
ook	een	paar	fantastische	weken.	‘Ook	voor	mijn	man.	Die	loopt	overal	met	
haar	te	pronken.	Het	klikt	ook	heel	goed	met	mijn	andere	kleinkinderen.	Het	
is	net	of	ze	elkaar	al	heel	lang	kennen.	Natuurlijk	mist	ze	haar	vrienden	en	
vriendinnen	in	Melbourne	ook	wel	een	beetje,	maar	met	sms	en	internet	kun	
je	tegenwoordig	heel	gemakkelijk	communiceren.	Het	bevalt	haar	zo	goed	
dat	ook	al	aan	het	uitzoeken	is	of	ze	hier	kan	studeren.	Het	komt	misschien	
ook	wel	omdat	ze	op	een	feestje	met	haar	neven	en	nichten	een	leuke	jongen	
ontmoet	heeft.’	Kelly	moet	ervan	blozen,	maar	oma	gaat	gauw	over	op	een	
ander	onderwerp.	 ‘We	vieren	met	de	hele	 familie	Kerstmis	bij	ons	 thuis.	
Kelly	maakt	dan	een	typisch	Australische	Christmascake.’

Maerten

Jan	Bos	is	in	1887	in	Hollandsche	Ra-
ding	geboren	en	werkte	als	tuinman	op	
verschillende	 landgoederen.	 In	 1918	
maakte	 hij	 na	 een	 gewone	 werkdag	
op	weg	naar	huis	een	intense	ervaring	
mee	 waardoor	 zijn	 leven	 ingrijpend	
veranderde	en	hij	zich	daarna	met	een	
grote	 overtuiging	 met	 geloofszaken	
bezighield	

Plaggenhut
Jan	 werd	 in	 een	 plaggenhut	 aan	 het	
eind	van	de	huidige	Vuurse	Dreef	 in	
Hollandsche	Rading	op	30	maart	1887	
geboren.	 Zijn	 ouders	 moesten	 met	
weinig	 inkomsten	 hun	 gezin	 draai-
ende	 zien	 te	 houden.	 Jan	 trouwde	 in	
1913	met	Hendrikje	van	den	Hoff	uit	
Ede.	Beiden	waren	 niet	 godsdienstig	
opgevoed.	Jan	werkte	als	tuinman	o.a.	
op	het	landgoed	de	Zwaluwenberg	aan	
de	 Utrechtseweg	 te	 Hilversum.	 Op	
een	dag	in	1918	kwam	hij	vanaf	zijn	
werk	op	weg	naar	huis	de	begrafenis-
stoet	van	een	hem	bekende	predikant	
tegen.	Bij	het	zien	hiervan	realiseerde	

Jan	zich	ineens	dat	zijn	leven	ook	ein-
dig	was	en	hij	zich	daarna	zou	moeten	
verantwoorden	voor	zijn	daden.	Deze	
intense	geloofservaring	wordt	ook	wel	
omschreven	als	‘het	door	God	stilge-
zet	worden’.	Na	een	ziekteperiode	van	
enkele	weken,	waarbij	hij	zo	vervuld	
raakte	 van	 de	 liefde	 Gods,	 kwamen	
mensen	overal	vandaan	bij	hem	langs	
om	te	luisteren	wat	de	Heere	met	zijn	
ziel	had	gedaan.	

Ouderling
Na	 vele	 vergeefse	 pogingen	 van	 de	
hervormde	 gemeente	 Maartensdijk	
om	 hem	 in	 de	 kerkenraad	 te	 benoe-
men,	werd	Jan	Bos	op	4	januari	1934	
als	ouderling	gekozen.	Deze	taak	heeft	
hij	 tot	 op	hoge	 leeftijd	met	 grote	 in-
zet	vervuld.	Op	22	januari	1970	is	hij	
op	82-jarige	leeftijd	overleden.	Zoals	
Jan	Bos	hebben	er	nog	meer	mensen	
in	Maartensdijk	gewoond	en	gewerkt	
die	 in	 hoge	 mate	 dienstbaar	 aan	 het	
Woord	Gods	waren.	Zo	wordt	 in	het	
boekje	 uitgebreid	 aandacht	 besteed	

aan	Aagje	 van	 Ettekoven-Barneveld,	
Jac	 van	 Ekris,	 Willempje	 Hop,	 Jan-
netje	 van	Vlaanderen	 en	Trijntje	 van	
Keulen-Schouten	e.a.
‘Als een vuurbrand uit het vuur 
gerukt, Jan Bos en zijn vriendenkring’ 
is o.a. verkrijgbaar bij Christelijke 
Boekhandel van den Berg, Kon. 
Julianaweg 48 te Maartensdijk.

Jan Bos en zijn vriendenkring
door Koos Kolenbrander

‘Jan Bos was een eenvoudige, ongeletterde man. Toch heeft hij lange tijd met ere de 
Hervormde Gemeente van Maartensdijk als ouderling gediend; van 1934 tot zijn overlijden in 1970’. 

Deze woorden lezen we op de omslag van een door de heer H. Natzijl in nauwe samenwerking 
met de heer R.P. Veldhuizen onlangs uitgegeven boek, waarin herinneringen aan het leven en werken 

van de in 1970 overleden Jan Bos.

advertentie

Wij feliciteren het hele 
team van Perron Peet met 

de welverdiende titel

ONDERNEMER VAN  
HET JAAR 2011!

Je allergrootste fans

HOERA



staand landhuis met riante tuin rondom, 2 paardenstallen, bui-
tenbak, garage en 5 overdekte parkeerplaatsen. Totaal 1300 m2. 
Adres: Lindenlaan 13. Voor meer info; 06-54730168

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

Te koop eengezinswoning Hollandsche Rading. Mooie gere-
noveerde tussenwoning op rustig woonerf met 3 slaapkamers 
en ruime zolder evt. te gebruiken als 4e slaapkamer/kantoor, 
moderne keuken met inbouwapp. Inhoud ca. 300m3, woon-
opp. 120m2, grote achtertuin en voortuin met oprit. Stenen en 
hardhouten berging met totale opp. van ca. 16m2 meer info op 
www.funda.nl en www.jobresults.nl of bel voor meer informa-
tie/bezichtiging 06-15641760. Vraagprijs € 269.000 k.k. 

Oppas gevraagd voor 1 of 2 middagen na school voor 2 jon-
gens 11 en 8 jr. en 1 meisje 5 jr. Tel. 06-21898202

Cursussen
Zie pag. 10 voor de SWO cursussen!

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

ballen, slingers en Philips 
kaarsverlichting. € 40,-. Tel. 
030-2202996

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

Fietsen/brommers
GAZELLE deelfiets kwikstep 
wielmaat 20 inch met kabel-
slot. € 70.-. Tel. 0346-213501

Echte Barbie-step voor meis-
jes 3-6 jaar. Stabiel=3-wieler. 
I.z.g.s. Was € 50, nu € 40. Tel. 
06-26486889

Solide kinderfiets (peuter). 
12,5 inch. i.z.g.s. € 25,-. Tel. 
06-26486889.

Personeel gevraagd
OPPAS gevraagd voor 1 of 
2 middagen na school voor 2 
jongens 11 en 8 jr. en 1 meisje 
5 jr. Tel. 06-21898202

Dorpsbistro Naast de 
Buren zoekt een eerste 

medewerker bediening. Kijk 
op www.lokalebedrijvendebilt.
nl

Te koop aangeboden
Bruin geschilderde vierkante 
wijnkast. Dienblad + schuifla-
den. € 30,-. Tel. 06-16276013

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

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

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

Henzo fotoalbum met op voor-
kant “Vakantiealbum” kleur-
rijk bedrukt. € 7,50-. Tel. 
06-16276013

Woonplaid, heel groot en 
dikke kwaliteit  geel/l.orange 
blok. Geweven katoen. € 50,-. 
Tel. 06-16276013

Feestelijk dames gilet M/L 
champagnekleur dunne 
glimstof, print brocant, 
grote roze rozen. € 10,-. Tel. 
06-16276013 

Siliconen, vrij plat zeep-
bakje (oker/jodiumkleur) 
van Nijhoff. € 5,-. Tel. 
06-16276013

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

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

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

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

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

Tri Yann 3CD-BOX The Best 
of...mystieke muziek. gesea-
led. € 10,00. Tel. 035-7852090 
(na 18.00 uur)

Cd Maroon 5 € 7,50. Tel. 035-
7852090 (na 18.00 uur)

2 cd-BOX: Anthology Vol. 1 
Pierre Rapsat, beste v 36 chan-
sons, gesealed. € 10,00. Tel. 
035-7852 090 (na 18.00 uur)

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

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

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

Doos kerstspullen (o.a. kaar-
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

sen, slingers en kerstballen). 
€ 35,-. Tel. 0346-212607

Fraai en solide eiken hou-
ten wijnrek voor 12 flessen. 
€ 20,-. Tel. 030-2283495

Zeer fraaie (maat 54) glad 
wollen herenjas, kleur donker-
blauw met satijnen voering. 
€ 45,-. Tel. 030-2283495

Loopstoeltje merk Bambino 
in hoogte verstelbaar. € 20,-. 
Babybadje met 2 luieremmer. 
€ 20,-. Wipstoeltje. €10,-. Tel. 
06-24440776

PC desk top met AMD 
Sempron Processor 2600+, 1.6 
GHz, 512 MB met 17 inch 
TFT flat screen. Windows XP. 
Met geluidboxen. € 50,-. Tel. 
0346-211678.

2x Bateau gravures,19e eeuw. 
Ingelijst, afmeting: 0,35 cm. x  
0,35 cm. € 20,- p.s. In goede 
staat. Tel. 06-28545758. 
Smoby Speelkeuken Luxe. Met 
kookgeluid en ass. Was € 50. 
Nu € 35. Tel. 06-26486889 
Schommel, gelakt hout incl. 
nieuw touw. € 10,-. Tel. 
06-26486889. 
Set v. 2 rieten manden. Afm.h/
b/d/: 20-46-34 en 27-57-45. 
€ 15. Tel. 06-26486889

37 Disney kerstballen. € 12,50. 
Per set van 7 voor € 2,00. Per 
stuk € 0,50. Tel. 06-50602672

Hondenbench z.g.a.n. Afm. 
H65, B57, L90 2 maanden 
gebruikt . € 50,00. Tel. 0346-
212587.

Nieuw zwarte Dorkin instap-
schoenen maat 37. € 35,- 
Nieuw Gabor enkellaarsjes 
beige/grijs maat 37. € 35,-. Tel. 
0346-213501

Levensechte kerstboom 180 
cm hoog 3 weken gebruikt. 
€ 40,-. Tel. 06-54665050

2 paar regenlaarzen tijgerprint 
en roze print maat 39. Te klein 
gekocht nieuw. € 10,- per paar. 
Tel. 0346-212950.

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

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

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

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

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

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

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met zilverkleurige 

VVH Business 
Translations zoekt een 

Scherpe revisor/vertaler. Kijk 
op www.lokalebedrijvendebilt.
nl

Personeel aangeboden
Aangeboden huishoudelijke 
HULP in Westbroek vanaf 
9 januari 2012. Maandag, 
dinsdag en vrijdagochtend. 
Referenties aanwezig. Tel. 
06-457711758 
65-plusser biedt zich aan, 
KLUSJES in en om huis. € 10,- 
per uur. Tel. 06-17896843 
Groenkan.

Diversen
Te huur in Westbroek bij boer-
derij PAARDENBOXEN met 
weidegang en verlichte rijbak. 
Tel. 06-51157688

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

VANAVOND is het zover, 
kerstviering in de Zuiderkapel, 
Boslaan 3, Bilthoven. Hartelijk 
welkom om 19.00 uur.

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

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

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

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

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

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

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. voor al 
uw bomen en tuinplanten, onderhoudsbeurt aan uw tuin, weg-
halen van bomen, straatwerk, etc. etc.

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.

Nordmann Kerstbomen te koop alleen op zaterdag. Kooidijk 
6, Westbroek.

Wij zoeken een lieve oppas voor onze dreumes van 1 jaar en 
onze kleuter van 5. We zoeken iemand voor 2 of 3 vaste dagen 
per week, afhankelijk van beschikbaarheid en tarief. Lijkt het je 
leuk om een paar dagen per week bij ons thuis in Hollandsche 
Rading op te passen en leuke dingen te doen met de kinderen? 
Heb je ervaring met kleine kinderen? Zou je eventueel wat 
strijkwerk willen doen als de kleine slaapt? Dan hopen we dat 
je reageert! Bel Judith op (06) 46244662 of mail: judith.s@
planet.nl

Te koop/te huur in Groenekan per 1 maart 2012 een vrij-

Cadeautip!

Foto op canvas

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Raaijen 
Interieurs

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

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012
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Nova	 startte	 de	 wedstrijd	 met	 Ste-
ven	Bakker	op	de	plaats	van	de	zieke	
Jan	Hoekstra.	In	de	eerste	5	minuten	
van	 de	 wedstrijd	 was	 duidelijk	 dat	
beide	 ploegen	 elkaar	 moesten	 aftas-
ten.	 Nova	 startte	 wat	 slordig,	 maar	
kon	 toch	 via	 2-2	 uitlopen	 naar	 een	
5-2	voorsprong.	Het	vertrouwen	was	
weer	duidelijk	aanwezig	bij	de	jonge	
ploeg	 uit	Bilthoven.	Door	 het	 prima	
uitvoeren	 van	 de	 vooraf	 doorgeno-
men	 afspraken	 en	 het	 goed	 invullen	
van	 de	 functies,	 kon	 het	 goede	 spel	
worden	vastgehouden	tot	aan	de	rust.	
Met	 een	 ruststand	 van	 13-8	 kon	 de	

ploeg	met	een	goed	gevoel	de	kleed-
kamer	opzoeken.	

Uitbouwen
Er	werd	afgesproken	geconcentreerd	
door	 te	 gaan	 en	 de	 voorsprong	 ver-
der	uit	te	bouwen.	In	de	2e	helft	was	
het	 weliswaar	 Juventa	 dat	 als	 eerste	
scoorde,	 maar	 Nova	 pakte	 de	 draad	
uit	 de	 eerste	 helft	 weer	 goed	 op	 en	
liep	 verder	 uit	 naar	 een	 tussenstand	
van	 17-10.	 Bij	 een	 stand	 van	 17-11	
kwam	Steven	Bakker	ongelukkig	ten	
van	en	moest	met	een	schouderbles-
sure	het	veld	verlaten.	Zijn	vervanger	

was	 Pelle	 Wage	 uit	 de	 junioren	A1,	
die	de	functie	van	Steven	Bakker	uit-
stekend	invulde.	Toch	was	Nova	door	
dit	 korte	 oponthoud	 volledig	 uit	 de	
concentratie	gebracht.	Alle	afspraken	
werden	 vanaf	 dit	 moment	 vergeten	
en	 de	 scherpte	 in	 de	 afronding	 was	
als	 sneeuw	 voor	 de	 zon	 verdwenen.	
Juventa	daarentegen	 leefde	helemaal	
op	en	zette	het	tegenoffensief	in.	Pas	
toen	Juventa	6	punten	op	rij	had	ge-
scoord	deed	Nova	weer	eens	 iets	 te-
rug,	18-16.	De	spelers	van	Nova	be-
seften	waarschijnlijk	 veel	 te	 laat	 dat	
de	ruime	voorsprong	wel	eens	onvol-

doende	kon	 zijn	om	de	overwinning	
binnen	 te	 slepen.	 Juventa	 zat	 inmid-
dels	zo	goed	in	de	wedstrijd,	dat	het	
de	kans	rook	om	de	punten	mee	naar	
Hardenberg	te	gaan	nemen.	Toen	ook	
de	scheidsrechter	nog	eens	met	straf-
worpen	 ging	 strooien	 was	 het	 voor	
Nova	onmogelijk	om	het	vertrouwen	
weer	 op	 te	 pakken	 en	 zag	 men	 het	
onvermijdelijke	 gebeuren.	 Via	 18-
18	kwam	Juventa	langszij	en	sleepte	

uiteindelijk	nog	gemakkelijk	de	over-
winning	binnen,	18-20.

Na	deze	wedstrijd	overheerst	het	on-
geloof	bij	de	spelers	van	Nova	1.	De	
komende	weken,	zonder	wedstrijden,	
moeten	worden	gebruikt	om	het	voor-
af	 aanwezige	vertrouwen	weer	 terug	
zien	te	vinden.	Op	7	januari	zal	blij-
ken	of	dit	is	gelukt	in	de	uitwedstrijd	
tegen	Exakwa	in	Lelystad.

Nova 1 blijft achter in ongeloof
Vorige week heeft Nova 1 zichzelf een goede dienst bewezen door de winst te pakken uit bij NKC’51 

na een zeer goede wedstrijd. Hiermee is het vertrouwen enigszins teruggekeerd in de ploeg van coach 
Maikel Bouthoorn. Zaterdag stond weer een belangrijke wedstrijd onderin poule 2D  

op het programma, thuis tegen de hekkensluiter Juventa uit Hardenberg.

Nova 1 voor de wedstrijd tegen Juventa in de Biltse sporthal. Staand v.l.n.r. 
Thijs Schoemaker, Iwan Verhaaf, Steven Bakker en Vincent Baas ( vervanger 
van de zieke Jan Hoekstra). Zittend v.l.n.r. Inge van Eck, Lianne van Kouterik, 
Sanne van Kouterik, Tjitske Frank. Coach (staand rechts) Maikel Bouthoorn 
en zittend rechts Annelies Kreuger, teambegeleidster. [foto Henk van de Bunt]

Tennistoernooi FAK 
geslaagd

Het open toernooi ‘Tussen Sint en Kerst’ is gespeeld en werd 
door zowel de deelnemers als de organisatie als geslaagd 

beschouwd. Het toernooi was met 100 inschrijvers, verdeeld 
over de 3 disciplines DD 50+ (10 teams, damesdubbel), HD 

55+ (22 teams, herendubbel) en GD 50+/55+ (18 teams, 
gemengd) groter dan alle eerdere jaargangen.

De winnaars
DD50+:	de	dames	van	tv	FAK	Ingrid	Heyboer	en	Ineke	Kooistra;	HD55+:	
de	heren	van	tv	Atalanta	Hans	Modder	en	Joost	van	Verseveld;	GD50/55+:	
het	mix-team	van	sv	Hercules	Madelon	van	de	Wardt	en	Richard	Smits.	Een	
eervolle	vermelding	is	er	voor	het	oudste	team:	ruim	152	jaar	gezamenlijk	
oud,	maar	wel	onoverwinnelijk	in	de	verliezerronde:	de	FAKspelers	Rinus	
Boonman	en	Nico	de	Groot.	

De	oudste	 deelneemster	 een	het	 toernooi	was	bijna	76	 jaar	 en	de	oudste	
deelnemer	80	¾	jaar.	De	minimum	leeftijd	mocht	dan	op	50	jaar	liggen,	het	
gemiddelde	van	alle	deelnemers	lag	op	67	2/3,	een	sportgemeente	waardig.

V.l.n.r. kampioenen 2011 Richard Smits en Madelon v.d. Wardt, voorzitter 
Meindert d Boer en de oud-kampioenen Gerrit Kraaikamp en José Rossewij.

De	 wedstrijd	 begon	 net	 na	 het	 mid-
daguur	 om	 12.50	 uur,	 maar	 DOS	
begon	niet	helemaal	wakker	en	alert	
aan	 de	 wedstrijd.	 Koveni	 opende	 de	
score	en	bij	de	gelijkmaker	van	Robin	
de	 Rooij	 blesseerde	 aanvoerder	 Mi-
chael	van	Bemmel	zich.	Koveni	kon	
hierdoor	uitlopen	naar	een	6-2	voor-
sprong.	Fieke	van	Klaren	scoorde	op	
dat	moment	twee	heel	belangrijke	af-
standtreffers	 en	bracht	DOS	weer	 in	
het	zicht	van	de	thuisploeg.	Met	een	
8-9	stand	kon	het	team	gaan	rusten.

Koveni	bleek	duidelijk	van	de	leg	te	

zijn	 en	 wist	 nog	 maar	 tweemaal	 te	
scoren	in	de	 tweede	helft.	Dit	kwam	
ook	 mede	 door	 het	 geconcentreerde	
verdedigen	 van	 DOS,	 dat	 eigenlijk	
geen	kans	weg	gaf.	Aanvallend	bleef	
DOS	 ook	 dreigend	 en	 zette	 de	 lijn	
van	 het	 tweede	 deel	 van	 de	 eerste	
helft	 voort.	 Fieke	 van	 Klaren	 zette	
haar	 goede	 spel	 van	 de	 eerste	 helft	
door,	 en	 maakte	 misschien	 wel	 het	
mooiste	doelpunt	door	na	een	mooie	
doorbraak	uit	een	zeer	moeilijke	hoek	
toch	 te	 scoren.	 Invalster	 Annemiek	
van	de	Bunt	stond	amper	in	het	veld	
toen	zij	een	afgelegde	vrije	bal	er	di-

rect	 inschoot,	waarmee	de	 eindstand	
op	 10-18	 werd	 bepaald.	 Een	 prima	
wedstrijd,	met	een	 terechte	overwin-
ning	 voor	 DOS	 waardoor	 ze	 blijven	
meedraaien	in	de	top	van	de	ranglijst.

Voorafgaand	 aan	de	wedstrijd	 speel-
den	beide	reserveteams	tegen	elkaar.	
Net	 als	 vorige	 week	 verloor	 DOS	
wederom	met	 één	doelpunt	 verschil.	
De	competitie	ligt	nu	twee	weken	stil.	
Zaterdag	7	 januari	 2012	 speelt	DOS	
thuis	 tegen	Atlantis	om	18.10	uur	 in	
De	Vierstee	die	dan	hopelijk	weer	ge-
vuld	is	met	een	grote	schare	publiek.

DOS wint door goede tweede helft
De laatste wedstrijd voor de kerst speelde DOS in Nieuwegein tegen Koveni.  
Een bekende tegenstander, waarvan van gewonnen moest kunnen worden.  

Dankzij een sterke tweede helft kwam de wens uit: 10-18.

In	 een	 volle	 Vierstee	 ging	 TZ	 goed	
van	 start	 luid	 aangemoedigd	 door	
het	supporterslegioen.	TZ	kwam	met	
3-1	voor	maar	vervolgens	bleven	de	
doelpunten	uit.	KVS	dat	een	ervaren	
team	heeft	haalde	alles	uit	de	kast	om	
het	spel	van	TZ	te	ontregelen.	De	vele	
fysieke	overtredingen	haalden	TZ	uit	
haar	spel	en	werden	nu	en	dan	bestraft	
met	een	vrije	bal.	Dat	leverde	TZ	ech-
ter	 geen	 rendement	 op.	 KVS	 kreeg	
hierdoor	de	mogelijkheid	om	dichter-
bij	te	komen.	Via	3-3	en	7-7	ging	de	
wedstrijd	gelijk	op.	Aan	de	zijde	van	
KVS	speelde	ook	oud	Maartensdijker	
Ivan	Roozenbeek	mee	die	echter	deze	
avond	weinig	 scoorde	 en	 later	 in	 de	
wedstrijd	geblesseerd	uitviel.

Langszij
Kort	 voor	 de	 rust	 kwam	 KVS	 met	
9-10	voor.	TZ	probeerde	de	gelijkma-
ker	voor	de	 rust	 te	 forceren.	Slordig	
verdedigen	gaf	KVS	echter	kort	voor	
het	einde	van	de	eerste	helft	de	moge-
lijkheid	om	met	een	9-11	voorsprong	
te	gaan	rusten.

In	 de	 tweede	 helft	 kwam	 TZ	 weer	
langszij	 en	 tot	 14-14	 ging	 de	 wed-
strijd	gelijk	op.	Daarna	liep	KVS	uit	
mede	door	een	reeks	strafworpen	die	
vlot	 werden	 gegeven.	 Bij	 een	 14-19	
achterstand	kreeg	TZ	uiteindelijk	ook	
de	 nodige	 strafworpen	maar	 de	 ach-
terstand	 was	 te	 groot.	TZ	 miste	 nog	
enkele	 strafworpen	 en	 moest	 het	 te-

veel	hebben	van	de	beide	puntspelers	
Maarten	 van	Brenk	 en	Tim	Meijers.	
De	wedstrijd	eindigde	uiteindelijk	in	
een	18-22	nederlaag.	

Opmaken
TZ	moet	 zich	nu	opmaken	voor	 een	
reeks	wedstrijden	in	het	nieuwe	jaar.	
In	 januari	 komen	 belangrijke	 wed-
strijden	tegen	de	concurrenten	en	bij	
winst	 kan	TZ	 afstand	nemen	van	de	
onderste	plaatsen.	

Het	 tweede	 team	van	Tweemaal	Zes	
boekte	 wederom	 een	 overwinning	
met	 16-14	 tegen	 Excelsior	 en	 doet	
nog	steeds	mee	om	de	bovenste	plaats	
in	de	poule	met	reserveteams.

Tweemaal Zes verliest van KVS
Tweemaal Zes speelde zaterdagavond na twee uitwedstrijden weer thuis, tegen het Scheveningse 

KVS. Deze ploeg degradeerde afgelopen seizoen uit de korfballeague en is na een slechte start aan een 
opmars bezig. Tweemaal Zes daarentegen strijdt voor een plaats boven de degradatiezone.

De	 oliebollen	 en	 appelbeignets	 kun-
nen	worden	besteld	via	de	bestellijs-
ten,	 die	 huis	 aan	 huis	 in	 Maartens-
dijk	 en	 Hollandsche	 Rading	 worden	
verspreid.	Bestellen	kan	ook	door	 te	
bellen	 naar	 0346	 212267	 (Fam.	 van	
Dijk)	 of	 0346	 213696	 (Fam.	Broek-

huizen)	 dan	 wel	 via	 e-mail:	 oliebol-
len@tweemaalzes.nl.

Huis aan huis
De	 bestellijsten	 worden	 door	 de	
jeugdleden	 van	TZ	 op	 woensdag	 28	
december	 2011	 opgehaald	 tussen	

17.00	 en	 19.00	 uur	 huis	 aan	 huis	 in	
zowel	 Maartensdijk	 als	 Hollandsche	
Rading.	 De	 oliebollen	 en	 appelbeig-
nets	worden	rondgebracht	of	kunnen	
worden	 opgehaald	 in	 de	 TZ-kantine	
op	zaterdag	31	december	2011	tussen	
10.00	en	12.00	uur.	

Jaarlijkse Oliebollenactie Tweemaal Zes
Ook dit jaar organiseert de Korfbalvereniging Tweemaal Zes weer een grote oliebollenactie. Zowel 

de oliebollen als de appelbeignets worden dit jaar weer gebakken door de plaatselijke warme bakker 
Bert Bos. Vijf oliebollen voor € 3,75 en de grote appelbeignets kosten € 1,50 per stuk.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Al	weken	 is	 er	druk	gewerkt	 aan	de	
restauratie	 van	 de	 molen.	 De	 zoge-
noemde	 nieuwe	 stelling	 (omloop)	
geeft	de	oude	molenromp	al	een	an-
der	beeld,	maar	als	donderdag	de	kap	
op	de	Geesina	zal	worden	gehesen	en	
de	 nieuwe	 staart	 en	 roedes	 worden	
toegevoegd	keert	een	historisch	beeld	
terug	voor	de	oudere	Groenekanners.	
‘Dat	 wordt	 een	 bijzonder	 moment’,	
zegt	 Frits	 Jansen	 van	 Stichting	 het	
Groenekans	 landschap.	 ‘Een	 magis-
traal	gezicht	zal	het	zijn’,	weet	hij	al.	
‘Ik	denk	dat	de	Ruigenhoeksedijk	vol	
zal	 staan	 met	 publiek.’	 Rond	 16.00	
uur	moet	de	kap	geplaatst	zijn	en	zal	
er	ook	een	feestelijk	hapje	en	drankje	
genuttigd	worden.

Rijksmonument
‘Toen	 ik	 hier	 net	 kwam	 wonen	 in	
1978	 draaide	 de	 molen	 nog’,	 vertelt	
Jansen.	‘Maar	snel	daarna	is	hij	buiten	
bedrijf	 geraakt.’	De	korenmolen,	 die	
in	1843	werd	gebouwd,	was	daarmee	
een	van	de	langst	werkende	commer-
ciële	molens	in	de	provincie	Utrecht.	
‘Het	is	echt	heel	bijzonder	dat	hij	zo	
lang	 heeft	 gedraaid.	 Korenmolens	
raakten	namelijk	al	in	verval	aan	het	
begin	van	de	vorige	eeuw’,	zegt	Paul	
Vesters	 van	 Stichting	 de	 Utrechtse	
Molens	 dat	 tegenwoordig	 eigenaar	
is	van	de	Geesina.	Dat	de	molen,	 in	
1941	 vernoemd	 naar	 de	 molenaars-
vrouw,	nog	niet	zo	lang	geleden	heeft	
gefunctioneerd	is	ook	een	van	de	re-
denen	dat	het	Rijksmonument	nu	toch	
volledig	 wordt	 gerestaureerd.	 ‘Veel	
onderdelen	zijn	nog	in	tact	en	konden	
we	 opnieuw	 gebruiken’,	 weet	 Ves-
ters.	De	belangrijkste	reden	is	echter	

dat	 Stichting	 de	 Utrechtse	 Molens,	
onderdeel	van	Stichting	Het	Utrechts	
landschap,	 nog	 subsidie	 over	 heeft	
van	 het	 Rijk	 voor	 2011	 en	 dat	 deze	
anders	 terug	 zou	 vloeien.	 ‘We	 kon-
den	 het	 geld	 ook	 in	 andere	 molens	
steken’,	 zegt	 Vesters.	 ‘Maar	 de	 niet	
alatende	 ijver	 van	 onder	 andere	 het	
Groenekans	 Landschap	 en	 Stichting	
Brigida,	 die	 ons	 constant	 bestookten	
over	het	belang	van	de	Geesina,	heeft	
eraan	 bijgedragen	 dat	 we	 toch	 voor	
deze	molen	hebben	gekozen.	We	heb-
ben	gezegd:	oké,	wij	restaureren	hem	
volledig,	 maar	 het	 dagelijkse	 onder-
houd	is	voor	de	Groenekanners	zelf.’

Wieken
In	het	voorjaar	moet	het	tweede	deel	
van	 de	 restauratie	 zijn	 afgerond.	 De	

wieken	zullen	dan	in	volle	glorie	zijn	
hersteld,	 evenals	 het	 maalmecha-
nisme	in	de	molen.	‘In	maart	of	april	
gaat	 de	Geesina	 voor	 het	 eerst	weer	
draaien’,	 vertelt	 Frits	 Jansen	 trots.	
‘De	bedoeling	is	dat	de	molen	iedere	
zaterdag	open	is	voor	publiek.’	Geen	
koren,	maar	veevoer	zal	er	vanaf	nu	
gemaald	 worden.	 ‘We	 moeten	 nog	
bekijken	 of	 we	 hier	 afzet	 voor	 kun-
nen	vinden’,	zegt	Jansen.	Ook	zal	de	
Geesina	 draaien	 op	 speciale	 dagen,	
zoals	 de	 Open	 Monumentendag	 of	
met	speciale	feesten	in	het	dorp.	‘Op	
verzoek	valt	er	ook	wel	wat	 te	rege-
len’,	verwacht	Jansen.	‘Als	een	basis-
school	een	keer	met	een	paar	klassen	
wil	komen	kijken,	staan	we	daar	ook	
open	voor.’	Een	ideale	educatieve	ge-
legenheid,	vindt	hij,	want:	‘Kinderen	
weten	 tegenwoordig	 steeds	 minder.	
Ze	denken	dat	melk	gewoon	uit	 een	
pak	komt,	in	plaats	van	de	koe’,	aldus	
Jansen.	 Ook	 moeten	 er	 wat	 inkom-
sten	worden	gegenereerd	uit	een	klein	
winkeltje	in	de	molen.	‘Daar	kunnen	
we	producten	uit	het	dorp	verkopen,	
zoals	 honing	van	de	plaatselijke	 im-
kers,	 maar	 dat	 moeten	 we	 allemaal	
nog	precies	invullen.’

Molenaars
De	Stichting	Utrechtse	molens	 heeft	
al	twee	molenaars	gestrikt	om	op	za-
terdagen	 te	draaien.	De	 ‘bemanning’	
beneden	in	het	winkeltje	moet	vanuit	
het	dorp	zelf	komen.	Jansen:	‘We	heb-
ben	in	ieder	geval	48	keer	per	jaar	een	
vrijwilliger	 nodig,	 maar	 dat	 lijkt	me	
geen	probleem.	Iedereen	is	enthousi-
ast	over	het	feit	dat	de	Geesina	weer	
gaat	 draaien.	 Ja,	 ze	 wordt	 gedragen	
door	de	bevolking	van	Groenekan.’

Groenekanse molen krijgt nieuwe kap
Wieken van Geesina zullen in voorjaar weer draaien

door Raphael Klees

Morgen (donderdag 22 december) is het feest aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan.  
De oude molenromp van de Geesina krijgt een nieuwe kap opgehesen en alle bewoners  

van Groenekan zijn uitgenodigd om dat historische moment bij te wonen.

Zaterdag 17 december kwam Paul Vesters nog even een handje helpen bij het 
rietdekken.

Frits Jansen trots: ‘De bedoeling is dat de molen iedere zaterdag open is voor 
publiek.’

Kerstverlichting
De prachtig verlichte Buitenplaats 
Rustenhoven. (foto Jeroen Kemp)

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Echtpaar Kuiper-Stoof 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

In restaurant De Biltsche Hoek vierden maandag 19 december 
de heer en mevrouw Kuiper-Stoof hun zestigjarig 

huwelijksjubileum. Leny Stoof en Dick Kuiper traden 
zestig jaar geleden in Den Haag in het huwelijk. Namens de 

gemeente kwam locoburgemeester 
Bert Kamminga het echtpaar feliciteren.

De	heer	Kuiper	komt	oorspronkelijk	uit	Onstwedde	en	zijn	vrouw	uit	Den	
Haag.	Ze	leerden	elkaar	via	het	werk	kennen.	Dick	Kuiper	was	bij	de	mare-
chaussee	in	Den	Haag	en	zij	werkte	op	het	secretariaat	van	de	commandant	
van	de	marechaussee.	‘Hij	kwam	wel	eens	bij	ons	op	het	bureau	en	tussen	de	
middag	kwamen	we	elkaar	ook	wel	eens	tegen.	Zo	ontstond	er	iets	moois.’	
Toen	het	contract	van	zes	 jaar	bij	de	marechaussee	om	was	deed	Kuiper	
een	opleiding	bij	de	Rijkspolitie.	Hij	werkte	daarna	in	Hazerswoude-Dorp,	
waar	het	echtpaar	met	veel	plezier	gewoond	heeft.	Kuiper	was	daarna	vijf	
jaar	in	dienst	bij	de	gemeentepolitie	in	Culemborg.

Toen	kwam	er	48	jaar	geleden	een	vacature	bij	de	gemeentepolitie	in	De	
Bilt.	‘De	hoofdinspecteur	kwam	zelf	bij	ons	met	de	mededeling	dat	we	zo	
een	huis	konden	krijgen,	maar	dan	moest	hij	wel	bereid	zijn	de	diensthond	
te	verzorgen.	Wij	hielden	van	honden	dus	was	dat	geen	probleem’,	vertelt	
mevrouw	Kuiper.	Toen	de	woning	klaar	was	verhuisden	de	echtelieden	naar	
De	Bilt,	waar	ze	nog	steeds	tot	volle	tevredenheid	in	hetzelfde	huis	wonen.	
De	 diensthond	 hebben	 ze	 negen	 jaar	 gehad.	 ‘Het	was	 een	 grote	 bouvier	
die	wist	precies	wat	wel	of	niet	mocht.	Hij	wilde	altijd	bij	mij	op	schoot.	
De	hond	ging	dood	aan	een	darmziekte	die	behandeld	werd	in	het	dieren-
ziekenhuis	van	de	universiteit.	Ik	ging	hem	dagelijks	voeren	want	anders	
wilde	hij	niet	eten.	Na	hem	hebben	we	tot	1988	nog	drie	keer	twee	teckels	
gehad.’	 In	1985	ging	Dick	Kuiper	met	pensioen.	Het	echtpaar	 is	 redelijk	
gezond	en	kreeg	felicitaties	namens	Koningin	Beatrix	en	de	Commissaris	
van	de	Koningin.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Bert Kamminga.

Dorpsbistro 0346 - 218821

Woe.
21-12

"Kliekjesdagen"
Diverse vlees, vis  

en vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
22-12

Vrij.
23-12

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

31 december bakken wij weer heerlijke 
VERSE OLIEBOLLEN 
van 12.00 - 18.00 uur 

€ 0,80 per stuk/10 voor € 7,50. Bestel tijdig!

Het restaurant is gesloten van 
26-12-`11 t/m 3-1-`12


