
In 2008 is tijdens intensieve ken-
nisateliers en Biltse debatten aan een 
groot aantal Biltenaren - bewoners en 
lokale ondernemers - de vraag voor-
gelegd: wat maakt De Bilt zo bijzon-
der, wat zijn onze sterke kanten, en 
hoe kunnen wij, in een steeds sneller 
veranderende toekomst, die positieve 
kanten nog beter benutten en hoe zou-
den we onze zwakke punten kunnen 
versterken? Op grond van hun geva-
rieerde en brede input zijn een zestal 
kernkwaliteiten vastgesteld waarin 
De Bilt excelleert, zoals Ruimte en 
Groen, Historische landschappen, 
Krachtige Kernen, Hoogwaardige 
kennis, Topper in sport en Centrale 
ligging. Vanuit die kernkwaliteiten 
zijn, nog steeds in nauw overleg met 
die grote groep betrokkenen, drie 

ontwikkelingsrichtingen gedefini-
eerd, die daarmee optimaal sporen. 
Innovatie en Creatie, Vitalisatie en 
Recreatie. Voor iedere ontwikkelings-
richting schets het Manifest de moge-
lijke consequenties die de keuze voor 
een bepaalde route kan hebben voor 
de toekomst van de kernen. 

Biltstars
Het muzikale paradepaardje van De 
Bilt - de Biltstars - opende de feeste-
lijke avond met hun levendige cho-
reografie en perfecte à capella zang. 
Daarna leidde burgemeester Gerrit-
sen, portefeuillehouder economische 
zaken en daarmee ‘probleemeigenaar’ 
van het Biltse Manifest, de avond in 
met een kort overzicht van de voor-
geschiedenis. Hij benadrukte dat de 
aangegeven routes natuurlijk nog niet 
volledig geplaveid zijn, maar een 
denkrichting vormen, een streefbeeld, 
voor het gemeentelijk beleid, voor 
haar inwoners en voor ondernemers, 
om gezamenlijk te werken aan de 
Biltse toekomst. Het Manifest is een 
ambitiedocument, dus niet in beton 
gegoten. Het bevat een beschrijving 
van datgene wat ons dierbaar is, van 
kansen en bedreigingen, van onze 

kernkwaliteiten. Dat het niet in beton 
gegoten is betekent overigens niet 
dat de keuzes die gemaakt worden 
geen consequenties hebben. Een 
keuze voor het één betekent soms ook 
bewust niet kiezen voor een andere 
mogelijke ontwikkelingsrichting. 

Projectleider
Daarna presenteerde Trudy Maas, 
projectleider van het Bilts Manifest, 
in kort bestek de uiteindelijke neer-
slag van al die discussies en debat-
ten in het resulterende ToekomstBilt 
2030. Trudie Siegerink, één van de 
deelnemers aan de Kennisateliers en 
als zodanig representant van alle ove-
rige deelnemers, nam uit handen van 
Burgemeester Gerritsen het eerste 
exemplaar in ontvangst. In haar reac-
tie prees zij onder meer de inzet en 
resultaten van de ambtelijke staf die 
uit de overweldigende hoeveelheid 
ideeën en suggesties toch zo’n helder 
en samenhangend eindresultaat had-
den weten te destilleren. 

Cabaret
Aansluitend liet theatermaker Kees 
van der Zwaard zijn cabareteske licht 
schijnen op de totstandkoming en het 

resultaat van het ToekomstBilt 2030. 
Zijn metafoor van de snelkookpan 
waarin de kernkwaliteiten van De 
Bilt uiteindelijk - op wonderbaarlijke 
wijze - werden getransformeerd in 
de drie ontwikkelingsrichtingen was 
vermakelijk en voor sommigen onge-
twijfeld herkenbaar. Zijn gevoelige 
lied over de mantelzorger die zijn 
dementerende echtgenote verzorgde 
- zij zou toch hetzelfde voor hem 
gedaan hebben - trof merkbaar een 
gevoelige snaar. 

Daarna konden de mensen in de zaal, 
vers van de lever, op een zes meter 
lange tijdlijn aangeven welke zaken 
wanneer gerealiseerd zouden moeten 
zijn. Als het aan de aanwezigen lag, 

zo bleek, zou het overgrote deel van 
de wensen al vóór 2015 geregeld zijn! 
Uit de zaal werd nog expliciet aan-
dacht gevraagd voor duurzaamheid 
en voor de groeiende groep ouderen. 
De burgemeester kon ten aanzien van 
het punt duurzaamheid de zaal met-
een gerust stellen. Dit aspect, blijkt, 
komt veelvuldig in het manifest aan 
de orde en er zijn dienaangaande 
ambitieuze doelstellingen voor De 
Bilt geformuleerd. 

De hele avond werd ondertussen 
vanaf de zijlijn gadegeslagen door 
sneltekenaar Peter Koch. Hij becom-
mentarieerde de avond regelmatig 
met zeer rake en kritische (kant-)
tekeningen.
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DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Nog 3 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Bilts Manifest 2030 gepresenteerd
door Frank Klok

Dinsdagavond 1 december, is in het gemeentehuis van De Bilt tijdens een feestelijke 
en goed bezochte bijeenkomst het Bilts Manifest ten doop gehouden. Het manifest is nu nog formeel 

een concept, want het dient in januari 2010 nog door de Gemeenteraad te worden vastgesteld. 
Het schetst in globale termen de Biltse ambities tot 2030. 

Burgemeester Gerritsen overhandigd het eerste exemplaar van ToekomstBilt 
2030 aan Trudie Siegerink.

Levendige choreografie en perfecte à capella zang: de Biltstars.

Kees van der Zwaard en zijn Biltse 
snelkookpan.

Nederlands  grootste  overdekte  pretparkNederlands  grootste  overdekte  pretparkNederlands  grootste  overdekte  pretpark

25 t/m 30 december25 t/m 30 december

wwwwwwwwww .kerstland.comwww.kerstland.com

Het leukste dagje uit Het leukste dagje uit !Het leukste dagje uit !
Veemarkthallen, UtrechtVeemarkthallen, UtrechtVeemarkthallen, Utrecht

kijk op: kijk op: 

Dahliastraat 2 • De Bilt
030-2400544 • visch@filternet.nl

Pleisterwerk Schuurwerk
Sauswerk Spuitwerk
VOOR U WANDEN EN PLAFONDS

Stukadoorsbedrijf J.vd.Visch
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

13/12 • 10.30u - Ds. N. den Bok, 
Utrecht

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/12 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse

13/12 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand, 
Wilnis

Pr. Gem. Julianakerk
13/12 • 10.30u - Mw. ds. M.M. 

Vroom-Jobse en mw. ds. B.L. Bos
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/12 • 10.30u - D.J. van de Beek, 
Rhenen

Evangelische Gemeenschap
13/12 • 10.00u - Dhr. L. Hellewegen, 

Doorn

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/12 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt, 
Bodegraven

13/12 • 19.00u - Ds. D. Heikoop, 
Nieuwegein

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/12 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-

van Zwol
R.K. St. Michaelkerk

13/12 • 10.00u - Eucharistieviering
13/12 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/12 • 10.00u - Dhr. H. Cramer

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
13/12 • 10.30u - Ds. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk
13/12 • 10.00u + 18.30u - Ds. C. 

Hoogerwerf, Groenekan
Herst. Herv. Kerk

13/12 • 10.30  en 18.00u - Ds. H. de 
Bode, Genemuiden

Onderwegkerkje Blauwkapel
13/12 • 15.00u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/12 • 11.00 uur - Ds. A. v. Altena, 
Leersum

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/12 • 18.30u - Ds. L. van 

Nieuwpoort, Amersfoort

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

13/12 • 9.30u - Ds. A. v. Altena, 
Leersum

St. Maartenskerk
12/12 • 19.00u - Pastor de Wit
13/12 • 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. 
Ezinga

PKN - Herv. Kerk
13/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
13/12 • 18.30u - Ds. M. Baan, Nijkerk

‘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

U wilt iets 'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 
ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 
Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is 
ook niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan. Stuk-
ken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@vierklank.
nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie behoudt 
zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaatsing over 
te gaan.

PvdA overdagbijeenkomst
De PvdA overdagbijeenkomst gaat in deze maand over de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen. Aan de orde komt het GroenLinks/ PvdA ver-
kiezingsprogramma 2010. Dit wordt ingeleid door Désirée Schmalschläger, 
fractievoorzitter. Het onderwerp is ‘Speerpunten uit het Verkiezingspro-
gramma’. De overdagbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 15 decem-
ber, om 09.45 uur bij de fam. G.P. Bos, Tweede Brandenburgerweg 14, 
Bilthoven. Er zal volop gelegenheid zijn tot discussie. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Informatie vooraf is op de nummers 030 2286903,030 
2282813 of 030 2201295 te verkrijgen.

Prettige feestdagen
Vanaf woensdag 16 december zal een groot deel van onze bezorgers u per-
soonlijk fijne feestdagen komen wensen. Om de boodschap te onderstrepen 
en om misverstanden te voorkomen hebben zij een persoonlijk Vierklank-
kaartje bij zich.

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 december haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of in 
dozen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 12 december oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

In Dialoog van de Stichting Bodhisattva
Op donderdag 10 dec. wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te 
Bilthoven in de reeks ‘In Dialoog’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de mystica Hildegard von Bingen worden met elkaar 
in verband gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uit-
spraken: Boeddha zei: ‘Alles is in eeuwigdurende verandering’. Hildegard 
von Bingen zei: ‘In de gedaante van de mens heeft God zijn hele oeuvre 
vastgelegd’.

Na een korte introductie zal men ‘in dialoog’ de beide uitspraken nader 
onderzoeken. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 
19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor ‘ons’ weeshuis in 
Cambodja en voor de nomadenkinderen in Oost-Tibet is zeer welkom. Onze 
bibliotheek zal op deze avond aanwezig zijn.

Voor verdere informatie: website www.stichtingbodhisattva.eu, e-mail 
info@stichtingbodhisattva.eu of tel. secretariaat 06 28373039.

Fotoclub Bilthoven e.o.
Op 14 december komen de leden van de fotoclub in een vrij toegankelijke 
bijeenkomst bijeen om de foto’s te bespreken, die gemaakt zijn naar aan-
leiding van het jaarthema 'vijfsecondefoto's. De foto's die getoond worden 
moeten een camerasluitertijd hebben van 5 seconde of langer.
De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen 
over de fotoclub: tel. 0346 213363. 

De Vierklank 96%
De Vierklank rolt sinds eind september gemeentebreed uit. Sinds  
30 september is het aantal bezorgers en de oplage van de krant bijna ver-
viervoudigd. Momenteel wordt De Vierklank bij 96% van de huishoudens 
in de gemeente De Bilt bezorgd. Een aantal inwoners ontvangt de krant nog 
onregelmatig omdat er nog geen vaste bezorger voor de betreffende wijk 

is, die kranten zijn duidelijk gemar-
keerd. Wellicht heeft de bezorger 
de wijk nog niet helemaal 'in de 
vingers' en ontvangt u de krant ook 
wel eens niet. Aarzel dan niet om 
te bellen of te mailen. Uw melding 
wordt serieus genomen en de krant 
nabezorgd. Inwoners met een nee-
nee sticker op de brievenbus kunnen 
een speciale sticker aanvragen als ze 
wél De Vierklank willen ontvangen.

Tot 4 januari 2010 exposeert Marie-
José Rietbergen haar wandkleden in 
de Opstandingskerk in Bilthoven. 
Marie-Jose maakte de wandkleden 
naar aanleiding van het overlijden 
van haar zoon Michiel door een 
verkeersongeval. De verschillende 
wandkleden zijn de 'hoofdstukken 
van haar rouwboek'. De unieke 
vormgeving van het verwerkings-
proces in de vorm van wandkle-
den gecombineerd met teksten van 
onder andere Huub Oosterhuis en 
Nico ter Linden kan ook anderen 
inspireren en tot troost zijn. 
De expositie laat zien dat Marie-
Jose uiteindelijk de kracht vond om 
haar eigen weg te zoeken. Zo zijn 
deze wandkleden te beschouwen 
als levenslessen van een rouwende 
voor allen die zich afvragen: ’Hoe 
kan ik een steun zijn’? Voor meer 

informatie: mw. J. Catsburg, Werk-
groep Kunst in de Kerk, tel. 030 
2203091.

De wandkleden zijn tot 4 januari 
te bekijken in de Opstandingskerk 
aan de Eerste Brandenburgerweg 34 
te Bilthoven, ook buiten kerktijden 
regelmatig toegankelijk.

Uniek rouwboek

Bilthoven steunt Diabetes Fonds 
18 vrijwilligers gingen begin november in Bilthoven op pad voor het Diabe-
tes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus ruim € 2.996 op. 
‘Bedankt, Bilthoven! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, 
de gevers en iedereen die zich heeft ingezet’, zegt Bert Kuipers, directeur 
van het Diabetes Fonds. ‘Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar 
diabetes en geven we uitleg over de ziekte.’
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advertentie

Meer informatie: www.bethshamar.nl of bel 0346-211755

“Ik wil zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen...

... daarom kies ik voor 
warme en kleinschalige 
dagverzorging!”

Jan Schinkelshoek gaf voor de pauze 
een uitvoerige lezing van de manier 
waarop hij naar de politiek in Den 
Haag keek in de tijd dat hij nog 
als politiek journalist werkte en hoe 
hij de politiek nu ervaart als CDA 
Tweede Kamerlid. Ook Pieter van 
Maaren gaf uiting aan de manier van 
politiek drijven zoals hij deze nu 
plaatselijk ervaart en hoe hij de toe-
komst voor deze gemeente vanuit het 
CDA- gedachtegoed ziet. 

Vertrouwen
Het was een goed bezette avond. 
Naast de trouwe CDA aanhang was 
er ook een aantal mensen uit de kern 
Westbroek. Centraal stond de C van 
het CDA, toegelicht door Jan Schin-
kelshoek en het vertrouwen in de 
politiek, dat door Pieter van Maaren 
werd toegelicht.
Tijdens de avond is een aantal vragen 
gesteld. Pieter van Maaren: ‘Wat mij 
erg opviel was de negativiteit, die 
er was richting het openbaar bestuur 
en in het bijzonder de gemeente De 
Bilt. Veel gehoorde klachten had-
den betrekking op de communicatie. 
Mensen voelen zich letterlijk in de 
kou staan’. Volgens de fractievoor-
zitter van de Christendemocraten in 
deze gemeente heeft het college van 
B&W naar de beleving van degenen 
die spraken nauwelijks oog voor de 
problematiek in de kernen en als 
mensen met suggesties komen is vaak 
het enige antwoord ‘niet relevant’. 
Van Maaren zegt daarvan geschrok-
ken te zijn.

Afspraken
De CDA-fractie heeft met de diverse 
mensen afspraken gemaakt om hun 
problemen eens goed in kaart te bren-
gen. Een heikel punt daarbij is het, 
naar de mening van de aanwezige 
bewoners niet controleren van het ver-
bod voor auto's tijdens de spits op de 
Korssesteeg. Van Maaren: ‘Dat wordt 
door ons nu opgepakt. Er worden 
door ons raadsvragen gesteld en een 
opdracht aan het college van B&W 
meegegeven. Het gaat hier immers 
om de veiligheid van met name de 
fietsende (school-)jeugd. Het college 
van B&W wekt de indruk naar de 
raad dat dit probleem opgelost is, 
maar doordat er volgens de inwoners 
niet gehandhaafd wordt, is dit dus 
niet het geval. Het college van B&W 

zegt vervolgens dat de politie er geen 
tijd voor heeft.. 'Mensen balen hier 
verschrikkelijk van’.
 
Nieuw
Van Maaren vervolgt: ‘Kortom, het 
college na de verkiezingen heeft een 
behoorlijke opgaaf. Net als het CDA 
zou het college echt terug naar de 
kern moeten en niet voor de schijn 
(zoals dat wordt ervaren) naar de kern 
gaan. Mensen prikken hier echt door-
heen. Belangrijk is waar het CDA 
voor staat: het invullen van de begrip-
pen: betrouwbaar, begrip en betrok-
kenheid’!
De antwoorden op alle vragen namen 
meer tijd in beslag dan was verwacht 
waardoor de avond onder druk kwam 
te staan. [MD]

CDA: ‘Mensen balen hier 
verschrikkelijk van’

In het Dorpshuis van Westbroek heeft maandag 30 november de CDA-fractie een openbare discussie 
gehouden met in het discussiepanel Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek en CDA-lijsttrekker bij de komende 

gemeenteraadsverkiezingen Pieter van Maaren.

De fractie van het CDA heeft daarom aangegeven op korte termijn een 
vervolgavond te willen organiseren.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
De gemeente blijft creatief met de waarheid omgaan. 

Hiermee wil ik reageren op het artikel in De Vierklank van woensdag 
25 november 2009 over het parkmanagement voor de Industrieweg in 
Maartensdijk.

Weet u het nog? De gemeente de Bilt gaat een ‘groen bedrijvenpark’ ont-
wikkelen op de locatie Larenstein in de Bilt. Dit omdat de ondernemers 
in de huidige situatie overlast opleveren voor de woonomgeving. Verder 
kunnen deze ondernemers niet uitbreiden op hun huidige locatie en kan de 
gemeente op de achterliggende locaties woningen neerzetten. Zo is iedereen 
tevreden, of toch niet? Inderdaad, de omwonenden van de Kometenlaan in 
Bilthoven zijn absoluut niet blij met dit vervuilende bedrijventerrein in hun 
achtertuin. 
Nu ongeveer 10 tot 11 jaar verder is gebleken hoe betrouwbaar de gemeente 
de Bilt in werkelijkheid is. De ontwikkeling van Larenstein is in volle 
gang. Het voormalig MOB terrein is ontdaan van een kleine 700 bomen en 
wordt gesaneerd. Op Larenstein is de bouw bezig van drie bedrijven, een 
bedrijvenverzamelgebouw, schildersbedrijf van Doorn en het bedrijf Triple 
Audio, die al voor meer dan ‘triple’ overlast heeft gezorgd. Op de achterlig-
gende locaties, worden nu mooie woningen gebouwd. Of heb ik het mis? 
Inderdaad, zoals velen al vermoedden was het aanwijzen van Larenstein als 
locatie voor een ‘bedrijvenpark’ niets meer dan ordinaire uitbreiding van 
bedrijvigheid in onze gemeente. Men zou op de Ambachtstraat en Molen-
kamp in de Bilt en de Industrieweg in Maartensdijk de bedrijven vervangen 
voor woningbouw, dit zou iedereen ten goede komen. 
Al vrij snel waren de woningbouwplannen voor de Ambachtstraat van de 
baan en was er sprake van ‘minder milieuhinderlijke bedrijven’ op deze 
locatie. De toekomst van de Molenkamp is nu nog niet te overzien. Maar in 
Maartensdijk is het inmiddels ook duidelijk, geen woningen, maar opknap-
pen van het bedrijventerrein en gewoon doorgaan. 
Uiteindelijk resultaat: Geen hoognoodzakelijke woningen er bij, vervan-
ging van individuele ellende voor een gezamenlijke cocktail van vervui-
lende bedrijven op Larenstein, vele miljoenen belastinggeld kapot gegooid 
en uitbreiding van de bedrijvigheid in deze gemeente.
En dat alles voor het prestige van twee gemeentelijke colleges, die lijd(d)en 
aan grootstedelijke waanzin.

Gemeente de Bilt van harte bedankt.

Selvester van den Hoek
Voorzitter stichting Tegen en bewonerscommissie Kometenlaan.

Convenant Mantelzorg 
ondertekend

Op 1 december werd het convenant Mantelzorg ondertekend op het gemeen-
tehuis van de gemeente De Bilt. De partijen spreken daarmee de intentie uit 
om gezamenlijk een voor alle partijen adequate oplossing te vinden, in die 
situaties waarin mantelzorgers en/of hun zorgvragers knelpunten ervaren 
met betrekking tot hun woonsituatie in relatie tot de mantelzorg. Wethouders 
H.P. Mittendorff en drs. A.J. Ditewig tekenden namens de gemeente De Bilt, 
directeur-bestuurder drs. A.C.A.M. van Zijl namens De Woonstichting SSW, 
voorzitter mw. H.G. van Schaik - Colijn en secretaris drs. J. Bouma namens 
het Steunpunt Mantelzorg van SWO De Zes Kernen.
Op dit moment worden nog maar incidenteel, zowel landelijk als regionaal, 
knelpunten aangegeven door mantelzorgers en/of zorgvragers. Wellicht door-
dat er weinig problemen zijn óf de problemen zijn niet zichtbaar voor bestuur-
ders. Bovengenoemde partijen willen hier verandering in brengen. Zij bieden 
mantelzorgers en/of zorgvragers de mogelijkheid om knelpunten aan te geven 
en pakken gezamenlijk die knelpunten aan. De partijen handelen pro-actief 
en met dit convenant lopen zij dus vooruit op eventuele knelpunten rondom 
Mantelzorg en wonen.  
Mantelzorgers en/of zorgvragers kunnen knelpunten melden bij het Zorgloket 
van de gemeente, De Woonstichting SSW en het Steunpunt Mantelzorg.

V.l.n.r. de heren van Zijl, Mittendorff en Ditewig, mevr. Van Schaik - Colijn 
en de heer  Bouma.

Verlichting

Sinterklaas (met zijn paard) heeft zijn hoefjes nog maar net gelicht of er wordt alweer aan ander licht gedacht. Om 
de kerstboom voor het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk van het juiste licht te voorzien, moest het hoger 
op worden gezocht [HvdB].



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Riblappen

Hacheevlees 

Konijnen-
bouten 

500
gram 4.75

500
gram 4.75

500
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 december
t/m woensdag 16 december

Boerenham
Fricandeau
Rosbief 3 x 100

gram 3.49

3 x 100
gram 2.98

Huispaté
Filet Americain
Najaarssalade

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

Slavinken
Rundervinken
Gehaktballen

DONDERDAG

Diverse 
vleeswaren 
voor maar

Nergens deze 

kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.70

(minimaal 10 soorten)

VLEESWAREN-TRIO

SALADE-TRIO

WOENSDAG

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,986 halen / 5 betalen!

Geeft u tijdig uw 

kerstbestelling door?

VLEESWAREN-TRIO

500gram 4.50

STOMPETOREN JONG

Zaterdag: Wildpaté proeverij 
De Kok laat u inspirerende kerstdiner-ideeën zien

Vrijdag: Demonstratie/ proeverij Spaanse delicatessen 

KOMT U OOK NAAR DE TENT OP ‘T MAERTENSPLEIN?

 1 Kg.  | 4,98

Mooie

Witlof
héél kilo

Bredase

Spruitjes
héél kilo

Vers gesneden

Ananas
volle bak

Grote      -roodstovers-
Gieser Wilderman __KILO  0,99
Vers gesneden
Soepgroente ____ 250 GRAM  0,59

MAANDAG 14 DEC., DINSDAG 15 DEC. 
en WOENSDAG 16 DEC.

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

0,99 0,99
0,99

Vers gesneden
Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99

+ 500 GRAM AARDAPPELS GRATIS!

Bananen
 _______________________  HÉÉL KILO  0,99

Div. soorten
Lasagnes __________ 100 GRAM  0,99Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Boeu�  Bourguignon
met rode kool ______________100 GRAM  0,99
Kip-kerrie
met groenterijst ___________100 GRAM  0,99
Paddestoelenlasagne
(ook voor vegetariërs) _____100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Bestel tijdig uw salades, 
maaltijden en specialiteiten 

voor de kerst!!!

De lekkerste!



Klankbord
Bloemetjesbehang
Het zal je toch gebeuren dat je gevraagd wordt 
om drie weken op een riant huis en de twee 
honden te passen in het mooie landschap in 
het zuidwesten van Frankrijk, waar de rivieren 
de Lot en de Tarn bijeenkomen. En toch is dat 
gebeurd, want onze voormalige buren Anja en 
Arie van Dijk - nog bij vele Maartensdijkers bekend - wonen daar al vijf 
jaar. Zij wilden in Nederland hun kinderen en kleinkinderen bezoeken en 
zo werden wij gevraagd in hun huis te komen wonen. Het grootse bezit 
zonder naaste buren, met rondom uitgestrekt terrein, ligt in een veelkleurig 
groen en geel golvend landschap met aan de einder op een hoge heuvel het 
buurdorpje met de kerk en het ene winkeltje. In deze streek leefden heel 
lang geleden, in de dertiende eeuw, geen Fransen maar Engelsen waardoor 
het gebied woelige tijden heeft meegemaakt. Dat is nog te zien aan de kas-
telen, de kerken en de ruines. 
Tegen zo’n uitnodiging zeg je geen nee. Toen wij het bericht ontvingen zei 
mijn vrouw gelijk: ‘Laten we dan niet op de heen- en terugweg over op de 
tolwegen scheuren, maar via de departementale wegen rijden, zoals we dat 
samen heel vroeger deden toen we jong waren. En dan onderweg roman-
tisch overnachten in dorpshotelletjes met strobedden en bloempjesbehang’. 
Dat hebben we geprobeerd, maar die kleine hotelletjes in de meeste dorpen 
en stadjes zijn failliet. Er zijn moderne blokkendozen voor gekomen die 
koel zijn, zonder romantiek en bloemetjesbehang. 
Behalve dan die ene, in een stadje 
op de terugweg toen het al donker 
werd, waar de voordeur en de 
traptreden kraakten. Waar de traag 
werkende eigenaar op leeftijd de 
enige werknemer was en trots ver-
telde dat het hotel al honderd jaar 
familiebezit was. Dat was aan de 
inrichting, bediening, het eten en 
de kwalijke geur ook goed te mer-
ken. Maar het bloemetjesbehang 
was er wel, zodat we toch nog 
samen romantisch hebben over-
nacht. 

Kees Pijpers

Al snel na het verschijnen van de 
krant verschafte de gemeente hem 
inzicht in de bouwgeschiedenis van 
het station. Collega treinliefhebbers 
en andere belangstellenden infor-
meerden hem over de aanleg en de 
historie van de spoorlijn Hilver-
sum-Utrecht. Ook heeft hij families 
bezocht waarvan de voorouders des-
tijds bij het spoor werkten. Marcel 
heeft alle gevonden informatie op 
zijn website www.stationmaartens-
dijk.nl gezet

Informatie
Ondanks alle mondelinge informatie 
en de vele publicaties die hij over de 
historie van het station Maartensdijk 
heeft opgespoord, ontbreken hem nog 
enkele details om met het bouwen 
van de miniatuurversie te kunnen 
beginnen. Met de spreekwoordelijke 
precisie van een horlogemaker heeft 
Marcel de gevonden bouwtekeningen 
en oude foto’s bestudeerd en vergele-
ken. Hierbij viel hem bijvoorbeeld op 
dat het ronde raampje in de zuidgevel 
van het stationsgebouw dat op foto’s 
is te zien op de bouwtekening ont-
breekt. Ook wordt er steeds geschre-
ven over het station Maartensdijk, 
terwijl het officieel een halte was.

Historie
De aanleg van de spoorlijn Hilver-
sum-Utrecht - ook wel Oosterspoor-
weg genoemd - begon in 1873. De 
lijn is in 1874 aanvankelijk als enkel 
spoor in gebruik genomen en in het-
zelfde jaar nog dubbel spoor gewor-
den. De lijn Hilversum - Utrecht 
maakt deel uit van het oorspronkelijk 
door de Hollandsche IJzeren Spoor-
weg Maatschappij geëxploiteerde 
traject Amsterdam C.S. - Utrecht 
Maliebaan, het huidige spoorweg-
museum aan Maliebaanstation 16 te 
Utrecht. Op het Maartensdijks grond-

gebied werden vier haltes en een sta-
tion aan het traject gebouwd: Station 
Hollandsche Rading en de haltes 
Maartensdijk, de Nieuwe Wetering, 
Groenekan en Blauwkapel. In het 
archief van de voormalige gemeente 
Maartensdijk bevinden zich, zoals 
Anne Doedens en Hans Stevens eind 
jaren 80 al eens beschreven, gege-
vens waaruit blijkt dat het gemeente-
bestuur soms bezwaar maakte tegen 
de bouwactiviteiten van de spoor-
wegmaatschappij. Op 24 mei 1889 
verzocht de HIJSM de gemeente in 
Hollandsche Rading twee tijdelijke 
houten woningen voor het personeel 
te mogen bouwen. De spoorwegen 
waren kennelijk al met de bouw 
hiervan begonnen, want de burge-
meester verzocht een week na de 
aanvraag hen schriftelijk te stoppen 
met de bouw, want deze was in strijd 
met de verordening op het bouwen 
binnen de gemeente. In 1898 werd 
een handtekeningenactie gevoerd om 
de halte Blauwkapel te verplaatsen. 
De gemeente en de directeur van de 
spoorwegen vonden dat de actie niet 

het algemeen belang diende, maar het 
nabij gelegen café Halfweg. In 1921 
begon het contact tussen de spoor-
wegen en de gemeente Maartensdijk 
te verslappen. De haltes Blauwkapel 
en de Nieuwe Wetering hebben tot 
1928, Groenekan-West tot 1934 en 
Maartensdijk met een onderbreking 
tussen 1934 en 1940 tot 5 januari 
1941 dienst gedaan.

Halte Maartensdijk 
Marcel van Tongeren wil de halte 
Maartensdijk in miniatuur nabou-
wen. Hij is van plan dit over een 
oppervlakte tussen zeven portalen 
(betonnen bogen) te doen. Inmiddels 
weet hij aan de hand van bouw-
tekeningen, de eerder verschenen 
publicaties over deze halte en uit de 
gesprekken met betrokkenen dat er 
veel activiteiten hebben plaatsgevon-
den. Er hebben minstens 22 mensen 
gewerkt. Het was niet alleen een 
halte voor personenvervoer, maar 
er was ook een zgn. omloopspoor 
waarop goederenwagons geladen en 
gelost werden. Dit goederenstation 
werd o.a. gebruikt voor de aanvoer 
van steenkool en meelproducten. 
Houthandelaar Van der Krol uit de 
Lage Vuursche bracht er boomstam-
men die o.a. als mijnhout met de 
goederentrein naar Limburg werden 
vervoerd. Er stonden drie gebouwen 
op het terrein: een stationsgebouw, 
een goederenloods en een baanwach-
tershuis.

Vragen
Marcel wil nog meer weten over het 
goederenstation van de halte Maar-
tensdijk. Wie maakten er gebruik 
van en met wat voor producten? 
Welke bedrijven waren er naast de 
coöperatie en houthandel Van der 
Krol gevestigd? Vlak na de tweede 
wereldoorlog is de lagere landbouw-

school van Maartensdijk in een van 
de goederenloodsen gestart, wie weet 
daar nog iets meer over of heeft er 
lessen gevolgd? Ook is Marcel op 
zoek naar iemand die hem wil helpen 
met het in miniatuur schilderen van 

de achtergrondplaten bij het station. 
Hij is telefonisch bij voorkeur tussen 
15.30 en 22.00 uur bereikbaar, tel. 
0346 213502 of per e-mail vantonge-
ren@xs4all.nl.
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Marcel van Tongeren zit op het goede spoor
door Koos Kolenbrander

In De Vierklank van 16 september jl. vertelde Marcel van Tongeren uit Maartensdijk dat hij het voormalige 
treinstation van Maartensdijk in miniatuur wil gaan nabouwen. Inmiddels is het 2½ maand geleden, dat hij 
zijn plan bekend maakte en zijn we nieuwsgierig of zijn oproep om ontbrekende informatie over het oude 

station hem iets heeft opgeleverd.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Marcel van Tongeren wil nog meer weten over het goederenstation van de 
halte Maartensdijk.

Station Maartensdijk begin vorige eeuw.

Het naast de halte Maartensdijk gelegen café Haneveld.

Henk Verhoef, medewerker en trouwe viervoeter in 1924 bij de halte 
Maartensdijk.
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Zet de wereld op zijn kop 
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50%
KORTING

25%
KORTING

35%
KORTING

2e
HALVE
PRIJS**

3e
GRATIS***

3.39

12.48

4.98

2.50

7.99

2.99
liter 3.34

0.59
kilo 1.18

7.48

4.99

1.15

0.99
kilo 2.48

0.99
1.99

4e
GRATIS**

2.59 2.71

1.99

50%
KORTING

•  Bij elke € 20,-* aan boodschappen ontvangt 
u een unieke Disneyland kerstbal.

•   Verzamel alle 9 Disneyland kerstballen.

•  Ontvang € 120,- korting op een verblijf in 
Disneyland Paris als u de 9 verschillende 
ballen heeft gespaard.

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.C1000.nl/disneyland

ZAK 8 STUKS

KILO

PER ZAK

KILO

PER NET

40 ROLLEN

MEER DAN

€ 4,- KORTING

ee
LVE

TIS**

•  Bij elke € 20,-* aan boodschappen ontvangt 
u een unieke Disneyland kerstbal.

• Verzamel alle 9 Disneyland kerstballen.

pen onchacaanij elke € 20,- dscscdss

MEER
€ 4,- K

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 50 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zaterdag 12 december 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij 
OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

voordeelKerst

J.P. Chenet Franse wijn
alle varianten
fl es 750 ml 

Page toiletpapier
  pak 40 rollen

C1000
Schouderkarbonade
varkensvlees

Cees Lammertinck 
bollen
wit of tarwe
zak 8 stuks 

Smiths chips
alle varianten 
zak 85-357 gram

Unox rookworst
Gelderse of magere
per stuk 275 gram

Coolbest
vruchtensap
alle varianten
uit het koelvak 
2 pakken à 1 liter naar keuze 

Fanta of Sprite
alle varianten 
4 fl essen à 1,5 liter naar keuze

Robijn wasverzachter
alle varianten
3 fl acons à 750 ml 
naar keuze 

C1000 witlof
500 gram 

C1000 hand-
sinaasappelen
net 2 kilo
of
C1000 mandarijnen 
net 1 kilo

C1000 riblappen
rundvlees

C1000 ragout
champignon, kalfs, 
kippen of runder
blik 400 gram 

** Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.  *** Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Hertog ijs
alle varianten
bak 1 liter

© Disney

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



 De Vierklank 7 9 december 2009

advertentie

Nederland heeft een beperkt aantal 
stuifzandgebieden. Natuurgebied De 
Biltse Duinen behoort daartoe en om 
dit gebied te beschermen heeft de 
gemeente De Bilt het aangewezen als 
gemeentelijk landschapsmonument. 
Het specifieke beheeraspect van een 
stuifduingebied is dat het in stand 
blijft als de bodem zo schraal moge-
lijk blijft. Het zand krijgt daardoor de 
gelegenheid te verstuiven en opnieuw 
duinen te vormen. In de zomer kan op 
sommige plaatsen de temperatuur op 
de zandvlakte wel tien graden hoger 
liggen dan in het omringende bos. In 
de winter, als de gure wind over de 
zandvlakte giert, is dat net andersom. 

Saamhorigheid
De Vereniging Julianalaan Oost is 
ruim vijf jaar geleden ontstaan uit 
een bewonerscomité. Een omstreden 
bouwvergunning was aanleiding het 
comité om te zetten in een vereniging 
en zich als zodanig bij de Kamer van 
Koophandel te laten inschrijven. ‘Met 
statuten werd het wat minder vrij-
blijvend en werd de vereniging ook 
echt actief’, aldus vicevoorzitter Paul 
Sigtermans. Er werd toen ook afge-
sproken de onderlinge saamhorigheid 
te stimuleren. ‘Ondanks dat de huizen 

ver uit elkaar staan is iedereen gesteld 
op eigen privacy en bestaat de kans 
dat mensen van elkaar vervreemden. 
Als vereniging leek het ons goed 
een aantal instrumenten te hanteren 
waardoor je de onderlinge contacten 
kunt bevorderen. Zo houden we in 
de tuin van een van de bewoners met 
Koninginnedag een oranjeborrel en in 
de zomer organiseren we een midget-
golftoernooi voor jong en oud’, ver-
telt penningmeester Alco Wiersma. 
Het gebied van de vereniging bestrijkt 
ongeveer honderd woningen. 

Jongeren
De afgelopen jaren zijn veel jon-
gere mensen in de laan komen wonen. 
‘Ouders met jonge kinderen schrok-
ken enorm van de hoge snelheden 
waarmee op de Julianalaan werd 
gereden’, vertelt Wiersma. Een jaar 
of zeven geleden was dat de directe 
aanleiding een bewonerscomité op 
te richten. Het comité heeft zich met 
succes bij de gemeente sterk gemaakt 
om de laan verkeersveiliger te maken. 
Er kwamen verkeersdrempels en er 
werd een 30 km zone ingevoerd. 
‘Door de gestructureerde vereniging 
zijn er andere aspecten bijgekomen. 
Verkeersveiligheid staat nog steeds 

hoog in het vaandel, maar het soci-
ale aspect, contacten met de poli-
tie, criminaliteit en veiligheid zijn 
belangrijke onderwerpen die er voor 
de vereniging zijn bijgekomen.’ De 
vereniging heeft goede en praktische 
contacten met gemeente en politie. 
‘Wijkcontactambtenaar Miranda de 
Freitas woont onze vergaderingen bij 
en onlangs was ook wijkagent Erhan 
Kumas aanwezig om voorlichting te 
geven.’ 

Herfstactiviteit
Voor de vereniging zijn De Biltse 
Duinen heel dierbaar. ‘Er is ook een 
natuurvereniging Vrienden van de 
Biltse Duinen. De Vrienden hebben 
een voortrekkersrol gehad bij de aan-
wijzing van De Biltse Duinen tot 
beschermd natuurgebied. Met pijn 
in het hart zagen we wat er de afge-
lopen twee jaar in De Biltse Duinen 
gebeurde. Als vereniging willen we 
het positieve karakter benadrukken. 
We willen daarom met onze herfstac-
tiviteit het gebied laten zien en van de 
boswachter horen hoe mooi het is en 
hoe mooi het kan worden.’ 

Iedereen in de gemeente kan aan deze 
activiteit deelnemen. De wandeling 

start op 12 december om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats van restaurant 
‘In den Vollen Potvisch’, Julianalaan 

280 Bilthoven. Voor eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met Paul Sig-
termans, telefoon 06 22546372.

Bewonersvereniging organiseert 
wandeling in De Biltse Duinen

door Guus Geebel

Zaterdag 12 december van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de Vereniging Julianalaan Oost in Bilthoven een 
natuurwandeling door De Biltse Duinen. De bewonersvereniging heeft boswachter Aalt van den Hoorn van 
Stichting Het Utrechts Landschap gevraagd de wandeling te begeleiden. Hij is de vaste beheerder van het 

gebied en weet op gedreven wijze uitleg te geven over de aanwezige flora en fauna.

Vicevoorzitter Paul Sigtermans en penningmeester Alco Wiersma (rechts). 

‘Ik heb altijd iets gehad met kunst’, 
vertelt Riet Sneijders, ‘Mijn vader 
was een niet onverdienstelijk potten-
bakker en hij kon aardig boetseren. 
Mijn moeder was niet actief op crea-
tief gebied, maar was geïnteresseerd 
en stimuleerde mijn zusje en mij. Ik 
ben gaan schilderen en mijn zusje 
hakt stenen’. Vijfentwintig jaar gele-
den is Riet Sneijders begonnen met 
schilderlessen bij Frans Boers in Lage 
Vuursche: ‘Frans heeft mij kleurbesef 
bijgebracht’. Bij Artibus heeft zij de 
opleiding model- en portrettekenen 
gevolgd en in Zuid-Frankrijk heeft 
ze schilderlessen gehad. De eerste 
expositie had Riet Sneijders vijftien 
jaar geleden in een galerie in Utrecht. 
Daarna heeft ze regelmatig exposities 
gehad in galeries en hangt haar werk 
in restaurant Rechthuis in Maarn.

Schilderen met de handen
Hoewel Riet Sneijders regelmatig 
werk verkoopt, is haar belangrijkste 
drijfveer om te schilderen dat ze 
het ‘moet’: ‘Als ik een week niet 
schilder, word ik onrustig. Ik schil-
der twee of drie keer per week’. In 
Groenekan heeft ze aan huis haar 
eigen atelier en in Doorn schildert ze 
samen met andere kunstenaars in een 
atelier. Als ze in Frankrijk is, waar 
ze een huis heeft, schildert ze ook en 
daar vindt ze veel inspiratie voor haar 
werk. Tijdens het interview komen 

er regelmatig bezoekers binnenlopen, 
die enthousiast langs de schilderijen 
lopen. Bij het schilderij van een have-
nimpressie roept een mevrouw: ‘Dat 
is zo mooi, daar kun je zo lang naar 
kijken’. Riet reageert nuchter: ‘Dat 
is ook de bedoeling’. Mensen vragen 
regelmatig aan Riet Sneijders hoe ze 
de schilderijen maakt. Het antwoord 
luidt dan vaak ‘met mijn vingers’. 
Hele schilderijen zijn tot stand geko-
men zonder het gebruik van kwasten, 
maar vervaardigd met de vingers. 
Met haar vader had Riet daar hele dis-
cussies over. Hij vond dat je precies 

moest schilderen, maar zijn dochter 
vond dat je met het schilderen best 
de hand mocht lichten. Het werk 
van Riet Sneijder is veelzijdig en 
bevat impressies van landschap, mens 
en flora. De laatste jaren schildert 
zij voornamelijk abstracte voorstel-
lingen, vrouwenfiguren en bloem-
motieven. De expositie toont daar 
verscheidene voorbeelden van.
De expositie van de schilderijen kan 
bezocht worden dinsdag van 09.30 
tot 11.30 uur en op vrijdag van 15.15 
tot 17.30 uur in de Groene Daan in 
Groenekan.

Expositie in de Groene Daan in Groenekan
door Sylvia van der Laan

De schilderijen van Riet Sneijders-Reijn uit Groenekan spatten van de muur. Ze zijn groot en felgekleurd. In 
Dorpshuis De Groene Daan in Groenekan hangt een deel van haar collectie tot medio januari aan de muren.

De grote doeken van Riet Sneijder stralen blijheid en optimisme uit

Afrikaans spektakel in 
gemeentehuis De Bilt

door Sylvia van der Laan

Op 11 december is er in het gemeentehuis in De Bilt een uniek 
optreden met Afrikaanse muziek, rap, dans en poëzie. Dit evenement 
wordt georganiseerd door vijf studenten van de Hogeschool Utrecht 

in samenwerking met de Amnesty International groep.

Marijke den Dikken, voorzitter van de groep Amnesty De Bilt: ‘Ieder jaar 
organiseren we een Fakkelwake op de dag van de mensenrechten. Dat doen 
we dit jaar ook, maar we wilden iets organiseren waar ook jongeren op af 
komen. Daarom hebben we studenten van de Hogeschool Utrecht gevraagd 
of zij zich wilden buigen over een speciaal programma voor jongeren’. 
Resultaat is een Afrikaanse middag in de Mathildezaal van het gemeente-
huis in De Bilt. Er komt een Afrikaanse muziekgroep, er wordt gedanst, er 
is een rapper aanwezig en een djembé-band. De middag wordt gepresen-
teerd door Rowan Loddder, bekend van Soestvrijstaal. De keuze voor een 
Afrikaanse middag heeft te maken met het thema van deze dag: Nigeria, 
Oliewinning en Mensenrechten. De organiserende studenten hebben een 
groep geformeerd met de naam Beneden Olie. Amnesty International en 
Beneden Olie vragen met deze Afrikaanse middag met de traditionele Fak-
kelwake na afloop, aandacht voor de vervuiling die ontstaat door oliewin-
ning door de olieindustrie. 

Miljarden dollars
De belangrijkste olieproducent in de Nigerdelta in Nigeria is Shell. In 2008 
brak een pijpleiding van het bedrijf bij Bodo Creek. Wekenlang stroomde 
een dikke smurrie het water in. Ruim drie maanden later werd het lek 
gedicht. Er was nauwelijks nog eten. Vissers peddelden urenlang door 
rivieren op zoek naar schoon water. Vissen die ze vingen stonken naar olie. 
Acht maanden na de breuk kwam Shell voedsel brengen. Het was zo wei-
nig dat de bevolking het verontwaardigd afsloeg. Al meer dan vijftig jaar 
winnen bedrijven olie in de Nigerdelta. Miljarden dollars bracht hen dat op. 
Maar het brengt de plaatselijke bevolking armoede, geweld, corruptie en 
vervuiling. Amnesty International wil op 11 december duidelijk maken dat 
er wat moet gebeuren. Niet alleen de Nigeriaanse overheid, maar alle olie-
maatschappijen in de Nigerdelta moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 
Ze moeten vervuiling van grond, water en lucht voorkomen, bestaande 
vervuiling opruimen en de bevolking goed voorlichten. 

Het evenement op 11 december begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 
uur. Daarna wordt buiten de Fakkelwake gehouden. De toegang is gratis. 
Verdere informatie is te vinden op www.debilt.amnesty.nl.

De VVD werkt écht ! 
Kijk voor ons volledige programma 
op de website www.vvd-debilt.nl. 
Lees op de weblog onze ideeën 
over veiligheid en
uw omgeving.



Extra belastingvoordeel in 2009!
Door wijziging van de 
belastingtarieven per 1 januari 
2010 is geld schenken in 2009 
vaak voordeliger dan in 2010! 
Via de SchenkWijzer op onze 
website kunt u kosteloos uw 
voordeel laten berekenen. 
Of maak een afspraak op ons 
kantoor. Op onze website vindt 
u ook andere eindejaarstips.

www.houwingvanbeek.nl

Soestdijkseweg Zuid 251-A
3721 AE  Bilthoven
T (030) 229 08 11
E info@houwingvanbeek.nl
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Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

KERSTFAIR 2009
VRIJDAG - ZATERDAG

11 DEC. - 12DEC.
ZIJN WIJ AANWEZIG 

IN DE TENT 
MET DIVERSE 

AANBIEDINGEN

DONDERDAG 
10 DECEMBER 
OM 19.30 UUR 
MODESHOW IN 
DE TENT OP HET 
MAERTENSPLEIN

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

206 SW 1.6 16V QUICKSILV, ZILV GRIJS, ABS, AIRCO, RAD/CD, MLV, ESP, ER, CV,
SB, LMV, 99.000 KM ............................................................................................................  '06 € 10.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 3DRS, GEEL, RAD/CD, SB, AIRBAGS, 52.000 KM ............................................  '06 € 6.950,-
206 1.4 5DRS, GRIJS MET, RAD/CD, , ER, CV, SB, TREKH, ESP, 93.000 KM .....................  '00 € 4.250,-
206 CC 1.6 16V, ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, 
KOPLAMPSPROEIERS, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, MLV, 115.000 KM ................................  '02 € 9.750,-
207 XS PACK 1.4 16V, GRIJS MET, ABS, AIRBAGS, LMV, REGENS, ER, RAD/CD,
CRUISE C, CLIMATE C, CV, SB, 43.000 KM ........................................................................  '06 € 11.350,-
306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000 KM ...............  '02 € 4.950,-
307 1.6 SW, ZWART MET, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, 165.000 KM ..  '02 € 5.950,-    
307 SW 1.6 HDI 110PK, GRIJS MET, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, CRUISE C, RAD/CD,
LMV, REGENS, PANORAMADAK, 186.000 KM .....................................................................  '05 € 7.950,-
307 1.6 16V XT 5DRS, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
AIRBAGS, TREKHAAK, RAD/CD, 78.000 KM .......................................................................  '03 € 8.750,-
407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS , 170.000 KM ....................................  '05 € 11.750,- 
BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM ............................................  '03 € 5.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 BREAK 1.6 16V HDIF 110PK, D GRIJS MET, ABS, AIRB, CLIMATE C,
LEDER INT, LMV, RAD/CD, SCHUIFD, ESP, ER, CV, SB, 69.000 KM ...................................  '06 € 15.750,- 
CITROËN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS,
RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000 KM ......................................................................  '06 € 8.950,- 
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD, 
REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 € 11.250,-
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.8I, ZILV GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C,
1X SCHUIFD, ER, CV, SB, TREKH, AIRBAGS, 147.000 KM ..................................................  '00 € 3.950,-
FIAT FIORINO 1.3 JTD, WIT, AIRCO, ABS, ESP, ER, CV, MLV, RAD/CD/MP3,
TUSSENWAND, BTW AUTO, 36.000 KM ..............................................................................  '08 € 9.250,-
MERCEDES-BENZ A-KLASSE AUT, ZILV GRIJS MET, ABS, ER, CV, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD, AIRBAGS, MLV, 45.000 KM .................................................................  '05 € 14.950,-
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAV, LMV, MLV,
HALF LEDER, 120.000 KM ...................................................................................................  '03 € 10.950,-
VOLVO V70 2.4 AUT, D BLAUW MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, 204.000 KM ..............  '99 € 7.500,-

BUDGET CARS
MAZDA MX5, GROEN MET, LMV, ER, CV, SB, RAD/CD, 170.000 KM ..................................  '95 € 4.500,-
PEUGEOT 106 SKETCH, ROOD, NIEUWE APK, 121.000 KM ...............................................  '96 € 1.950,-

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dolderseweg 95 in Den Dolder, Tel.: 030 - 229 43 29

Kleine stol
€ 4,75

don., vrij. en zat. zijn er

Oliebollen
Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235
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Kerstdiner?
Hilko Partyverzorging bezorgt vers aan huis.

Toe aan iets anders?
Geen zin om uren in de keuken te staan? 

Verras UW vrienden en familie met onze heerlijke kerstsalades 
of diners!! Lekker en gezond. Vol verse ingrediënten uit eigen

keuken direct bij u op tafel.

Let op!!!! 
Wij leveren uw bestelling

vanaf € 50 gratis aan huis
op 24, 25, 26, 31, december en 01 januari

Meer weten? 
Hilko Partyverzorging

www.hilkopartyverzorging.nl
info@hilkopartyverzorging.nl 

Telefoon 030-8785835 - Mobiel 06-29014260

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

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

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

Feestelijke sieraden en 
vrolijk gekleurde artikelen 

van Mexicaans tafelzeil

Gezellige kerstfair
op Maertensplein

van 10 tot 12 december



Pauline Oud studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten in 
Utrecht. Na haar opleiding gaf ze 
teken- en schilderles aan volwasse-
nen. Toen ze in verwachting was van 
haar dochter, las ze haar toen bijna 
twee jaar oude zoontje het Biba bebi 
boek voor van uitgeverij Kimio. ‘Toen 
ik dat zag, dacht ik: zoiets zou ik ook 
willen en kunnen.’ Na de geboorte van 
haar dochter stopte ze met lesgeven 
om te proberen als illustrator aan de 
kost te komen. ‘Ik maakte een opzet 
en stuurde die naar diverse uitgevers 
van kinderboeken.’ Alsof het zo had 
moeten zijn, werd Kimio haar eerste 
opdrachtgever. ‘Samen met schrijfster 
Betty Sluyzer maakte ik het boek Tijn 
op de fiets. Sindsdien heb ik heel wat 
met haar samengewerkt.’ Ook ging 
ze zelf verhalen schrijven bij haar 
illustraties. ‘Voor baby’s en peuters. 
Voor kinderen vanaf vier jaar werk 
ik samen met auteurs. Zij schrijven 
het verhaal; ik maak de illustraties.’ 
Aanvankelijk, toen haar kinderen nog 
klein waren, maakte Pauline een paar 
boeken per jaar. ‘Naarmate ze groter 
werden, werden dat er meer. Ik heb in 
een jaar of zestien tijd 150 à 160 boe-
ken gemaakt.’ Een indrukwekkende 
productie. ‘Het is heel fijn werk’, 
verklaart ze. ‘Eigenlijk zou ik nog 
meer willen doen. Ik hanteer een heel 
strak werkschema. Mijn agenda staat 
al voor een heel jaar vol en dat gaat 
al jaren zo. Het is moeilijk kiezen als 
er zo veel leuke dingen op je afko-
men. Ik zeg niet gauw nee, maar dat 
moet ik wel steeds meer leren.’ Dit 
jaar bracht ze drie boeken uit in een 
nieuwe serie, bestemd voor moeders, 

die ze aan de hand van vragen kunnen 
invullen: Mijn 9 maanden dagboek, 
Kraambezoekboek en Baby’s eerste 
jaar. Van de illustraties uit de baby-
boeken is ook net een serie wenskaar-
ten verschenen.

Projecten
Pauline heeft heel wat bijzondere 
projecten op haar naam staan. ‘Het 
is mijn ambitie om heel veel boe-
ken te maken om kinderen aan het 
lezen te krijgen. Ik werk nu mee aan 
een project van Biblionet voor Oost-
Groningen, waar kinderen een taal-
achterstand hebben. Ze hebben daar 
een Duits project voor lees- en taal-
bevordering bewerkt voor Nederland 
en ik heb er tekeningen bij gemaakt. 
Het grappige is dat de Duitse uit-
gevers mij hebben benaderd, omdat 
ze mijn tekeningen willen overne-
men.’ Hoe eerder je met boekjes 
begint, hoe beter, benadrukt Pauline. 
Ze geeft een voorbeeld: ‘Je geeft 
kinderen woorden waarmee ze hun 
eigen emoties kunnen benoemen.’ In 
samenwerking met het AZ St. Lucas 
in Gent maakte ze een serie boeken 
over allerlei aspecten van de opname 
in het ziekenhuis voor kinderen en 
hun ouders met als hoofdpersoon het 
jongetje Lucas. ‘Alle kinderen die 
worden opgenomen, krijgen vooraf 
zo’n boekje met werkbladen en kleur-
platen om ze voor te bereiden op hun 
operatie.’  

Haar kinderen zijn nu zeventien en 
negentien, maar Pauline blijft nauw 
contact houden met de doelgroepen 
waarvoor ze schrijft. ‘Ik ga bijvoor-
beeld ieder jaar naar KindVak in Den 
Bosch. Daar praat ik met mensen van 
de werkvloer: peuter- en kleuterleid-
sters. Ik geef ook lezingen voor ze. 
Ik vertel ze hoe ik werk en hoe ik een 
boek opbouw. Van hen krijg ik weer 
feedback op hoe ze de boeken gebrui-
ken en hoe de kinderen erop reageren.’ 
Ook staat ze ieder jaar op de Kinder-
boekenmarkt in het Gemeentehuis in 
Den Haag in de Kinderboekenweek. 
Heel bekend is haar serie peuter-
prentenboeken over Fien en Milo, 
waarvan de meeste delen zelfs in acht 
verschillende talen zijn uitgebracht. 
Het boek Aankleden met Fien en 
Milo is door het CPNB en Stichting 
Lezen gekozen als een van de mooi-
ste prentenboeken voor de Nationale 
Voorleesdagen 2009. Het nieuwste 
boek in de serie heet Kerstmis met 
Fien en Milo. Haar werk doet het ook 
goed bij onze zuiderburen. ‘De stad 
Antwerpen organiseert al veertig jaar 
een grote boekenbeurs. Het is vaste 
traditie dat Vlaamse gezinnen daar-
heen gaan. Ik ga er elk jaar signeren 
bij de stand van mijn uitgever daar. 
Zo kom ik met Vlaamse kinderen en 
leerkrachten, peuter en kleuterleid-
sters in contact.’

Werk en vrije tijd
Pauline woont nu zowat drie jaar in 
Bilthoven. ‘We hebben heel bewust 
voor deze plaats gekozen. Daarvoor 
hadden we een huis in Utrecht. We 
wilden naar een groene en rustige 
omgeving, dus we waren heel blij 
toen we hier een huis konden kopen. 
Het grote voordeel was dat we er een 
atelier voor mij aan konden bouwen, 
op de begane grond. Dat was een 
grote wens van mij, omdat ik zo veel 
uren werk. Het atelier komt uit op de 
keuken. Zo maak ik makkelijk con-
tact met de rest van het gezin. Alleen 
als ik schrijf gaat de deur dicht, maar 
als ik teken en schilder laat ik hem 
open.’ 
Ze geniet van het nabijgelegen bos, 
waar ze een paar keer per week 

hardloopt. ‘Het is er zo mooi en 
je ziet onderweg veel eekhoorntjes 
en vogels.’ Ondanks haar drukke 
werkzaamheden maakt Pauline tijd 
voor haar grote passie: middeleeuwse 
miniaturen, die een grote inspiratie 
voor haar zijn. Ze gaat vaak naar het 
Musée Cluny, het Middeleeuwenmu-
seum in Parijs. ‘Ook het Catharijne-
convent in Utrecht heeft een mooie 
collectie. Voor de illustraties gebruik-
ten de monniken organische kleu-
ren. Die zijn heel sterk en kleurvast, 
waardoor de kleur altijd behouden is 
gebleven. De combinatie van tekenin-
gen met patronen eromheen vind ik 
prachtig. Ik ben dol op het werk van 
de Gebroeders van Limburg.’ 

Verrassing
Pauline is heel enthousiast over de 
Schrijversmarkt. ‘Ik vind het een 
prima initiatief. Het is de eerste keer 
dat zoiets hier wordt georganiseerd. 
Ik hoop dat hij goed bezocht wordt 
en dat ouders ook hun kinderen mee-
nemen.’ Bezoekers kunnen die dag 
haar boeken kopen, maar ze zou het 
ook heel leuk vinden als kinderen 
boeken van haar meenemen die ze 
thuis al hebben. ‘Daar maak ik voor 
elk kind een tekeningetje in.’ Klein-
tjes kunnen van tevoren een door 
Pauline gemaakte kleurplaat bij de 
bibliotheek halen. ‘Als ze die hebben 
ingekleurd, krijgen ze een leuke ver-
rassing van me.’ 

 De Vierklank 9 9 december 2009

Pauline Oud signeert en illustreert 
op Schrijversmarkt

door Lilian van Dijk

Op 20 december organiseert de Bilthovense bibliotheek een Schrijversmarkt. Een van de auteurs met wie 
ouders en kinderen kennis kunnen maken, is Pauline Oud. Deze Bilthovense illustrator/schrijfster maakt 

onder meer de illustraties voor de verhaaltjes die Aart en Sien in Sesamstraat voorlezen en voor de boeken 
over Mees Kaas en Juf bij de Maan-roos-vis leesmethode.

Pauline brengt heel veel uren door in haar door groen omgeven atelier.

Opnieuw Lezing over 
Anton Mauve

Naar aanleiding van de gezamenlijke overzichtstentoonstelling in Teylers, 
Haarlem en in het Singer, Laren (t/m 17 januari 2010) werd op 26 november 
in de bibliotheek Bilthoven een kunstlezing gehouden door Johanna van 
Nieuwstadt. Johanna van Nieuwstadt is freelance kunsthistoricus. Zij geeft 
lezingen over actuele tentoonstellingen.
Vanwege de grote belangstelling is besloten de lezing te herhalen. Wie er 
niet bij kon zijn, krijgt een herkansing op donderdag10 december.
Mauve heeft zich als Haagse School schilder ontwikkeld tot de ‘meester 
van het zilveren licht’. ‘Plein-air’ schilderend heeft hij het duinlandschap 
gevangen. Hij geldt als de ‘ontdekker’ van het schilderachtige Laren. Naast 
zijn leermeesters komt ook zijn leerling Van Gogh aan bod. 
De lezing is op donderdag 10 december 2009, van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Bilthovense bibliotheek in de Kwinkelier 20. Kaarten kosten 5,00 euro voor 
leden en 7,50 voor niet-leden), (vooraf) verkrijgbaar bij de vestigingen van 
de bibliotheken gemeente De Bilt. Zie ook www.bibliotheekdebilt.nl

Aaien bij Groenrijk
 
In plaats van een levende kerststal zijn er dit jaar echte rendieren bij 
Groenrijk te bewonderen en te aaien! Karel en Ilonka Hendriksen hebben 
veel moeite gedaan om de rendieren naar Hollandsche Rading te krijgen 
en besteedden de afgelopen weken aan het tam maken van deze bijzondere 
viervoeters. Ze zijn inmiddels erg lief en vinden het leuk om geaaid wor-
den. Met de rendieren erbij is het gezellig op het kerstbomenplein. Tijdens 
het uitzoeken van een kerstboom kan je genieten van gratis erwtensoep of 
glühwein. Voor de kinderen staan er vuurkorven waarin broodjes gebakken 
kunnen worden.

Rudolf en Rudolfa hebben een hoge aaibaarheidsfactor.

Vele mannen hebben met de schop 
in de hand lange dagen gezwoegd 
om de sloten uit te graven: 4 meter 
breed, 2 meter diep en 4 kilometer 
lang en dat om de 40 meter. Zo 
ontstond een typisch slagenland-
schap: allemaal keurige rechthoe-
kige kavels recht achter en naast 
elkaar gelegen.
Nieuwbouw, wegenaanleg, recreatie 
en vooral moderne bedrijfsvoering 
hebben het aanzien van het polder-

landschap veranderd. Het weidse 
karakter is verminderd, rust en stilte 
lijken verleden tijd. Dwarssloten, 
kraamkamers van het slootleven, 
verdwijnen en de polder is droger 
geworden ten gevolge van de daling 
van de grondwaterstand doormid-
del van de waterschapspompen. 
Tegenwoordig zijn de boeren, net 
als vroeger, de voornaamste beheer-
ders van de polder. Tot in de jaren 
vijftig werd alles met handkracht en 

paardendracht uitgevoerd, dat was 
ruim voorhanden. Tot aan de hei, 
dat is de grens met de Hollandse 
Rading, werden de vier kilometer 
lange sloten met de hand uitgebag-
gerd, iedere herfst weer.
Beleef de polder mee met de IVN 
polderwandeling op zondag 13 
december om 14.00 uur. Verzame-
len op de Kerkdijk 22 te Westbroek. 
Tel 0649874288; graag van tevoren 
even aanmelden.

Polderwandeling
Zondag 13 december om 14.00 uur kunt u de polder meebeleven met de IVN polderwandeling in Westbroek. 

Een polder is een weidse grasvlakte doorregen met sloten. Westbroek is een lintworm midden in zo'n 
polderlandschap. In de vroege middeleeuwen rond 1200, dat is acht eeuwen terug, werd deze streek op last 

van het bisdom Utrecht ontgonnen.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Mini kerstster 3 voor 5,00

Glazen kerstboom met licht
   29,95

Kerstbomen v.a. 14,95
Gratis bezorgd in Maartensdijk

Indeling 
Op de begane grond bevinden zich acht 
appartementen met allen een ruim terras. 
Op de eerste etage bevinden zich zes ap-
partementen met een balkon en twee ap-
partementen met een dakterras. De vier 
appartementen op de tweede verdieping 
hebben allemaal een ruim dakterras. Alle 
appartementen hebben twee slaapkamers, 
een aparte douche en toilet en een ber-
gingskast. De oppervlakte van de verschil-
lede appartementen varieert van 66 m² op 
de begane grond tot 73 m² op de tweede 
verdieping. 
 
Huurprijzen 
Type 1 - begane grond € 592,26 p/m 
Type 2 - 1e verdieping € 624,18 p/m 
Type 3 - 1e verdieping € 583,14 p/m 
Type 4 - 2e verdieping € 628,74 p/m 
 
Alle huurprijzen zijn exclusief servicekosten 
van € 17,95 p/m 
 
Voor uitgebreidere informatie en plattegron-
den over de woningen kunt u terecht op 
www.woonstichting-ssw.nl 

Plan Opgetogen 
Op de voormalige locatie van de gemeentewerf en de tennisbanen in het centrum van Maar-
tensdijk is een plan in ontwikkeling van in totaal 46 woningen met stijlkenmerken uit de 20-er 
en 30-er jaren. Woonstichting SSW bouwt hier 12 vier-onder-een-kap koopwoningen en 20 
huurappartementen. Deze appartementen gaan nu in de verhuur. 

Woonstichting SSW 
Waterman 45, Bilthoven 
Postbus 265 
3730 AG  De Bilt 

T 030 220 58 33 
F 030 220 05 87 
E info@woonstichting-ssw.nl 
I www.woonstichting-ssw.nl 

Belangstelling? 
Om in aanmerking te komen voor één van 
de appartementen dient u in ieder geval 
ingeschreven te staan als woningzoekende.  
Bij de woningtoewijzing aan de kandidaten 
voor een woning onderscheiden we zes 
groepen: 
 
1. Senioren doorstromers uit de kern  
 Maartensdijk. 
2. Overige doorstromers uit de kern  
 Maartensdijk. 
3. Startende woningzoekenden uit de  
 kern Maartensdijk. 
4. Doorstromers uit de overige kernen van 
  gemeente De Bilt. 
5. Startende woningzoekenden overige 
 kernen van gemeente De Bilt. 
6. Overige woningzoekende uit de regio. 
 
We selecteren op basis van inschrijving als 
woningzoekenden en toetsen dit aan de 
regionale huur-inkomentabel. Deze vindt u 
op www.woningnet.nl. 
 
Meer info 
Heeft u belangstelling voor één van de wo-
ningen? Haal een belangstellingsformulier 
bij Woonstichting SSW. U kunt deze ook 
downloaden van de website van SSW. De 
inschrijving sluit op 16 december 2009. 

De huurprijs is gebaseerd op het  
prijspeil van 01-07-2009. 
Aan de inhoud van deze advertentie  
kunnen geen rechten worden ontleend. 

TE HUUR 20 nieuwbouw appartementen 

P ANETENBAAN
Winkelcentrum

Komt allen naar onze kerstmarkt 
met grootse Modeshow

(dames kleding)

Kerstmarkt
Winkelcentrum Planetenbaan

vrijdag 11 december van 17.00 tot 20.00 uur

Wat kunt u allemaal nog meer verwachten:
- Demonstratie kerst stukjes maken.

- Schminken
- Gratis Chocomel en limonade.

- Gratis Gluhwein
- Diverse kraampjes met lekkernijen 

(waaronder, diverse soepen, kazen en pate's)
Vast leuke ideeen op doen voor het kerstdiner!
- Leuke actie met kaarsen, voor de kerstsfeer.
- De Wereldwinkel zal ook aanwezig zijn met 

kerstartikeltjes.
- Het koor Valsch & Gemeen

- Diverse acties.

Dit wordt mogelijk gemaakt door:
 - Bloemsierkunst Haasjes

- MC Modelbouw
- Apotheek Planetenbaan

- Groenteman Hezik
- Keur Slagerij van Schie
- Kapsalon Hair & Beauty

- Syl's Planet Dames Mode
- De Kaasspecialist
- Snackbar de Rooij

- Bakkerij Boonzaaijer
- Tabak & gemakshop H. Hillen

- Whisky- en Wijnhandel Verhaar

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

Nog een 
kaartje
sturen?

't Kan nog!



Sommige beelden zijn zelfs gemaakt 
van hout dat groeide vlak na de 
laatste ijstijd. Het is 8800 jaar oud. 
Dit hout is in 2008 op een akker in 
Drenthe aan de oppervlakte geko-
men. Schropp wist het te bemachti-

gen en heeft het nu dus vormgegeven. 
Dit diepdonkere oerhout geeft zijn 
werk een extra dimensie. Je kunt niet 
anders dan met bewondering kijken 
naar deze prachtig gevormde sculptu-
ren, waarin het verleden en het heden 
met elkaar samensmelten. 

Schropp maakt al jaren houtsculptu-
ren waarbij het begrip om-manteling 
steeds terugkeert. Lijnen, plooien, 
nervatuur en het karakter van het hout 
spelen een grote rol in zijn werk. Heel 

zorgvuldig zoekt hij bij zijn ontwerp 
een houtsoort die de zeggingskracht 
van zijn beeld vergroot. 
Zijn beelden hebben een enorme aan-
trekkingskracht. Schropp: ‘Ik werk 
mijn beelden zo af dat zij uitnodigen 
om te worden aangeraakt, dat is dan 
ook expliciet mijn bedoeling’. Daarin 
is hij dan ook volledig geslaagd.

Tilly Wils
‘Als je de Artgallery binnenkomt, val 
je eerst even stil. De kleurexplosies 

die van de grote doeken op je afko-
men zijn intens en indrukwekkend. 
De natuur is haar inspiratiebron. Per-
fectionist als ze is, maakt ze haar 
olieverftinten zelf van pigmenten en 
bindmiddelen. Ze mengt net zo lang 
tot de kleur overeenkomt met de kleur 
die ze in haar hoofd heeft. Die drang 
tot perfectie, de pracht die ontstaat 
in dit levendige werk is niet onopge-
merkt gebleven. Al jaren worden haar 
werken geëxposeerd in de meest gere-
nommeerde galeries van Nederland. 
De schilderijen zijn aangekocht door 

het Rijk, het bedrijfsleven, overheids-
instanties en particulieren. Inmiddels 
worden zij wereldwijd verkocht.

De meesterwerken van Tilly en de 
beelden van Will vormen samen een 
schitterende afsluiting van het jubile-
umjaar van J&B Artgallery. De expo-
sitie duurt tot 10 januari 2010 en  is 
te bezichtigen op de Oosterspoorlaan 
7 te Hollandsche Rading iedere zon-
dag en alle feestdagen van 12-18 
uur en natuurlijk op afspraak. T. 035 
5771903

Bernard Schut (72) heeft wat met 
taal. 10 jaar lang was hij leerkracht 
op ‘De Werkplaats’, kwam na enige 
omzwervingen op de Universiteit van 
Leiden terecht, waar hij bij de lera-
renopleiding Nederlands onder meer 
colleges didactiek, taalvaardigheid en 
voorlichtingskunde gaf. Sinds zijn 
afscheid van de universiteit in 2000 
is hij begonnen met schrijven. Dat 
gebeurde via een bijzondere omweg. 
De zoon van de familie Schut heeft 
namelijk een Mexicaanse vrouw en 
woont sinds 1994 in Mexico. Hun kin-
deren zijn derhalve Spaanstalig. Om 
met de kleinkinderen en schoondoch-
ter te kunnen communiceren begon 
Schut een cursus Spaans. Als oefe-
ning startte hij met verhalen schrijven 
in het Spaans, met instemming van de 
Spaanse lerares. Hij merkte toen dat 
hij schrijven eigenlijk erg leuk vond. 
Later vertaalde hij zijn verhalen dan 
weer terug in het Nederlands. Het 
waren veelal reisverhalen maar ook 
vond hij genoeg stof in persoonlijke 
levenservaringen. Schut stuurde ver-
halen op naar verschillende bladen, 
onder meer naar het bedrijfsblad van 
de KLM en de Biltsche Courant. Op 
een gegeven moment vond hij dat 

er genoeg verhalen waren voor een 
bundel en zocht een uitgever. Dat viel 
dus niet mee. 

Markt
Uitgevers worden overstelpt met 
manuscripten. Het blijkt dat er enorm 
veel Nederlanders schrijven en alle-

maal dromen ze ervan dat hun werk 
in grote oplagen in de boekwinkels 
ligt. Zo werkt dat dus niet. Nadat 
hij negen maanden tevergeefs had 
gewacht op een reactie van de uitge-
verij waar hij zijn verhalen naar toe 
had gestuurd, besloot Bernard Schut 
om zelf het heft in handen te nemen. 
Hij ontdekte het bestaan van uitge-
verij Boekscout in Soest die boeken 
uitbrengt volgens het ‘printing - on 
- demand’ systeem. Een boek wordt 
pas gedrukt als het besteld en van te 
voren betaald is. Dat is mogelijk door 
de moderne druktechnieken. Degene 
die de boeken laat maken moet er 
dan wel zelf voor zorgen dat het boek 
op de markt wordt gezet, dus zonder 
professionele ondersteuning. 

Publiciteit
Schut zorgde bij zijn vorige bundel 
zelf voor de verspreiding en publi-
citeit. Via zijn kennissenkring, door 
voor te lezen in diverse gelegenheden 
zoals een café, een kunstkring en een 
sociëteit voor gepensioneerden. Zocht 
(zoals ook nu weer) contact met de 
lokale pers. Mond op mond reclame 
is daarnaast ook heel goed. Hij kreeg 
op zijn vorige bundel overwegend 

positieve kritieken, ook in literaire 
tijdschriften. Hij denkt zelf dat zijn 
verhalen het beste vallen bij men-
sen van middelbare leeftijd. Schut 
geeft toe dat een zekere ijdelheid ten 
grondslag ligt aan zijn schrijversac-
tiviteiten. Het is leuk om je naam te 
zien op een boek, merkt hij. Maar het 
gaat om meer. Alles wat je schrijft 
beleef je als het ware opnieuw. Je laat 
op die manier ook een spoor na en je 
(klein-)kinderen hebben een tastbare 
herinnering aan je. Bernard Schut 
heeft ook het kerstverhaal geschreven 
dat dit jaar in het kerstnummer van 
De Vierklank zal worden afgedrukt. 

Plannen
Heeft Bernard Schut nog nieuwe plan-
nen op dit gebied? De schrijver geeft 
aan dat hij na de twee bundels het wel 
gehad heeft met de korte verhalen. 
Wat hij nu wil proberen te schrijven 
is een spionageroman. Het leuke aan 
zo’n roman is dat alles wat er gebeurt 
onzeker is, tot het einde aan toe, ver-

telt hij. De hoofdpersoon is altijd op 
zichzelf aangewezen. Schut is al min 
of meer bezig aan zo’n roman. Hij 
heeft de belangrijkste karakters en 
omstandigheden die de basis zullen 
vormen van het boek al opgeschre-
ven. Dat is nodig bij een spionage-
roman waarin allerlei vaak gecompli-
ceerde zaken onderling goed moeten 
kloppen. Voorlopig is het nog niet zo 
ver. Op 20 december moet eerst zijn 
nieuwe verhalenbundel klaar zijn. Hij 
zal dan met zijn boek deelnemen aan 
de schrijversmarkt in de bibliotheek 
(in de Kwinkelier) op koopzondag 
20 december. Deze wordt gehouden 
van 12.00 tot 17.00 uur. Verschil-
lende lokale schrijvers zullen hieraan 
meedoen. Net als Schut zullen ze 
voordragen uit eigen werk en hun 
boeken verkopen en signeren. Wie nu 
al belangstelling heeft voor de nieuwe 
bundel (waarvan de prijs nog niet 
bekend is) kan contact opnemen met 
Bernard Schut via schut.04@hetnet.
nl of op tel.nr. 030 2284676.
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Bernard Schut publiceert tweede
verhalenbundel 

door Martijn Nekkers

‘Wanneer je als schrijver je werk onder een groter publiek wil brengen moet je daar heel veel moeite 
voor doen. Het is niet zo gemakkelijk om voet aan de grond te krijgen in uitgeversland. Je moet tegen de 

teleurstelling kunnen wanneer dat niet zo snel lukt. Niet te gauw gefrustreerd raken en ook nog een beetje 
eigenwijs zijn’. Aan het woord is Bilthovenaar Bernard Schut. Hij publiceert binnenkort zijn tweede 

verhalenbundel ‘Over de grens’, nadat vorig jaar zijn eerste bundel ‘De weg naar Lethe’ het licht zag.

De Bilthovense schrijver Bernard Schut.

Schrijver Bernard Schut tijdens een 
vakantie in Toscane (foto: Familie 
Schut).

Beelden uit de IJstijd, kleuren uit de natuur
door Annemieke van Zanten

Zondag 29 november opende J&B Artgallery in Hollandsche Rading een wel heel bijzondere expositie. 
Houtkunstenaar Will Schropp toont er zijn nieuwste collectie houten beelden. Bijzonder is het feit dat een 

gedeelte van zijn beelden is gemaakt van hout dat meer dan 4000 jaar oud is. Ook is er werk te bewonderen 
van Tilly Wils, die de kleuren van de natuur in expressionistische doeken weet vast te leggen.

Ruim 20 jaar geleden maakte Schropp 
zijn eerste houten jas, waarvoor zijn 
oude spijkerjasje model stond. Als een 
soort beeldmerk hangt er sindsdien 
op iedere tentoonstelling een houten 
jas. Zijn latere werk heeft echter een 
diepere betekenis. Het leven zelf staat 
daarin centraal.

Tilly bij een van haar expressieve kleurexplosies.

Nieuwe vlag Lage Vuursche
Hoewel er weinig Vuurschenaren actief betrokken zijn bij de kerk, heeft 
de Hervormde Kerk in het dorp nog altijd brede sympathie. De kerkelijke 
gemeente heeft het dorp daarom een vlag aangeboden met het oude wapen 
van de Vuursche. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van 
de overdracht van de prachtige kansel uit 1640 van de Hervormde kerk te 
Ankeveen aan de Hervormde Gemeente Lage Vuursche op zaterdag 28 
november 2009

Op de vlag staat St. Jan met het Lam. 
Van ouds viel het gebied onder de St. 
Janskerk te Utrecht. De Bijbelse 
gestalte van Johannes de Doper is 
daardoor in het wapen van de Vuur-
sche nog altijd te zien. 

Horeca
De horeca en ondernemers konden 
zich direct vinden in de gedachte om 
het dorp te verrijken met een vlag. 
Niet dat het horecadorp van Neder-
land gebrek aan belangstelling heeft. 
Het dorp dat bestaat uit zo’n vijf 
straten wordt jaarlijks bezocht door 
ruim een miljoen toeristen. [HvdB]



Chamonix Excellent
Alle dames maten leverbaar! 
Naafdynamo
Nexus 8 premium(superlicht lopende
                                           versnellingsnaaf)

Voorzien van alle luxe
                             gebruiksonderdelen

van € 949,- NU € 749,-

BASIC

Alle maten leverbaar!
dames en heren fiets
dames in 2 kleuren
Alu frame / Naafdynamo
3 versnellingen
axa defender veiligheids slot!

van € 669,- NU € 449,-

Chamonix Pure

van € 449,- NU € 349,-

“meest verkochte
OMA fiets van Nederland"
3 kleuren
2 dames maten

Wij wensen u Prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

www.banierhuis.nl

sportspeciaalzaak

sportspeciaalzaak

sportspeciaalzaak

EINDEJAARSKNALLER

Deze aanbiedingen gelden t/m 22 december. Let op: Wij zijn van 23 december tm 1 januari gesloten! Zaterdag 2 januari zijn wij weer voor u open!

Kijk ook op
WWW.BANIERHUIS.NL

OP VERTOON VAN
DEZE ADVERTENTIE:(!)
EINDEJAARSKNALLERS
TOT WEL 40% KORTING

OP VERTOON VAN
DEZE ADVERTENTIE:(!)
EINDEJAARSKNALLERS
TOT WEL 40% KORTING

AKTIE

 

 
 
 
 
 

LAAT DEZE KERST UW POTTEN EN PANNEN 
MAAR EENS IN DE KAST STAAN! 

 
- Niet in de rij bij de slager, bakker of groenteboer 
- Niet in kookboeken eindeloos zoek naar recepten 
- Niet urenlang in de keuken staan 

 
Kers(t)VersPakket® 

 
5-GANGEN MENU,  

BINNEN EEN HALF UUR THUIS OP TAFEL  
VOOR € 37,50 PER PERSOON!  

 
Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is mogelijk! 

 
Kijk op www.vuursche.nl of als u even belt,  

sturen wij graag uitgebreide informatie naar u toe.  
 
 

Is een 5-gangen menu u teveel? De Hors d’oeuvre Deluxe à € 25,00 p.p.  
is een mooi alternatief. (Voor Kerst en Oud & Nieuw) 

 
Dorpsstraat 2 – 3749 AD Lage Vuursche 

035 – 666 83 51 – info@vuursche.nl  

 

 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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier pinrollen kassarollen

tonercartridges drumkits inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR
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De beste keus voor je wintersport! 

www.kleinoostenrijk.nl  tel: 030 - 2250812  Emmaplein 7a/9 

De beste keus voor je wintersport! De beste keus voor je wintersport!



Op zaterdag 28 november vallen de 
klanten direct met de neus in de boter, 
of liever gezegd in de overheerlijke 
hapjes van het buffet. Het is gezellig 
druk in de winkel. Overal zie je proe-
vende en winkelende Maartensdij-
kers en mensen van veel verder weg. 
Genietend van een huzarensalade in 
de ene en een wildgoulashhapje in de 
andere hand, staan mensen te praten 
en maken ruimte als Wim Landwaart 
of zijn zoons Eelco of Wim jr. met 
weer een nieuwe schaal langskomen. 

Altijd vers
Even in de rust van een kamer-
tje achter de keuken maakt Land-
waart duidelijk hoe hij zijn zaak 
heeft opgebouwd. Enthousiast vertelt 
hij dat hij als groenteman is begon-
nen in 1987. Na de verhuizing naar 
het Maertensplein in 1996 begon 
het ondernemersbloed bij Landwaart 
sneller te stromen. Naast groente 
en fruit begon hij met het bereiden 
van maaltijden. In het begin enkele 
stamppotten, later uitbreidend met 
vlees en salades. Landwaart: ‘Vanaf 
het begin maken we alles vers, elke 
dag weer opnieuw. En dat doen we 
nog steeds. Dat moet je wel durven, 
want vers is vers en daar moeten 
de klanten op kunnen rekenen”. Nu 
heeft Landwaart een bloeiend bedrijf 
waar hij, samen met zijn vrouw Riet 
en de zoons Eelco en Wim jr., dage-
lijks te vinden is. De gedrevenheid 

straalt van Landwaart af als hij ver-
telt: ‘Je moet de wil hebben om het 
de klanten optimaal naar de zin te 
maken, ze dingen aanbieden die een 
ander niet heeft. Wekelijks ga ik naar 
een speciale markt in Brussel, daar 
vind ik druiven, pruimen en vijgen 
die ik in Nederland nog nooit gezien 
heb. Zo, direct van de boerderij. Kijk 
zo wil ik het hebben. Geen conserve-
ringsmiddelen, alles echt vers’.

Regio
Vandaar dat Landwaart niet alleen 
mensen uit Maartensdijk trekt. Vaak 
ontmoet hij ook mensen uit de omlig-
gende gemeenten, en zelfs mensen 
uit Baarn, Laren en Hilversum zijn 
dagelijks in zijn winkel te vinden. 

Naast het bedienen van particulieren 
is Landwaart ook actief in de toele-
vering van bijvoorbeeld bedrijven in 
de regio. Soep, buffetten en salades 
vinden hun weg naar verenigingen, 
restaurants en bijvoorbeeld sport-
clubs. Zelfs voor een buffet van ruim 
250 man, draait Landwaart zijn hand 
niet om.

Kerst
Met de kerst in aantocht breekt er 
voor Landwaart en zijn medewerkers 
weer een drukke tijd aan. Mensen 
blijken steeds vaker thuis te blijven 
met de feestdagen, maar willen dan 
wel goed eten. Mensen kunnen een 
compleet kerstdiner bestellen met 
voor - , hoofd - en nagerechten; alles 
keurig geportioneerd. Ook een foto 
hoe de borden opgemaakt moeten 
worden, wordt meegeleverd. In de 
vitrine in de winkel staan diverse 
mogelijkheden. In 2005 werden er 
een paar honderd kerstdiners ver-
zorgd. In de erna volgende jaren is 
het aantal klanten, dat met de kerst 
van een diner van Landwaart geniet 
explosief gegroeid. Op de menukaart 
van 2009 prijken gerechten als Her-
tencarpaccio met sinaasappelmarme-
lade, gestoofde zalm met garnalen en 
garnituur en als afsluiting een grand 
dessert. Jammer dat het nog geen 
kerst is.

Inventief
Landwaart probeert zijn steeds gro-
ter wordende klantenkring op soms 
inventieve wijze te benaderen: ‘Tij-
dens de verkiezingstijd hebben we 
flyers gemaakt met de tekst: Als u 
toch stemt, stem dan op onze verse 
producten’. Dat vind ik leuk, inspe-
len op actuele onderwerpen en de 
mensen reageren heel enthousiast’. 
Natuurlijk is het bedrijf er trots op 
dat juist zij gekozen zijn tot Biltse 
ondernemer van het jaar. Een bevesti-
ging van het steeds weer zoeken naar 
nieuwe manieren om de klant tevre-
den te stellen. De prijs zal een mooie 
plaats krijgen in de winkel. Volgens 
Landwaart heeft hij de prijs niet 
alleen aan zichzelf en zijn personeel 
te danken. ‘De samenwerking met de 
andere winkels op het Maertensplein 
is erg goed, als het nodig is staan we 
voor elkaar klaar. Samen zorgen we 

ervoor dat dit winkelcentrum voor de 
regio kan blijven bestaan’.
Ter afronding van het gesprek toont 
Landwaart nog zijn ruimtes voor 
opslag, verwerking en verpakking. 
Alles ziet er net zo schoon en modern 

uit als de winkelvloer. Na een laatste 
ronde in de keuken blijken de zoons 
en vrouw van Landwaart nog druk in 
de weer te zijn met grote schalen met 
allerlei lekkernijen. Het is hard wer-
ken hoor bij zo’n proeverij! [MP]
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advertentie

Landwaart, meer dan groente en fruit
Wanneer je de zaak van Landwaart in Maartensdijk binnenstapt, heb je direct in de gaten dat je niet bij een 
gewone groenteman binnen komt. Natuurlijk springen direct de fraai gevulde vakken in het oog met appels, 

sinaasappels, andijvie en bloemkool. Maar er is meer bij Landwaart, veel meer. Maar ja, wat wil je. 
Je wordt niet zo maar Biltse ondernemer van het jaar. 

Wim Landwaart: ‘Je moet de wil hebben om het de klanten optimaal naar de 
zin te maken, ze dingen aanbieden die een ander niet heeft’.

De afgelopen jaren hebben de ont-
wikkelingen op technologisch gebied 
elkaar in een rap tempo opgevolgd. 
De computer en al haar mogelijk-
heden zijn hier een goed voorbeeld 
van. Informatie opzoeken op inter-
net, e-mails versturen naar familie en 
vrienden, bankzaken regelen, muziek 
en films downloaden, foto’s opslaan 
en bewerken ... De mogelijkheden op 
de PC en internet zijn legio. 
Voor mensen die nog geen of weinig 
ervaring hebben met computers en 

internet lijkt het allemaal zo ingewik-
keld. Maar na het volgen van deze 
cursussen kun je je prima redden op 
de computer en het internet. Dat komt 
mede door de deskundige begeleiding 
van de docenten.

Basiscursus
Voor de aankomelingen in compu-
terland zijn de basiscursussen heel 
geschikt. Deze starten op woensdag 
20 januari en dinsdag 2 maart (Win-
dows XP) en op donderdag 4 februari 

(Windows Vista). Voor de meer erva-
ren gebruikers start de SWO een cur-
sus Word 2007 (vrijdag 15 januari) en 
Excel 2007 (maandag 11 januari).

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met SWO De Zes Kernen: 
0346-214161 of info-m@swodeblt.
nl. De informatie is ook in het activi-
teitenboek van de SWO te vinden of 
via www.swodebilt.nl. Wacht niet te 
lang met opgeven, de cursussen lopen 
snel vol [HvdB].

Computercursussen in Maartensdijk
In januari 2010 starten er bij SWO De Zes Kernen De Bilt in de Maartensdijkse vestiging in Dijckstate 

aan het Maertensplein weer een aantal nieuwe computercursussen. De cursussen zijn met name om mensen 
wegwijs te kunnen maken en/of te begeleiden in de wondere wereld van de PC. 

Ook de zonen Willem (l) en Eelco kennen de gedrevenheid van de 
Landwaarts.

Natuurlijk springen direct de fraai 
gevulde vakken in het oog met prei, 
komkommer, tomaten en andijvie, maar 
er is meer bij Landwaart; veel meer.

En de winnaars zijn…
Bij de C1000 Sinterklaasactie konden klanten mee dingen naar één van 
de 17 waardebonnen door op de achterzijde van de kassabon hun naam en 
telefoonnummer te vermelden en in de box te deponeren. Rob van Belsen 
trok maandagochtend uit een enorme hoeveelheid ingeleverde bonnen de 
gelukkigen.
De fam. Broer won € 100,-, K. Versteeg en Leonie van Ginkel beiden 
€ 50,-, H. Bosler, de Gier, S. de Bruijn en Brigitte Wouters allen € 25,- en 
Geertrui Lam, H. Hegeman. J. Bosman, H. Quint, T. Hulskamp, W.v.d. 
Custel, Daphne v.d. Heide, Mulder, Youri v.d. Graaf en Kolfschoten werden 
verblijd met een waardebon van € 10,- [HvdB].  

Rob mocht de winnaars uit de enorme berg kassabonnen trekken.

AANSTAANDE 
ZONDAG OPEN!

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

VAN 10-17 UUR
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Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Gregoriuslaan, reconstructie riolering en bestrating, van 

19 oktober tot en met 11 december 2009;
•  Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en decem-

ber wordt het verkeer omgeleid;
•  De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, 

wegreconstructie en rioolrenovatie tot 23 december;
•  De Bilt: Tuinstraat, reconstructie riolering en bestrating, tot maart 2010;
•  De Bilt: Dorpsstraat, 14 december tot eind januari spoedreparaties 

riolering;
•  De Bilt: Alfred Nobellaan/Prof.Dr.J.Tinbergenweg: aanleg drempels van 

3 tot en met 11 december;
•  De Bilt: Afred Nobelaan/Albert Einsteinweg: aanleg drempels van 

10 tot 18 december. Alfred Nobellaan is afgesloten van 3 tot en met 
18 december;

•  Hollandsche Rading: Spoorlaan, vervangen goten en kolken en aanbren-
gen nieuw grint, 23 november tot 18 december;

•  Maartensdijk: Dorpsweg-Maartensdijkseweg-Vuurse steeg (Lage Vuur-
sche): aanleg drempels van 7 tot en met 11 december. Werkzaamheden 
vinden alleen 's avonds/'s nachts plaats tussen 20.00 uur en 05.00 uur. 
Verkeer wordt omgeleid.

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

Aanvraag reguliere bouwvergun-
ning
•  Rectificatie; Westbroek, Burg. 

Huydecoperweg 34 moet zijn 
Dr. Welfferweg 116 vergroten 
woning

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende vergunningen
Verleende vrijstelling art. 19.2 
WRO
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen Toezicht 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage het vrijstellingsbesluit als 
bedoeld in:

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:

•  Maartensdijk, aanleggen van een 
fietspad en een ruiterpad tussen 
Kooijdijk en Gagelbos (3 decem-
ber 2009)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen, totdat de 
hierna aangegeven beroepstermijn 
is verstreken, in het gemeentehuis 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht, ter inzage op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur. 
Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten recht-
streeks in uw belang bent getrof-
fen? Dan kunt u op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank te Utrecht, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. U moet dat doen 
binnen zes weken vanaf de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is 
gelegd. De beroepstermijn van zes 
weken begint dus te lopen vanaf de 
tweede dag na de datum van deze 
publicatie.
In het beroepschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving 
van de beslissing waartegen het 

beroep is gericht en de redenen 
waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet onderte-
kend worden. Voor het in behande-
ling nemen van een beroepschrift 
moet u griffierecht betalen. 
Ook al dient u een beroepschrift in, 
dan mag toch van de verleende ont-
heffing en bouwvergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een beroepschrift 
een voorlopige voorziening aanvra-
gen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning ook griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
van de betalen griffierechten kunt u 
contact opnemen met de griffier van 
de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Vergadering Welstandscommis-
sie
Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering 
van de welstandscommissie is op 
maandagmiddag 14 december 
2009. De gegevens zoals vergader-
locatie en agenda zijn vanaf vrijdag 
voorafgaand aan de vergadering 
te raadplegen op de gemeentelijke 
website www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

Openbare kennisgeving kapver-
gunning
Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:
Westbroek:
•  Kerkdijk 174, 1 conifeer (03-12-

2009)

Groenekan:
•  Vijverlaan 1, 1 inlandse eik (03-

12-2009)
Hollandsche Rading:
•  Spoorlaan 38, 1 den, Herplant 

(03-12-2009)
•  Tolakkerweg 59, 1 Amerikaanse 

eik (03-12-2009)
•  Gr. Floris V weg 37-53, 1 berk 

Noodkap (03-12-2009)
Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

 <in blok> Beleid en Strategie

Ter inzage ontwerpbestemmings-
plan Groenekan 2009
Overeenkomstig artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening, maken Bur-
gemeester en wethouders van 
De Bilt bekend, dat het ontwerp 
bestemmingsplan “Groenekan 
2009” vanaf 10 december 2009 
gedurende 6 weken ter inzage 
ligt bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. Aanleiding voor het 
opstellen hiervan is de actualisering 
van bestemmingsplannen binnen de 
gemeente De Bilt.
Het ontwerp bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, voor-
schriften en een plankaart. Het 
bestemmingsplan betreft enkel 
de kern van Groenekan en niet 
het omliggende buitengebied. In 
het noorden wordt het plangebied 
begrensd door het groene landelijke 
gebied, wat direct op het noorden 
aanwezig is. De grens is getrok-
ken waar de bebouwing eindigt en 
het groene buitengebied begint. De 
oostgrens wordt gevormd door de 
bebouwing aan de Veldlaan en de 
Veldlaan zelf. De westgrens wordt 
gevormd door de Kon. Wilhelmi-
naweg / Ruigenhoeksedijk en de 
bebouwing aan deze weg. De zuid-
grens wordt gevormd door de grens 
tussen het bebouwde gebied en het 
groene buitengebied. Een uitzonde-
ring hierop is een tweetal boerde-
rijen aan de Groenekanseweg 78 en 
88 welke onder het groene buiten-
gebied vallen. Het bestemmings-
plan heeft een sterk conserverend 
karakter en ziet voornamelijk toe 
op het vastleggen van de bestaande 
situatie.

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Beleid en Strategie
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Informatie grieppandemie 
Nieuwe Influenza A (H1N1)

Tweede vaccinatieronde 
Volgende week start de GGD Midden-Nederland met de tweede vaccina-
tieronde. Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van 
baby’s tot 6 maanden uit De Bilt worden op 16 en 17 december verwacht in 
Spleasure Centrum, Dalweg 181 te Soest voor hun tweede vaccinatie. Indien 
u bent uitgeweken naar een andere datum of locatie tijdens de eerste vaccina-
tieronde moet u er zelf rekening mee houden dat er 21 dagen tussen de twee 
vaccinaties zitten. 

Wanneer word ik gevaccineerd? 
Neem de verjaardag van de persoon voor wie u een uitnodiging heeft gekre-
gen. Heeft u meerdere uitnodigingen gekregen ga dan uit van de geboorte-
datum van de oudste persoon. Zoek in de tabel de juiste regel om te zien op 
welke dag en tussen welk tijdstip de GGD u en/of uw kind(eren) verwacht.

Soest

GGD verwacht u voor de 2e prik:
Verjaardag oudste persoon met uitnodiging 16 december tussen… 

1 januari – 20  januari 08.00-09.00 

21 januari – 9 februari 09.00-10.00 

10 februari – 29 februari 10.00-11.30 

1 maart – 20 maart  11.30-12.30 

21 maart – 9 april 12.30-14.00 

10  april – 30 april 14.00-15.00 

1 mei – 20 mei 15.00-16.00 

21 mei – 9 juni 16.00-17.30 

10 juni – 30 juni 17.30-18.30 

GGD verwacht u voor de 2e prik:
Verjaardag oudste persoon met uitnodiging 17 december tussen… 

1 juli – 20 juli 08.00-09.00 

21 juli – 10 augustus 09.00-10.00 

11 augustus – 31 augustus 10.00-11.30 

1 september – 19 september 11.30-12.30 

20 september – 10 oktober 12.30-14.00 

11 oktober – 31 oktober 14.00-15.00 

1 november – 19 november 15.00-16.00 

20 november – 10 december 16.00-17.30 

11 december – 31 december 17.30-18.30 

Vervoersmogelijkheden
De verwachting is dat vrijwel iedereen vanuit de gemeente De Bilt op eigen 
gelegenheid naar Soest reist, dit was ook op 25 en 26 november (de eerste 
vaccinatieronde) het geval. Mocht het zo zijn dat u wel wilt gaan, maar dat u 
geen eigen vervoer heeft of heeft kunnen regelen, belt u dan uiterlijk vrijdag 
11 december met de gemeente via telefoonnummer (030) 228 94 11. Uw 
gegevens worden dan genoteerd en in overleg met u wordt een oplossing 
gezocht.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vaccinatie en de Mexicaanse griep: www.griep-
pandemie.nl of bel naar het gratis landelijk nummer van Postbus 51: 0800-
1100. Informatie over de vaccinaties door de GGD Midden-Nederland staat 
op: www.ggdmn.nl. Mailen of bellen kan ook via griep@ggdmn.nl of (030) 
608 60 86 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur).
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De ter inzage termijn start op 10 
december 2009 en duurt tot en 
met 20 januari 2010. In deze peri-
ode kunnen belangstellenden het 
ontwerpbestemmingsplan inzien op 
maandag, woensdag en donderdag 
van 8.30 - 17.00 uur, dinsdag van 
8.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 
8.30 uur - 16.00 uur bij het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg zuid 173 in Bilt-
hoven. U kunt het plan ook vinden 
op onze website, www.debilt.nl. 

Tot en met 20 januari 2010 kunt u 
mondeling of schriftelijk reageren 
door een zienswijze op het ont-
werp bestemmingsplan “Groenekan 
2009” kenbaar te maken. Uw schrif-
telijke zienswijze moet u sturen aan 
de gemeenteraad van de gemeente 
De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven. Indien u een mondelinge 
zienswijze wilt indienen of als u 
specifieke vragen of opmerkingen 
heeft over het ontwerpplan, dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
J. Neyssen van de afdeling Beleid 
en Strategie, tel. (030) 2289595.

Ter inzage ontwerpbesluit hogere 
waarden Groenekan
De gemeente De Bilt stelt voor 
de kern Groenekan een nieuw 
bestemmingsplan op. Binnen het 
plan wordt het mogelijk gemaakt 
om op vier verschillende locaties 
woningen te bouwen. Vanwege het 
verkeer op de A27 wordt op deze 
locaties de wettelijke voorkeurs-
waarde van 48 dB overschreden. 
Voordat de gemeente het bestem-
mingsplan kan vaststellen moet 
ontheffing worden verleend van de 
voorkeurswaarde. De Wet geluid-
hinder biedt de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, ontheffing te 
verlenen van deze voorkeurswaar-
de. Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens voor 
het bouwplan gebruik te maken van 
deze mogelijkheid.
Op grond van de Wet geluidhin-
der kunnen belanghebbenden gedu-
rende zes weken na verschijning 
van deze publicatie hun zienswijze 
ten aanzien van dit ontwerpbesluit 
indienen bij het college van B&W 
van de gemeente De Bilt. Uw brief 
dient u te richten aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente De 
Bilt, Postbus 300, 3720 AH Biltho-
ven, onder duidelijke vermelding 
van uw naam en adres alsmede het 
kenmerk van het betreffende ont-
werpbesluit hogere waarden (HW).

Het ontwerpbesluit HW met de bij-
behorende stukken ligt geduren-
de zes weken ter inzage, van 10 
december 2009 en tot en met 20 
januari 2010. Gedurende de inzage-
termijn kunnen de stukken  worden 
ingezien in het informatiecentrum 
in het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
U kunt het plan ook vinden op onze 
website, www.debilt.nl. Als u speci-
fieke vragen of opmerkingen heeft 

over het ontwerpbesluit, dan kunt 
u contact opnemen met de heer J. 
Neyssen van de afdeling Beleid en 
Strategie, tel. (030) 2289595. 

Verkeer
Verkeersbesluit inrijverbod 
vrachtverkeer

Bij het informatiecentrum van het 
gemeentehuis ligt het volgende 
gewijzigde verkeersbesluit en bij-
behorende tekening ter inzage:

•  Inrijverbod vrachtverkeer met uit-
zondering van bestemmingsver-
keer

Op de Groenekanseweg in Groe-
nekan is bij fietsers een gevoel 
van onveiligheid aanwezig, voorna-
melijk door vrachtverkeer op deze 
weg. Als gevolg van het elkaar 
passeren van vrachtverkeer ontstaat 
ook schade aan bermen en bomen. 
Een oplossing hiervoor is gewenst.
Het weren van elk vrachtverkeer is 
te ingrijpend, gelet op de belangen 
van aanwezige bedrijven. Aanvan-
kelijk was besloten een inrijverbod 
te maken aan één zijde voor alle 
vrachtverkeer (Bekendmaking 24 
juni 2009). Daartegen is bezwaar 
gemaakt door diverse bedrijven aan 
de Groenekanseweg. Dat was aan-
leiding het besluit te herzien, in de 
zin dat het inrijverbod voor vracht-
verkeer geldt, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer.
Voor het overige is dit besluit gelijk 
aan het voorgaande: het inrijverbod 
geldt voor verkeer dat vanaf de 
Koningin Wilhelminaweg richting 
De Bilt rijdt en geldt vanaf het via-
duct van de A27.  

Informatie
Dit besluit ligt gedurende zes 
weken na de dag van bekendma-
king bij het informatiecentrum van 
het gemeentehuis (Soestdijkseweg 
zuid 173) tijdens openingsuren ter 
inzage. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met de heer T.H. 
van den Hurk, via (030) 2289608 of 
HurkT@debilt.nl. 

Rechtsverwijzing 
Als u het niet eens bent met het 
genomen besluit, dan kunt u op 
grond van artikel 8:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), bin-
nen zes weken na de publicatie-
datum van het besluit schriftelijk 
beroep instellen bij de Arrondis-
sementsrechtbank Utrecht, sector 
Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht.

Uw beroepschrift moet door u wor-
den ondertekend en moet volgens 
artikel 6:5 Awb tenminste bevatten:
a.  uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen uw beroepschrift is 
gericht;

d.  de gronden van uw beroep.
Als een beroepschrift aanhangig 

is, kan de indiener daarvan bij de 
voorzieningenrechter van genoem-
de rechtbank een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen, 
wanneer onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dit zou 
vereisen.

Degene die beroep instelt, res-
pectievelijk een verzoek om een 
voorlopige voorziening doet, is een 
griffierecht verschuldigd. De griffie 
van genoemde rechtbank kan infor-
matie verstrekken over de hoogte 
van het griffierecht en de wijze van 
betaling.

Voetgangersoversteekplaatsen 
Groenekanseweg

Bij het informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis liggen het 
volgende verkeersbesluit en de bij-
behorende tekeningen ter inzage:

Omschrijving
Aan de Groenekanseweg in Groe-
nekan ligt de basisschool 'De Nije-
poort' welke gevestigd is aan de 
Groenekanseweg 21 en 32. Op het 
betreffende weggedeelte van de 
Groenekanseweg geldt een maxi-
mum snelheid van 30 km/u. In de 
buurt van de scholen hangen langs 
de rijbaan enkele borden met de 
tekst: 'minder snel bij onze school'. 
Om de aanwezigheid van de scho-
len meer te benadrukken en de 
veiligheid bij het oversteken van de 
Groenekanseweg voor de leerlin-
gen te verbeteren, heeft het college 
besloten om twee voetgangersover-
steekplaatsen aan te leggen.

Informatie
Dit besluit ligt gedurende zes weken 
na de dag van bekendmaking bij het 
informatiecentrum van het betref-
fende gemeentehuis ter inzage. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer E. van 't 
Zelfde  via (030) 2289199

Bezwaar en voorlopige voorzie-
ning 
Indien u het niet eens bent met dit 
besluit, dan kunt u op grond van 
artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking schrifte-
lijk bezwaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
in Bilthoven.

Uw bezwaarschrift dient door u te 
worden ondertekend en dient ten-
minste te bevatten (artikel 6:5 van 
de Algemene wet bestuursrecht):
a.  uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen uw bezwaarschrift is 
gericht;

d.  de gronden van uw bezwaar.
Belanghebbenden kunnen ook om 
een voorlopige voorziening ver-
zoeken bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Utrecht, sector 

Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. 

Een voorlopige voorziening kan 
door de voorzieningenrechter van 
de rechtbank worden getroffen als 
onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Van 
de verzoeker van een voorlopige 
voorziening wordt een griffierecht 
geheven en deze wordt door de grif-
fie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griffierecht 
en de wijze van betaling.

<in blok> Samenlevingszaken

Vaststelling ambtsinstructie leer-
plichtambtenaar

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 3 november 
2009 de ambtsinstructie voor de 
leerplichtambtenaar vastgesteld. 
Deze instructie treedt in werking 14 
dagen na bekendmaking. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de leerplichtambtenaar, 
mevrouw Maryam Azougagh, tel: 
030- 228 95 83. 
 

<in blok> Publiekszaken

Openbare kennisgeving Kandi-
daatstelling

De burgemeester van De Bilt maakt 
het volgende bekend:

1.  Op dinsdag 19 januari 2010 zal 
de kandidaatstelling voor de ver-
kiezing van de leden van de raad 
van de gemeente De Bilt plaats-
hebben.

2.  Op die dag kunnen op het gemeen-
tehuis van De Bilt, Soestdijkse-
weg zuid 173 in Bilthoven, bij 
het daar gevestigde hoofdstem-
bureau van 9.00 tot 15.00 uur 

lijsten van kandidaten (model H 
1) worden ingeleverd.

3.  De benodigde formulieren voor:
-  de lijsten van kandidaten (model 

H 1)
-  de verklaringen van instemming 

van de kandidaten met hun kandi-
daatstelling (model H 9)

-  de machtigingen tot het plaatsen 
van de aanduiding van de poli-
tieke groepering boven een kandi-
datenlijst (model H 3-1)

-  machtiging tot het plaatsen van 
een aanduiding, gevormd door 
samenvoeging van de aanduidin-
gen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een 
kandidatenlijst. (model H 3-2)

-  de verklaringen van ondersteuning 
van een kandidatenlijst (model H 
4)

-  de verklaringen betreffende het 
verbinden van de kandidaten-
lijsten tot een lijstencombinatie 
(model I 10) zijn tot en met de 
dag van de kandidaatstelling ter 
gemeentesecretarie kosteloos voor 
de kiezers verkrijgbaar.

4.  Voor de kandidaatstelling moet 
een waarborgsom van € 225,- 
worden betaald door overmaking 
van dit bedrag op rekeningnum-
mer 285074059 ten name van 
gemeente De Bilt, Burgerzaken, 
tenzij bij de laatstgehouden ver-
kiezing van de leden van de raad 
van de gemeente een of meer 
zetels aan de politieke groepe-
ring is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de 
wettelijke voorschriften betreffen-
de de inlevering van kandidatenlijs-
ten worden ter gemeentesecretarie 
verstrekt door Unit Burgerzaken, 
gemeente De Bilt, Soestdijkseweg 
zuid 173 in Bilthoven, tel 030 228 
94 11. 

Samenlevingszaken

Publiekszaken
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Afsluiten papierbakken
Vanaf 14 december worden op diverse locaties weer buitenpapierbakken 
afgesloten. Dit gebeurt om vuurwerkschade aan de bakken te voorkomen. 
De papierbakken worden in week 2 (januari) weer geopend. Indien er bij u 
in de buurt een papierbak is beschadigd of opgeblazen door vuurwerk, dan 
kunt u dit melden via info@debilt.nl. Deze papierbakken worden wegge-
haald en pas na de tweede week in 2010 vervangen. 

Nieuwe zakken voor 
plasticinzameling beschikbaar
Voor de inzameling van plastic afval heeft de gemeente een nieuwe voor-
raad plastic zakken besteld. Indien u door uw voorraad heen bent, kunt naar 
verwachting vanaf half december nieuwe plastic zakken afhalen bij het 
informatiecentrum van het gemeentehuis in Bilthoven, De Milieustraat in 
De Bilt, en het servicepunt in Maartensdijk. Per inwoner wordt één rol met 
daarop 10 zakken verstrekt. Ook is de gemeente op dit moment in overleg 
met een aantal winkeliers, om te bekijken of de zakken ook bij hen af te 
halen zijn. De winkeliers hangen een poster van Plastic Heroes voor het 
raam, zodat zij herkenbaar zijn als distributiepunt. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente, www.
debilt.nl (onder Wonen en Leven → Afval en Milieu) of www.plasticheroes.nl. 

Raadsvergadering 
De gemeenteraad van De Bilt vergadert op 17 december 2009. De agenda 
en vergaderstukken zijn vanaf 15 december te vinden op de website van de 
gemeente www.debilt.nl onder Bestuur en Organisatie → Vergaderkalender-/ 
stukken. 
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 

Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 

en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 

gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Gemeente heeft gewijzigde 
openingstijden in december

Tijdens de feestdagen in december hebben het gemeentehuis, de Milieustraat 
en het servicepunt in Maartensdijk gewijzigde openingstijden.

Het gemeentehuis is gesloten op: 
- Woensdag 16 december vanaf 15.00 uur
- Donderdag 24 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 25 december hele dag
- Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 1 januari hele dag
- Maandag 4 januari tot 10.30 uur

Het servicepunt in Maartensdijk is gesloten op: 
- Maandag 28 december
- Donderdag 31 december

De milieustraat is gesloten op:
- Donderdag 24 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 25 december hele dag
- Zaterdag 26 december de hele dag
- Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
- Vrijdag 1 januari hele dag
- Zaterdag 2 januari 

De afdeling Vergunningen en Toezicht (o.a. loket bouwen en wonen) is geslo-
ten op dinsdag 15 december. 

Iets verloren of gevonden? 
Meld het bij de gemeente!

Sleutelbos gevonden? Paraplu verloren? Vroeger kon u daarvoor terecht bij 
de politie. Sinds april 2007 heeft de politie deze taak overgedragen aan de 
gemeente. Heeft u iets gevonden of verloren? Dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente via het digitaal loket op www.debilt.nl of via (030) 228 
94 11. Langskomen kan natuurlijk ook. Tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis kunt u met uw melding terecht bij het informatiecentrum.

Bij diefstal van een voorwerp moet u wel contact opnemen met de politie, om 
aangifte te doen. Dit kan via telefoonnummer (0900) 8844 of via de website 
www.politie.nl. U kunt ook langskomen op het bureau, Hessenweg 194d in 
De Bilt. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Xavier Boot (1989) studeert aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij Rian de Waal. Hij begon 
op zevenjarige leeftijd met pianoles-
sen bij de Biltse Muziekschool, waar 
al gauw bleek dat hij een bijzonder 
talent bezat. Op zijn elfde werd hij 
aangenomen bij de Jong Talentklas 
van het Utrechts Conservatorium bij 
Henk Ekkel. Aan de Academie voor 
Muzikaal Talent vervolgde hij zijn 
opleiding waar hij les kreeg van de 
Russische pianiste Mila Baslawskaja. 
Xavier heeft inmiddels ruime con-
certervaring opgedaan in binnen- en 
buitenland, met optredens in onder 
andere De Doelen in Rotterdam, het 
Concertgebouw in Amsterdam, Vre-
denburg in Utrecht, maar ook bij het 
Muiderslot voor Koningin Beatrix. 
In Oostenrijk heeft hij met orkest 
gesoleerd, en concerten in Tsjechië en 
Denemarken gegeven. 

Prijzen
Xavier Boot heeft op diverse con-
coursen prijzen gewonnen, waaron-
der het Petrof Piano Concours en het 
Prinses Christina Concours. Tijdens 
het Nationaal pianoconcours SJMN 
in 2008 eindigde hij in zijn leef-
tijdscategorie als hoogste, en ont-
ving hij naast de prijs voor de beste 
vertolking van modern Nederlands 
werk tevens de prijs voor de beste 

vertolking van Liszt. In 2006, het 
tweehonderdvijftigste geboortejaar 
van Mozart, ontving hij bij een speci-
ale Mozart competitie in het Schiller-
theater te Utrecht eveneens de eerste 
prijs. Eens per jaar in december geeft 
Xavier Boot een concert in Bilthoven; 
hier heeft hij zijn eerste pianolessen 
gevolgd bij Truus Nijessen. Dit jaar 
is het zijn eerste lustrum met een 
bijzonder recital: hij treed solo op en 
zal onder andere één van de mooiste 

pianosonates van zijn lievelingscom-
ponist Mozart ten gehore brengen. 
Daarnaast speelt hij het monumentale 
pianowerk van Franz Liszt: de sonate 
in b mineur. 

SKC
Dit concert wordt georganiseerd 
door het Muziekpodium De Bilt, een 
samenwerkingsverband tussen de 
Concert Commissie van de Biltse 
Muziekschool, De Stichting Kunst en 
Cultuur De Bilt en het Walter Maas 
Huis. Kaarten voor de voorstelling (à 
€ 10,00 / kinderen t/m 16 jaar: € 7,50) 
zijn verkrijgbaar bij de administra-
tie van de Biltse Muziekschool, De 
Kwinkelier 47, Bilthoven. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij: Primera 
De Kwinkelier (Winkelcentrum De 
Kwinkelier) en een half uur voor de 
voorstelling aan de kassa, of door 
overboeking van het totaalbedrag op 
rek.nr. 669 996 572 ten name van 
X.C.H.F. Boot o.v.v. ‘Inzake Klavier’, 
het aantal kaarten en uw naam. 

Bij afname van vijf kaarten of meer 
geldt, uitsluitend in de voorverkoop, 
een korting van 10%. Vraag ook naar 
de speciale gezins- en familiearran-
gementen. Voor verdere inlichtingen, 
reserveringen en het aanvragen van de 
concertfolder: tel 030 2283026 en via 
e-mail: info@biltsemuziekschool.nl

Pianorecital Xavier Boot 
Op zondag 13 december wordt in Julius Röntgenzaal van de Biltse Muziekschool aan de Kwinkelier 47  

te Bilthoven een pianorecital gegeven door de Xavier Boot. De aanvang is om 16.00 uur.

Eens per jaar in december 
geeft Xavier Boot een concert in  
Bilthoven.

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 
het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Om het aanbod en de gezelligheid 
van de winkel te verbeteren is er op 
initiatief van medewerkers en vrij-
willigers, binnen ruim een week, de 
winkel geverfd, voorzien van een 
houten vloer en ingericht met stijl-
volle kasten met als finishing touch 
een kroonluchter. De winkel straalt 
warmte en gezelligheid uit.

Lint
Vrijwilliger Jaap Grootveld mocht 
de heropening verrichten: ‘Ik heb 
het met veel liefde voor de bewoners 
gedaan. Ik ben blij dat het nu klaar 
is en hoop dat de bewoners er heel 
veel plezier van zullen hebben’, aldus 
een bescheiden Grootveld. Na deze 
treffende woorden mocht oud Maar-
tensdijker Maarten van Woudenberg 
het lint doorknippen waarna de win-
kel officieel voor geopend werd ver-
klaard. Onder het genot van een hapje 

en een drankje keken de bewoners, 
vrijwilligers en familieleden hun 
ogen uit. Het assortiment is uitge-
breid met diverse cadeauartikelen, 

verzorgingsproducten, lekkernijen, 
drankjes, kortom er is voor  ieder wat 
wils. De winkel is iedere dag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur [HvdB]. 

Winkel van St. Elisabeth heropend
Verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche doet er alles aan om haar bewoners in het leven van alle dag te 
laten delen en bijvoorbeeld ook het zelf een boodschapje kunnen doen hoort daarbij. Donderdag 3 december 

is de ‘winkel’, na een metamorfose te hebben ondergaan, feestelijk heropend.

Na de officiële openingshandeling was ook Maarten van Woudenberg klaar 
om het glas te gaan heffen.

Weddenschap
Tijdens de begrotingsbehandeling 
sloten Etiënne van Buren (SP) en 
wethouder Herman Mittendorff een 
weddenschap af om een kratje bier. 
De Bilt kon volgens Van Buren nooit 
Sportgemeente van het Jaar worden 
omdat er geen buitenzwembad is. 

Het gebeurde toch, dus kreeg de 
wethouder op 26 november het 
‘gewonnen’ kratje.



 De Vierklank 17 9 december 2009

Ook dit jaar heeft de serviceclub De 
Ronde Tafel Bilthoven een Kerstbo-
menverkoop en wel op twee locaties, 
aanstaande zaterdag 12 december. De 
gehele opbrengst gaat dit jaar naar de 
verstandelijk gehandicapte kinderen 
die wonen bij Christophorus in Bosch 
en Duin. 
 
Vanwege het verkoopresultaat en veel 
positieve reacties in voorgaande jaren 
is er voor twee verkooplocaties geko-
zen: in Bilthoven Centrum (dit jaar 
op het kleine parkeerterrein op de 
Vinkenlaan naast Donnelli) en op 
de Kerstmarkt in Den Dolder (op 
het plein naast restaurant Sensa). Op 
deze Kerstmarkt zal ook verkoop zijn 
van eerste kwaliteit bloemen, kerst-

kransen en -arrangementen door Star 
Bloemen. Ook zal Restaurant Sensa 
zich daar presenteren aan het winke-
lend publiek.  
 
Kwaliteit
‘Dit jaar hebben we gekozen voor 
Deense Nordmann bomen’ vertelt 
Jurre van Gellicum, actief Lid van 
de Ronde Tafel Bilthoven. ‘Door in 
te kopen bij een importeur uit Rijns-
burg hebben we dit jaar gegarandeerd 
topkwaliteit in huis gehaald’ vult Jan 
Jaap van Donselaar aan. 

Christophorus
In de aanloop naar de kerstbomenver-
koop is er intensief contact geweest 
met Christophorus. In de huizen van 

Christophorus in Bosch en Duin 
wonen, leren en werken verstandelijk 
gehandicapte kinderen. Er bleek bij 
hen echt behoefte aan ondersteuning 
bij de aankoop van speelmateriaal, 
kleding en daarnaast ook praktische 
hulp bij activiteiten. Doordat de 
Ronde Tafel Bilthoven 18 leden telt 
die graag de handen uit de mouwen 
steken, was de keuze voor Christo-
phorus snel gemaakt. 
 
Tien euro 
Bovenop de inkoopprijs betalen de 
kopers van de Nordmannen tien euro 
voor het goede doel. ‘Stelt u zich 
eens voor: niet alleen een prachtige 
kerstboom maar daarbij de gedachte 
dat u heeft bijgedragen aan het geluk 
van een kind’, aldus voorzitter van 
de Ronde Tafel Bilthoven Rogier van 
Huffelen. Hij is zeer optimistisch. 
‘We staan maar één dag, dus alles 
moet weg. Dat is enerzijds een risico, 
maar anderzijds ben ik erg hoopvol 
op de medewerking van de inwoners 
van ons dorp. Kom dus alstublieft 
zaterdag 12 december op een van de 
twee locaties een boom kopen! Pas 
dan kan de kerst echt beginnen.’

Volkskerstzang in Groenekan
In de donkere dagen voor kerst is het goed om wat lichtpuntjes te zien. Een 
van die lichtpuntjes is de Volkskerstzang die opnieuw op 16 december in de 
Dorpskerk aan de Groenekanseweg wordt gehouden.

De Volkskerstzang is ook dit jaar bijzonder door de deelname van veel 
lokaal talent. Natuurlijk blijft de hoofdzaak het meezingen met de traditi-
onele kerstliederen, maar daarnaast zorgen de solisten Helene Kalisvaart, 
Erik Janse en Jan Hilbert, het Muze koor en de kinderen van De Nijepoort 
school voor verrassende bijdragen. De instrumentale invulling wordt 
verzorgd door een ensemble bestaande uit Peter en Carolien Klopstra en 
Anneloes van den Brink. Klaas van Boggelen, orgel en Michiel Plomp, 
trompet, ondersteunen de samenzang. Het thema van de avond is ‘Midden 
in de winternacht’. De predikanten Piet Pannekoek en Cor Hoogerwerf 
zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de overdenking. De toegang 
is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Stichting 
Tandheelkundeproject Kenia. Na afloop van de avond is iedereen welkom 
om een beker warme chocomel te komen drinken. Parkeermogelijkheden 
zijn er op de Kastanjelaan en de Versteeglaan.
De volkskerstzang begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Voor meer informatie tel. 0346 213276.

Unicefverkoop bij AH
Kwinkelier en Den Dolder

Vrijdag 11 december a.s. staat de Unicefkraam bij de Albert Heijn in de 
Kwinkelier en zaterdag 12 december bij de Albert Heijn in Den Dolder, 
beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Behalve kerstkaarten zijn er ook leuke 
cadeautjes te koop, zoals een mooie met de hand beschilderde kerstbal, 
kaarsen, knuffels, boekenleggers en mooi speelgoed. 

De najaarscampagne van Unicef staat dit najaar in het teken van het voor-
komen van het doorgeven van het HIV-virus van zwangere moeders aan 
hun baby. Nu wordt er nog bijna elke minuut een baby geboren met HIV, 
doorgegeven door de moeder tijdens de zwangerschap. Dat zijn ruim 1000 
baby’s per dag. Met de juiste medicijnen en zorg kan deze overdracht in 
98 % van de gevallen worden voorkomen. Men kan hier een bijdrage aan 
leveren door iets bij de Unicefkraam te kopen. Dat kan ook op het huisadres 
van Bibi van der Ven, Parklaan 37 te Bilthoven, tel. 030 2718195.

Donderdag 10 december wordt de 
kerstfair geopend door wethouder 
Bert Kamminga, die Dorps- en Wijk-
gericht werken in zijn portefeuille 
heeft. Vervolgens wordt de rode loper 
uitgelegd voor een modeshow, gere-
geld en gepresenteerd door Annema-
rie Plug van de firma Nagel. Er wordt 
mode getoond voor alle leeftijden en 
verschillende stijlen. De show begint 
om 19.30 uur en zal waarschijnlijk 
een uur duren. Om 20.30 uur zul-
len dan de prijzen worden bekend 
gemaakt en uitgereikt van de Sinter-
klaasactie van de winkeliers waaron-
der de hoofdprijs van een midweek 
of langweekend weg en tevens van de 
DIOactie de Gigaweken.

Vrijdag 
Op vrijdag 11 december pakken de 
ondernemers groots uit. Iedereen 
wordt ontvangen in de tent en door 
gastvrouwen voorzien van koffie met 
wat lekkers erbij. Vervolgens is er 
veel te zien en te proeven, allemaal 
gericht op de komende kerstdagen. 
Slager Andries Zweistra presenteert 
een topkok, die verschillende vlees-
soorten zal bereiden en laten proeven. 
Die dag is dat o.a. een demonstratie 

met Mediterrane worstjes. Daarnaast 
is ook Groenrijk aanwezig, autobe-
drijf Van Woudenberg en Fa. Colijn 
met oude auto’s, de Bikeshop, de 
Stomerij en C 1000. Visagisten van 
Drogisterij en Parfumerie van Ros-
sum zullen desgewenst mensen gratis 
‘opmaken’. Bianca Stevens is een 
aantal uren werkzaam als Nagelstylis-
te. Hairsdesque toont sieraden en arti-
kelen van Mexicaans tafelzeil. Bakker 
Bos zal zijn feestdagenspecialiteiten 
laten zien en proeven en verkoopt ook 
oliebollen en Cafetaria Peet laat u zijn 
nieuwe snacks proeven evenals Land-
waart (groente en traiteur), die u laat 
proeven van verschillende gerechten. 
Jannet Rijksen zorgt voor de aan-
kleding van de tenten en de Primera 
laat een Sigarenspecial verzorgen. Er 
zullen presentaties zijn van Kadoshop 
‘t Haantje, Marskramer, Nagel mode 
en Bloemisterij Rijksen. Dierenspeci-
aalzaak Dobey en Kooi’ s speelgoed 
completeren het geheel.
Om 16.00 uur is er een optreden van 
de Maartensdijkse Kitty Donker. Om 
19.00 uur zal zij nogmaals een optre-
den verzorgen maar dan samen met 
zanggroep Ventilia. 

Zaterdag 
Het programma van zaterdag 12 
december van 09.00 tot 16.00 uur 
lijkt qua invulling door de winkeliers 
veel op dat van de vrijdag ervoor. Op 
zaterdag is opnieuw Cafetaria Peet 
aanwezig met een zitje en lekkere 
hapjes, heeft Slager Andries Zweistra 
een patéproeverij met diverse soorten 
wild paté, wordt er om 10.30 uur 
gemusiceerd door muziekvereniging 
Kunst en Genoegen en begeleidt Kees 
Grobecker om 12.00 uur op piano 
zangeres Natasja Gorlee. Zij volgde 
de zangopleiding Docerend musicus 
aan het Conservatorium in Utrecht 
en daarnaast de musicalopleiding van 
het Nederlands Musical Ensemble. 
Op alle dagen zijn de tenten verlicht 
en verwarmd en voor zondag is alles 
weer schoon en opgeruimd [HvdB]. Kerstbrocante

Welkom op de sfeervolle kerstbrocante aanstaande zaterdag 12 december 
in Bilthoven. Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u snuffelen tussen serviesgoed, 
kandelaars, en nog veel meer leuke oude spulletjes. De warme chocomelk 
en gluhwein staan klaar aan de Prins Hendriklaan 63 in Bilthoven!

Kerstfair Maertensplein

In de grote tent, die op 11 en 12 
december op het Maertensplein is 
opgesteld is ook een royale verkoop-
tafel ingericht met artikelen van de 
Wereldwinkel. Speciaal met het oog 
op kerst treft men daar een unieke 
collectie kunstnijverheid, stuk voor 
stuk geïmporteerd uit ontwikkelings-
landen. 
Onder meer kerstboomversieringen, 
kaarsen, fijnzinnige stalletjes en 
sfeervolle retablo's. Ook veel siera-
den en cadeauartikelen om jezelf of 
een ander te verrassen. En de wereld-

winkel Pinotage-wijn is onlangs uit-
geroepen tot de beste in zijn soort! 

Wat producten van de Wereldwinkel 
zo uniek maakt is dat ze zijn inge-
kocht volgens de solide Fair Trade-
formule met een eerlijk rendement 
voor de boeren en producenten ter 
plaatse. Flinke mensen met eigen 
initiatief die daarmee de mogelijk-
heid krijgen om zelf een bijdrage te 
leveren aan iets meer welzijn in eigen 
dorp of gemeenschap. Een aankoop 
in de Wereldwinkel heeft daardoor 

een meerwaarde die uitstijgt boven de 
loutere de prijs die je ervoor betaalt. 
Iedereen is hartelijk welkom op tij-
dens de kerstmarkt op het Maertens-
plein.

Kerstzangdienst met
de Woudzang

Op zaterdag 19 december hoopt het Chr. Gem. Koor ‘De Woudzang’ haar 
liederen weer gehore te brengen tijdens de Kerstzangdienst in de Ned. Herv. 
Kerk te Lage Vuursche. De meditatie word verzorgd door de Ned. Her-
vormde predikant ds. G.H. Kruijmer. De kerstzangavond begint om 20.00 
uur (kerk open om 19.30 uur). Na afloop is er een moment van ontmoeting 
met koffie in het naast de kerk gelegen Dorpshuis De Furs.

Wereldwinkelen op de kerstmarkt

De Ronde Tafel verkoopt kerstbomen



Bel 0346 211992

of mail naar

info@vierklank.nl
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De opbrengst komt ten goede aan 
een activiteit in Nicaragua, aan de 
Dorpskerk zelf en een bescheiden 
deel wordt gereserveerd voor een 
volgende Marktdag en Wintermarkt. 
De markt is de eerste van een aantal 
kerstactiviteiten, zoals kerstfeest voor 
de jeugd op 20 december en de kerst-
nachtdienst. 

Wintermarkt, winterfair of kerstfair; 
het lijkt of ze in deze tijd niet meer 
weg te denken zijn. Op deze dag 
zijn er in deze regio naar bekend 
zelfs drie, die zo worden genoemd. 
Fair is de meest moderne benaming, 
maar dit uit het Engels overgenomen 
woord, dat zich intussen al wel een 
plaats heeft weten te veroveren in de 
officiële Nederlandse woordenschat 
betekent naast eerlijk of gelijkwaar-
dig ook gewoon in het Nederlands 
feest, markt of beurs. En dan gelden 
dus weer de aloude woorden van 
Shakespeare: ‘What ’s in a name’? 
Weliswaar was op het moment van 
plannen maken het feit, van meer-
dere organisaties nog niet bekend; het 
zou volgens Anco de Rooij en Jaap 
Verkroost van het organisatieteam 

geen verschil hebben gemaakt bij het 
kiezen van een datum. Anco: ‘Waar-
schijnlijk bedienen we eenzelfde 
publiek, dat nu alleen maar een korter 
bezoekje aan elke activiteit afzonder-
lijk kan brengen of de keus op basis 
van het aanbod voor alleen maar die 
ene doet. Ook kan de bestemming van 
de opbrengst leidend zijn; dat is ook 
onze ervaring en daar kun je dan ook 
niet duidelijk genoeg over zijn. Wat 
ons betreft wordt het in ieder geval, 
zowel een feest, als een markt, als 
een beurs’. 

Boekenmarkt
Op het programma staat een grote 
boekenmarkt, verkoop van gebruikte 
winterkleding, verkoop van kaarten 
en van winterbloemen. Om een ver-
binding te leggen tussen De Voorhof 
en de Kerk zal er buiten een kraam 
staan waar poffertjes worden gebak-
ken en warme chocolademelk kan 
worden gekocht. In de Soeptaverne 
kan worden genoten van een kopje 
soep.
In De Voorhof is er een grote boe-
kenmarkt. Wanneer men nog iets te 
lezen wil hebben tijdens de komende 

feest - en vrije dagen, dan zal er op 
de wintermarkt genoeg te kiezen zijn. 
Er staan die dag 10000 boeken in de 
aanbieding. Een boek kost € 1,- en 
een jeugdboek € 0,50. 

Kledingmarkt
Veel mensen, waaronder leden van 
de Dorpskerk hebben de afgelopen 
tijd eens flink in hun kledingkast 
geneusd en gekeken wat men deze 
winter nog wilde dragen, wetend dat 
de organisatie van de Wintermarkt 
op zoek was naar de kleding die men 
niet meer wilde dragen deze winter, 
maar ook naar overbodig geworden 
zomerkleding. De kleding kon wor-
den opgehaald of kon op afgespro-
ken tijdstippen worden gebracht. Op 
de tweedehands kledingbeurs tijdens 
deze wintermarkt wordt winterkle-
ding voor dames verkocht. Er is een 
grote voorraad met goede kwaliteit. 

Concerten
Om 15.30 uur is er een uitvoering door 
de muziekschool, gevolgd door een 
orgelconcert op het prachtige Lohma-
norgel door een van vaste bespelers 
Piet van de Wege om 16.15 uur. Om 

17.00 uur verzorgt het Kamerkoor De 
Bilt een optreden en voor de liefheb-
bers wordt om 19.00 uur de winter-
markt afgesloten met een Sing-in/
samen zingen in/met de Dorpskerk. 
Een mooie opwarmer voor de Kerst-
nachtdienst, die op 24 december 2009 
om 22.00 uur in diezelfde aloude 
Dorpskerk met medewerking van de 
aan die kerk verbonden muziekgroep 
zal worden gehouden.

Andere activiteiten
Wanneer wij hem er naar vragen somt 
Jaap Verkroost een reeks van andere 
activiteiten op: ‘We verkopen kerst-
stukjes, allerlei cadeaus zoals kaar-

senkandelaars, bonbonnières, lepel-
tjes enz. en eigengemaakte kerstkaar-
ten’. De jonge vrouwengroep van de 
kerk heeft er voor gezorgd, dat er ook 
een ‘lekkerbekkentafel’ is, vol met 
al die dingen, die nu eenmaal in de 
december- of smulmaand niet weg te 
denken zijn, zoals tulbanden, gevulde 
speculaas, kerstkransjes. Heerlijk bij 
de koffie, thee of chocomel! Ook de 
vrouwenvereniging Tryfosa ontbreekt 
niet met een eigen tafel. 
Voor inlichtingen:Contactpersonen 
Wintermarkteam: Jaap Verkroost tel.  
030 2200561 of Anco de Rooij tel. 
030 2201705 of www.dorpskerkde-
bilt/kerst

Wintermarkt bij Dorpskerk De Bilt
 

door Henk van de Bunt

Op 12 december organiseert een team van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk vanaf 14.00 uur een 
Wintermarkt. Er zijn diverse korte concerten in de kerk met onder andere het kamerkoor uit De Bilt en er 

komt een tent (met verwarming) die wordt omgebouwd tot Soeptaverne.

Jaap Verkroost (l) en Anco de Rooij zijn niet alleen contactpersonen bij de 
komende wintermarkt. 

Boerderij Nieuw Bureveld ligt links 
aan de Universiteitsweg nr.1 in de 
groene ruimte tussen De Bilt en 
Utrecht ter hoogte van het KNMI. Als 
we er toch zijn om meer te horen over 
de komende Kerstfair willen we ook 
meer weten over het reilen en zeilen 
van de boerderij. Dat wordt verteld 
door de zeer enthousiaste jonge boe-
rin Martine Wismeijer. 

De boerderij is gebouwd in 1900 
en kwam in 1940 in bezit van opa 
H. Wismeijer. Nu zijn Martine en 
haar man Dirk-Jan eigenaar als derde 
generatie. Ze werken samen met de 
ouders van Martine. Ze ontplooien 
daarnaast een reeks van interessante 
activiteiten. De komende Kerstfair op 
12 december is één van.

Zorgboerderij
In 2001 zijn ze begonnen als zorgbe-
drijf. Een zorgboerderij is een agra-
risch bedrijf waar mensen met een 
zorgvraag een passende dagbesteding 
of werkplek kunnen vinden. ‘Met een 
beperking is het heel goed mogelijk 
om dieren te voeren,’ zegt Martine, 
‘ze kunnen ook mesten, landwerk 
doen, mollen vangen, schilderen en 
machines onderhouden. Ze vinden het 
prachtig om zelf de hond, de kippen, 
de katten, de konijnen, de geitjes, de 
varkens en honderd stuks jong vee 
te verzorgen. Wij combineren voor 
die mensen de werkzaamheden op de 

boerderij met kleinschalige zorg. Het 
gaat hun verveling tegen.’

Hooiberg
Het eerste wat naast de boerderij 
opvalt, is de hooiberg die is omge-
doopt tot Hooierij. Met boven de 
hooiopslag is er beneden een fraaie 
ruimte gecreëerd met keuken en 
andere voorzieningen voor de talrijke 
evenementen en bijeenkomsten waar 
onder de open dagen met proeverij. 
Daarnaast is er in samenwerking met 
de lokale natuur- en milieueducatie-
centra een tweetal complete boerde-

rijprogramma’s ontwikkeld. Regel-
matig komen scholen uit Utrecht met 
de groepen 3 t/m 6 naar de lessen: 
‘Dieren op en rond de boerderij’ en 
‘De herkomst van ons voedsel’. Hier 
leren stadskinderen het leven en wer-
ken op een boerderij kennen.

Stal
In de stal is het een drukte van jewel-
ste. Een honderdtal kalveren zijn druk 
bezig met de maaltijd. Intussen knuf-
felt Martine ernaast nog even met 
een geitje. Dan horen we wat er op 
De Winter Kerstfair 2009 allemaal 
gebeurt. De entree is vrij. Er komen 
meer dan vijftien ondernemers met 
stands die hun producten presenteren, 
verkopen en opdienen, zoals daar 
zijn: 

•  Streekproducten: als wijnen, kaas, 
appels, diverse sappen en warme 
gerechten.

•  Ambachten: als vilt- en houtbewer-
king, tenenvlechten, kerststukken en 
groendecoratie.

•  Kunstenaars: sierraden, schilderen 
en muziek.

•  Voor de kinderen: Activiteiten als 
knutselen met natuurlijke materia-
len. Tekenen met houtskool, schil-
deren van dieren en ermee knuf-
felen. 

Landelijke Winter-Kerstfair 
aan de rand van de Bilt

door Kees Pijpers

Zaterdag 12 december presenteert Zorgboerderij Nieuw Bureveld een heerlijk dagje uit op een echte  
boer-gondische streekfair van 10.00 tot 17.00 uur met rondleiding, een ‘live’ Kerststal en activiteiten voor de 

kinderen. Ondernemers presenteren hun ambacht. 

Intussen knuffelt Martine nog even 
met een geitje.

Winterfair op St. Elisabeth
Op 12 december aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur organiseert Verpleeg-
huis St. Elisabeth te Lage Vuursche voor de tweede keer een vrij toegan-
kelijke echte winterfair. Het gaat om een markt met circa 40 kramen in 
kerstsfeer in een prachtige bosrijke omgeving. 

De markt zal bestaan uit kramen e.d. over Kunst (schilderijen en beelden), 
Kerstartikelen en kerstbomen, Kaarsenmakerij en honing, Vogeltaarten, 
Indi- Bazaar, Rommelmarkt, Sieraden en nog veel meer. Dit in combinatie 
met allerlei lekkere hapjes en drankjes, zoals poffertjes, oliebollen, erwten-
soep, warme chocomel en glühwein.

Initiatief
De winterfair is een initiatief van medewerkers van het verpleeghuis die 
op basis van vrijwilligheid dit evenement organiseren voor de bewoners 
van Verpleeghuis St. Elisabeth. Het doel van de winterfair voor verpleeg-
huis St. Elisabeth is het werven van gelden voor de ontwikkeling van een 
mediatheek en aangepast spel en activiteitenmaterialen. De organisatoren 
van de winterfair hopen op veel mogelijk bezoekers om dit doel te kunnen 
realiseren en natuurlijk om een gezellige dag te hebben. Over ideeën en 
(financiële) steunbetuigingen en voor informatie kan contact worden opge-
nomen met mw. Landzaat van verpleeghuis St. Elisabeth (tel. 035 6668344 
of e-mail n.landzaat@beukenstein.nl).

Kerstuitvoering 
Biltse Muziekschool

Maandag 14 december geven leerlingen van de Biltse Muziekschool 
een kerstuitvoering in de Julius Röntgenzaal van de muziekschool 

aan De Kwinkelier 47 te Bilthoven.De aanvang is om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Bekende en minder bekende kerstliedjes (maar ook ander repertoire) zullen 
worden uitgevoerd door leerlingen van o.a. Marjoke van Die (blokfluit), 
Kees Paasen (viool), Wynanda Zeevaarder (zang), Frank Linschoten, 
(cello) Petra van Dijk (piano) en Jolanda de Koff (klarinet).

Glühwein
Een speciaal samengestelde Mini (big)Band o.l.v. Martin de Boer speelt een 
paar swingende kerstnummers. Aan het eind van de presentatie, die onge-
veer een uur zal duren, wordt ook het publiek gevraagd actief medewerking 
te verlenen. Na afloop is er glühwein en druivensap. Deze uitvoering wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Biltse Muziek-
school. 
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Elk jaar is het weer een beetje span-
nend wat de werkgroepleden van de 
stichting Kiro daar zullen gaan zien. 
Hoe zal het met de kinderen en jon-
geren gaan, wat voor vernieuwingen 
zijn er aangebracht? Natuurlijk is er 
door het jaar heen regelmatig e-mail-
contact, maar het bezoek is toch een 
toets van een jaar werk van Kiro.
Directeur Evgeni Dimotrov vertelde 
met gepaste trots wat er in Vidrare 
is veranderd. Het dak van de keuken 
is op kosten van Kiro vernieuwd en 
geïsoleerd. Het gebouw zag er weer 
prima uit met z’n nieuwe donkerrode 
dakpannen. Evgeni vertelde dat het 
nu veel comfortabeler werken is en 
het scheelt een hoop stookkosten nu 
de wanden en het dak zijn geïsoleerd. 
Alweer een energiebesparend project 
afgerond mede dankzij de hulp van 
Trosfoundation, die dit project flink 
sponsorde. Door vernieuwing van een 
onderdeel van beide Cv-ketels is er 
nu ook een besparing van 50% op de 
stookkosten die in Bulgarije erg hoog 
zijn. Het land heeft zelf geen energie-
bronnen en moet dus duur inkopen.

Crisis
Er stonden nu ook nog meer zon-
neboilers op het dak van de was-
serij, waardoor niet alleen het daar 
benodigde water wordt verwarmd, 
maar tevens het douchewater. Van 
beiden wordt dagelijks veel gebruikt 
gemaakt door de in totaal 81 ver-
standelijk gehandicapte kinderen 
en jongeren in het weeshuis. Sinds 
Bulgarije lid van de EU is worden 
er meer milieusparende maatregelen 
uitgevoerd in opdracht van het minis-

terie en aangestuurd door de EU. Op 
dit moment bouwt men op het terrein 
een kleine waterzuiveringinstallatie. 
Jacq en Letty merkten heel vaak hoe 
belangrijk het is dat een land als Bul-
garije voortdurend een duwtje in de 
rug krijgt van EU-commissies. Bulga-
rije moet aan diverse EU-normen en 
regels voldoen, waardoor er diverse 
verbeteringen zichtbaar worden. Het 
gaat niet gemakkelijk voor de Bulga-
ren maar het is wel noodzakelijk deze 
weg te gaan.
Op het terrein is een huis in aanbouw 
voor 12 jongeren, die daar zelfstan-
dig gaan wonen. De muren en het 

dak zijn gebouwd, maar helaas ligt 
nu de bouw stil. De Griekse rege-
ring had een flink bedrag toegezegd 
voor de bouw van dit huis. Door de 
crisis werd de regering genoodzaakt 
zich terug te trekken als sponsor. Het 
is nog onduidelijk hoe het verder 
zal gaan. Waar haal je zoveel geld 
vandaan in crisistijd? Ondertussen 
worden de jongeren in het weeshuis 
al opgeleid in huishoudelijk werk op 
diverse terreinen.

Vervulde vacatures
De vacatures van psycholoog en fysio-
therapeut zijn gelukkig weer vervuld. 
Vooral de fysiotherapeute heeft veel 
werk aan hersteloefeningen voor kin-
deren na operaties, die nodig waren 
om weer (goed) te kunnen lopen. Er 
werken nu 3 activiteitenbegeleidsters, 
die elk in hun eigen vakgebied met 
de kinderen en jongeren bezig zijn. 
Er is een vrouw die de jongeren 
leert koken, wassen schoonmaken 
en in de groentekas leert tuinieren. 
Dit met het oog op het toekomstig 
zelfstandig wonen. Er is iemand op 
creatief gebied met de kinderen bezig 
en iemand, die met de kinderen en 

jongeren muziek maakt en met hen 
danst. Volksdansen is in de Bulgaarse 
cultuur heel belangrijk, maar heel 
speciaal voor deze doelgroep. Op 
deze manier kunnen ze zich profile-
ren en gaan ze deel uitmaken van de 
maatschappij. De dansgroep wordt 
gevraagd bij dorpsfeesten. Er is zelfs 
een groepje, dat meedoet aan interna-
tionale dansfestivals, welke jaarlijks 
worden gehouden op meerdere plaat-
sen in Bulgarije. Dat de kookles goed 
verloopt hebben Jacq en Letty aan 
den lijve ondervonden, want de kook-
groep bereidde een heerlijke lunch 
voor hen.

Ook dit jaar was er weer een groep 
vrijwilligers van Bouworde Vlaan-
deren. Deze jonge mensen hebben 
afgelopen zomer 3 weken met veel 
plezier de kinderen en jongeren bezig 
gehouden en hen veel fijne uurtjes 
bezorgd.

Tandarts
Jacq en Letty vertellen, dat het goed 
gaat met de kinderen en jongeren. 
Ze worden op een zinvolle manier 
op het eigen niveau bezig gehouden 
door toegewijde vrouwen, die daar 
toch maar een karig loontje voor ont-
vangen. Er zijn jammer genoeg ook 
minpuntjes geconstateerd. De tand-
arts en de dokter zijn veel minder 
vaak beschikbaar voor de inwoners 
van het dorp inclusief de kinderen 
van het weeshuis. In hun praktijk in 
Sofia kunnen ze veel meer verdienen; 
dus die keuze is snel gemaakt. En het 
half afgebouwde huis stond er ook 
maar een beetje triest bij; wachtend 
op handen voor de afbouw en wach-
tend op geld voor bouwmaterialen en 
arbeidsloon.

Speelplaats
Ook het huis in Djurkovo werd 
bezocht. Een bezoek aan Djurkovo 
vergt altijd weer veel tijd vanwege de 
reis naar het zuiden en de tocht door 
de bergen. Djurkovo ligt in het Rodo-
pengebergte, niet ver van de Griekse 
grens. Daar wachtte hen de aanblik 
van een geheel gerenoveerde speel-
plaats, waar elke droge dag de 40 ver-
standelijk gehandicapte jongeren nu 
buiten kunnen spelen. Ook in dit huis 
zijn nu twee activiteitenbegeleidsters 
aan het werk. Jacq en Letty zagen 
dat er nog steeds met een ‘staatspro-
gramma’ wordt gewerkt; verplichte 
activiteiten die volgens een strak stra-
mien moeten worden gedaan zijn nu 
veel beter aan de diverse niveaus van 
de jongeren aangepast. 
In dit huis ontbreken helaas een fysio-
therapeute en psycholoog. Het is in 
alle tehuizen lastig om deze specialis-
ten binnen te halen, maar in het piep-
kleine bergdorp is het bijna onmo-
gelijk. Daarnaast moet er in dit huis 
nog veel aandacht worden besteed 
aan isoleren van muren, ramen en het 
dak. De verwachting is dat dit nog 
wel even zal duren, ook omdat de 
hiervoor verantwoordelijke gemeen-
telijke overheid wat inactief is.

Samenvattend
Hoewel er nog heel veel niet is 
gebeurd, concludeerden Jacq en Letty 
toch dat in beide tehuizen de toestand 
langzaam, maar zeker beter wordt. 
Het personeel is beter opgeleid. De 
invloeden van de EU zijn merkbaar. 
Er is meer controle vanuit de regering 
en er worden meer regels opgelegd. 
Stapje voor stapje gaan Kiro en de 
tehuizen samen verder.
Voor 2010 staan er alweer wat wen-
sen op de lijst. In Djurkovo moet de 
speelplaats worden voorzien van ban-
ken en een houten overkapping waar 
de jongeren zomers onder kunnen 

zitten.Want de zon kan het hier heel 
heet laten worden. In Vidrare heeft 
men te kennen gegeven dat een paar 

trapliften (plateau‘s waar rolstoelen 
op kunnen staan) zeer welkom zou-
den zijn [HvdB].

De zon kan het hier heel heet 
laten worden

Onlangs vertrokken Jacq en Letty Berk uit Maartensdijk weer volledig op eigen kosten naar Bulgarije als 
vertegenwoordigers van de stichting Kiro om zich ter plaatse bij te laten praten over het wel en wee van 

de door de stichting geadopteerde weeshuizen. Op allerlei wijzen zijn Maartensdijk(-ers), zowel particulier 
als in georganiseerd verband bij deze stichting en haar tehuizen betrokken. Wanneer ze weer in hun 

Maartensdijkse woning zijn terug gekeerd, is De Vierklank een en al oor naar hun bevindingen.

Jongeren krijgen kookles met het oog op het zelfstandig wonen in het  
nieuwe huis.

Letty met een van de bewoners.

V.l.n.r. Evgeni Dimitrov directeur van Vidrare, Emilya Stoyanova directeur 
van Djurkovo en Jacq.

Terra Madre Day bij 
Boom en Bosch

door Kees Pijpers

Donderdag 10 december organiseert Slow Food Nederland afdeling 
Utrecht, bij Zuivelboerderij Boom en Bosch, Nieuwe Weteringseweg 
194 in Groenekan de eerste Terra Madre Day. Dat gebeurt die dag 
wereldwijd t.g.v. het 20 jarig bestaan van Slow Food, dat met Terra 
Madre Day de aandacht wil vestigen op het belang van duurzame 

voedselproductie, biodiversiteit en voedselsoevereiniteit. Voor 
belangstellenden zijn er geen kosten aan verbonden.

28 november van dit jaar bestond Slow Food Internationaal precies 20 
jaar. Mede daarom organiseert Slow Food wereldwijd op 10 december a.s. 
de eerste Terra Madre Day, die daarna jaarlijks zal gaan plaatsvinden. Op 
(of rond) die datum organiseren convivia (afdelingen) en nationale vereni-
gingen Slow Food-activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld gezamenlijke 
maaltijden, excursies of lezingen. Om 12.00 uur 's middags, na het melken 
van de koeien, zijn belangstellenden welkom in de stal. Aldaar wordt stil-
gestaan bij de stichting van Slow Food en wordt er geproefd van al het 
heerlijks dat een zuivelboerderij te bieden heeft, geserveerd op zelfgebak-
ken speltbrood en dat in de gezellige sfeer van een koeienstal. 

Ambachtelijk
Het bestuur van het Slow Food Convivium Utrecht heeft besloten om in het 
kader van Terra Madre Day een symbolische manifestatie te houden bij één 
van de lokale producenten van streekproducten en wel bij Zuivelboerderij 
Boom en Bosch, Nieuwe Weteringseweg 194 in Groenekan (te bereiken 
via de ventweg). Volgens de aankondiging van Slow Food Utrecht zijn de 
producten op ambachtelijke wijze tot stand gebracht met melk van een daar-
voor bijzonder geschikt oud-Hollands koeienras (MRIJ koeien). De koeien 
staan zomers in de wei en hebben ook gewoon horens zoals dat eigenlijk 
hoort, kortom: ‘lekker, puur en eerlijk,’het motto van ‘Slow Food.’ De naam 
is gekozen met een knipoog naar het bekende ‘Fast Food’.

Happening
Er is die middag ook een rondleiding in de stal, de kaasmakerij en de winkel 
van Boom en Bosch. Slow Food Convivium Utrecht is een van de veertien 
convivia (lokale afdelingen) van Slow Food Nederland. Slow Food, dat 
gestart is in Italië, is een non-profit organisatie voor eco-gastronomie en 
staat voor lekker, puur en eerlijk voedsel. Oftewel: ‘eten dat goed moet 
smaken en dat zonder schade voor de leefomgeving, het dierenwelzijn en de 
gezondheid wordt geproduceerd met een eerlijke vergoeding voor de pro-
ducenten.’ Toen we vorige week even bij boer Dirk Boogaard van boerderij 
Boom en Bosch een kijkje namen, zagen we hoe de koeien in de stal zich al 
verheugden op de happening die tussen hen in zal plaatsvinden.

Bij boerderij Boom en Bosch verheugen de koeien in de stal zich al op de 
happening die tussen hen in zal plaatsvinden.



 De Vierklank 21 9 december 2009

De maand december is voor mij en 
vele anderen de periode van het terug-
blikken. Wat ging er goed in 2009 
en aan welke gebeurtenis wil je het 
liefst niet meer herinnerd worden. Ik 
moest daar enkele dagen geleden aan 
denken bij een bezoek aan een vriend 
in een Hilversums ziekenhuis. Hij 
verloor een aantal maanden geleden 
plotseling zijn vrouw en is vanaf dat 
moment helemaal de kluts kwijt. 

Op zijn kamertje zag ik slechts enkele 
kaarten op het nachtkastje staan, een 
teken dat er weinig mensen op de 
hoogte zijn geweest van de zieken-
huisopname. Zelf werd ik gealar-
meerd door zijn broer die een triest 
relaas deed van de gebeurtenissen. 
‘John zou het leuk vinden wanneer je 
nog eens langs zou komen. Hij heeft 
sinds de dood van zijn vrouw vrijwel 
niet meer gegeten en is intussen al 
dertig kilo kwijt geraakt. Misschien 
lukt het ons om hem weer een beetje 
levensmoed te geven zodat hij toch 
de draad weer wil opnemen. Hij is 
gelukkig weer mondjesmaat aan het 
eten, dat geeft enige moed voor de 
toekomst’.

Natuurlijk ben ik meteen naar hem 
toegegaan, het was de allereerste keer 
dat ik in het Hilversumse zieken-
huis op bezoek was. Het vernuftige 
navigatiesysteem bracht me zonder 

omwegen naar het gebouw waar mijn 
vriend al naar me uitkeek. Ik schrok 
van hem maar liet dat zo weinig 
mogelijk merken. Hij vertelde hoe het 
allemaal zover gekomen was. Dat hij 
na de plotselinge dood van zijn tien 
jaar jongere vrouw had geprobeerd 
zo snel mogelijk de draad weer op 
te nemen. Dat hij weer gauw aan 
het werk was gegaan om alles te 
verdringen en toen merkte dat het 
steeds slechter ging. ‘Wanneer mijn 
broer niet tijdig had ingegrepen, was 
ik er niet meer geweest. Het had geen 
dagen meer moeten duren, volgens de 
doktoren was ik bijna uitgedroogd’.

Mijn vriend is niet de enige die afgelo-
pen jaar zijn vrouw verloor. Dat geldt 
ook voor Hans van Breukelen wiens 
vrouw Karen op 13 oktober overleed. 
Slechts 51 jaar oud. Ze moest haar 
kinderen Lars. Kjeld en Svenja veel te 
vroeg achterlaten. Het toeval wil dat 
mijn vriend een groot bewonderaar 
is van de voormalige Oranjedoelman 
en zelfs diens keepershirt in de kast 
heeft hangen. Gekregen als waarde-
ring voor de onderlinge vriendschap, 
opgebouwd in de periode dat Hans 
nog in Galgenwaard keepte.

Afgelopen zaterdag had ik Van Breu-
kelen nog even aan de telefoon om 
te informeren hoe het met hem ging. 
Hij klonk erg positief en legde uit 

waarom hij het leven weer omarmde. 
‘Ik heb 36 mooie jaren gehad met 
Karen en we hebben samen drie lieve 
kinderen op de wereld mogen zetten. 
In de tien maanden dat ze ziek was, 
hebben we alles kunnen delen, wel en 
wee. Ze was voor ons een voorbeeld 
hoe je met tegenslag kan omgaan en 
die erfenis proberen we de rest van 
ons leven met ons mee te dragen.’

John en Hans, allebei moesten ze 
hun vrouw dit jaar op veel te jonge 
leeftijd moeten missen. Begin vijftig, 
dan zou er nog veel moois moe-
ten komen. Voor hen zal de maand 
december donkerder zijn dan ooit te 
voren, al gaan ze ieder op een andere 
manier met hun lot om. Ik hoop dat 
John iets van het positivisme en de 
levenskracht die Hans uitstraalt, kan 
hervinden. Dan wordt ook voor hem 
de maand december misschien iets 
minder duister.’

Hans van Echtelt

December

Yoga in 
De Bilt 

13 Januari start er een nieuwe cur-
sus Yoga in De Voorhof op de 
Burg. De Withstr. 29a in De Bilt. 
De lessen zijn op woensdagavond 
van 19.30-21.00 uur. Kenmerkend 
aan deze yoga is de combinatie aan 
in- en ontspanning en het met aan-
dacht uitvoeren van de oefeningen. 
De lessen duren 1,5 uur waardoor 
er tijd is om een volledige serie 
yogaoefeningen te doen met een 
lange eindontspanning waardoor je 
ook echt tot rust komt. De cursus 
bestaat uit 10 aansluitende lessen 
en de kosten voor de volledige 
cursus bedragen 125 euro. Yogado-
cente Swaentje Van Parys is sinds 
1990 bezig met yoga en heeft ruim 
acht jaar ervaring in het begeleiden 
van groepen en privé yoga.  Infor-
matie en opgave: 030-2292202/ 
0647682562

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De Bilt Sportgemeente van het jaar. En nog wel met een sterretje! Feest-
vreugde alom. Van harte gefeliciteerd sportwethouder Herman Mittendorff! 
In zijn toespraak herinnerde de heer Mittendorff er nog maar even aan ‘dat 
er de afgelopen 4 jaar 10 miljoen euro is geïnvesteerd.’ Maar liefst...
Even geïnformeerd welk bedrag Groenekan daarvan heeft ontvangen: 
80.000 euro met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van 
hockeyclub Voordaan en 15.000 euro voor de toekomstige aanleg van een 
parkeervoorziening aldaar. Toe maar.
Groenekan met haar hockeyclub, 2 tennisverenigingen, instructiezwembad 
Blauwkapel, zwembad De Kikker, ruiter- fiets- en wandelpaden, waar gere-
geld horden wielrenners, gezellig in hetzelfde tenue in alle kleuren van de 
regenboog, vanuit bos Voordaan door Linden- en overige lanen vice versa 
jakkeren, waar men weer andere horden joggers, inlineskaters, Nordic- en 
gewone walkers tegenkomt, met in de planning een oefengolfbaan. En er 
kan ook nog gekoersbald worden, lees ik. Sportkern van de gemeente De 
Bilt.
Met geen woord genoemd...
 
En waar is al dat geld gebleven? Zou er nog wat over zijn?
Misschien kan de heer Mittendorf, die vroeger Groenekan in zijn porte-
feuille had, even zoeken of er nog wat te vinden is en dat dan overhevelen 
naar het potje handhaving, zodat er af een toe eens op snelheid gecontro-
leerd kan worden in de 30 - kilometerzone. Maar zo zal het wel weer niet 
werken.
 
Ineke de Boorder – Heijnis, Groenekan

Kerstspinning voor
dagopvang Dijckstate

Zondag 13 december 2009 organiseert Fysio Fitness Visscher aan de Rui-
genhoeksedijk 21 te Groenekan een Kerstspinning. De kosten voor deelna-
me zijn vrijwillig. Met de bijdrage wordt steun verleend aan de dagopvang 
van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Aanmelden kan op 
www.ffvisscher.nl

Spinning is staand of zittend fietsen op een speciale stationaire fiets (home-
trainer), waarbij muziek gebruikt wordt onder leiding van een spinningin-
structeur in een fitnesscentrum.
Fysiofitness Visscher heeft naast haar praktijk met fitnessruimte in Groe-
nekan ook een vaste behandelruimte in Dijckstate te Maartensdijk. Van 
dichtbij maken de medewerkers daar de bewoners mee. Omdat zij als geen 
ander weten hoe belangrijk bewegen is heeft Fysiofitness besloten om dit 
jaar de opbrengst van de kerstspinning te verdubbelen en ter beschikking te 
stellen aan de dagopvang van Dijckstate. Het geld zal worden besteedt aan 
hulpmiddelen bij bewegen, denk aan ballen, matten voor grondoefeningen 
etc. 

De kerstspinning, een 3 uur durende fietsrun, zal worden gehouden te 
Groenekan, in de fitnessruimte aan de Ruigenhoeksedijk. Deelname is 
mogelijk voor 1, 2 of zelfs 3 uur. De bijdrage is vrijwillig en de work-out 
is enorm…… voor beginners een leuke manier om kennis te maken met 
spinning, voor gevorderden de kans om eens te kijken tot hoever men kan 
gaan. De spinning zal omgeven worden door goede muziek, bergklimmen, 
ruige afdalingen en natuurlijk sta – zitoefeningen op de plaats…… Kortom 
een prima beweging met een prima doel.

DOS krijgt het niet cadeau
Afgelopen zaterdag moest de Westbroekse korfbalclub DOS tegen Activitas 
‘aan de bak’. Vooraf was er op gewezen, dat van meet af aan de ploeg fel 
in de duel moest zijn. Deze wijze raad werd direct opgepikt en resulteerde 
even direct in een voorsprong van maar liefst 7 doelpunten al na 12 minu-
ten. 
De arbitrage in deze wedstrijd was anders dan bij andere wedstrijden. DOS 
is scheidsrechters gewend, die het duel niet schuwen, maar deze leidsman 
had daar een aparte mening over. DOS was hierdoor wel de grip op het spel 
kwijt en zakte tot aan de rust in naar een verschil van nog maar 1 punt. 

De tweede helft liet een evenwichtiger beeld zien: twee ploegen die aan 
elkaar gewaagd waren. Halverwege de 2e helft kon Activitas een gat slaan, 
dat echter snel door DOS werd gedicht en mede door een goede invalbeurt 
van Jeroen Groot finishten de Westbroekers met een 20-18 overwinning.

Volgende week zal DOS thuis om 21.00 uur aantreden tegen de koploper 
SKV in De Vierstee, waarbij om de eerste plek zal worden gestreden.

Darten bij 
SVM

Aanstaande vrijdagavond 11 
december is er weer een open darts-
avond in het paviljoen van Sport-
vereniging SVM aan de Dieren-
riem in Maartensdijk. Vanaf 20.00 
uur is iedereen welkom. Een half 
uurtje later worden de eerste pijl-
tjes geworpen. Ook supporters zijn 
welkom. Het Rad van Avontuur zal 
eveneens draaien, waarbij mooie 
prijzen zijn te verdienen.

Nu Sinterklaas het land heeft verlaten

verandert het beeld in de straten

Sint deed weer zijn plicht

maar met Kerstmis in zicht

kunnen we het versieren niet laten

Guus Geebel Limerick

De prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd ter gelegenheid van het 50 
jarig bestaan van het winkelcentrum Planetenbaan kregen vorige week 
hun prijs door Sinterklaas en Zwarte Piet tijdens hun bezoek aan het win-
kelcentrum uitgereikt. Romano en Ricardo hebben beide een Wii Nintendo 
spelcomputer gewonnen.

Bingo in Dijckstate
Voor de liefhebbers van een bingospelletje is er maandelijks bingo in de 
inloop van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Aanstaande 
vrijdag 11 december kunt u weer een rondje mee komen spelen! De 
aanvang is om 14.15 uur. De kosten zijn 0,50 euro per bingokaart. Meer 
informatie: Maartensdijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, tel. 
0346 214161. 



Inline skates merk Salamon 
type St-team. Maat 42. incl. 
knie-elleboog-polsbeschermers 
en handige rugtas. € 40,-. Tel. 
06-10892803

Gratis afhalen: 2 jaargan-
gen ‘National Geographic’, 
2006/2007. Tel. 06-53281200

KAPSTERS gezocht met erva-
ring v.a. 22 tot 50 jaar voor 
kapsalon in Bilthoven. Voor 
info bel 06-13031649

SCHOONMAAKBEDRIJF 
van Vulpen facilitair. Loopt 
aan het einde van het jaar uw 
schoonmaakcontract af en bent 
u niet tevreden over uw huidige 
schoonmaakbedrijf, wij geven 
u een vrijblijvend advies bel 
035-5827277.

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 15 wil graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

OPRUIMING bij Contour 
De Bilt Burg. de Withstraat 
9. Woensdag t/m zaterdag v.a. 
10.00 uur

Thuis KAPSTER Karine, knip-
pen v.a. € 10,-. verven v.a. € 
20,-. Bel voor een afspraak 
0346-211141

AFSLANKEN met gratis bege-
leiding en na controle. Voor 
info 06-25085823 www.cam-
bridgediet.nl

FRANSE les voor gevorder-
den/beginners in kleine groep. 
Tel. 0346-211667.

BETTY’S CORNER is in de 
kerstweek geopend op woens-
dag 23 december.
Tussen kerst en oud en nieuw 
op woensdag 30 december.
Bel voor info. of een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516
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OPRUIMING bij Contour 
De Bilt Burg. de Withstraat 
9. Woensdag t/m zaterdag v.a. 
10.00 uur

Te koop nieuw VLOERKLEED, 
bruin/beige afmeting 160x230. 
€ 100,-. Tel. 0346-212950. 

Schitterend kinderledikant met 
matras en bijpassende com-
mode (off-white) voor  € 50,-. 
Op te halen in Bilthoven, bel 
06-55342356.

Kinderledikantje  merk Paidi, 
met spijlen , kleur blauw/wit. 
Afm. 120x65 met matras en ver-
dere toebehoren. Matrasbodem 
in hoogte verstelbaar. € 25,-. 
Tel. 06-20554643

Kunststof aanrechtblad ( 
2.20m) met dubbele roest-
vrijstalen gootsteen (0.90m) 
Breedte aanrechtblad: tussen 
0.63m en 0.76m. € 25,-. Kirby 
autostofzuiger 12V. € 15,-. Tel. 
0346-213528

Haardset met messing handgre-
pen. € 45,-. Tel. 0346-211678

Gratis af te halen, tuinstel: 
tafel, 4 stoelen + kussens, 2 
voetenbankjes, 1 ligstoel. Tel. 
0346-211718

Haardscherm voor openhaard 
(hoekopstelling). € 45,-. Tel. 
0346-211678

Goed uitziende ski-overal mt. 
152. Weinig gebruikt. € 15,-. 
Tel. 0346-214084

Commode wit veel ruimte. € 
40,-. Tel. na 19.00 uur 0346-
214668

Goed uitziend kinderautostoel-
tje voor achterin de auto. Kleur: 
blauw met beertjes. € 25,-. Tel. 
0346-214084

Zeer stabiele hometrainer 
MPF 1900 met display. € 20,-. 
Kodiak stepapp. € 10,-. Samen. 
€ 25,-. Met gratis buikspiertrai-
ner. Tel. 06-53281200

Stevige hocker op houten 
pootjes. 75x60x40 bekleding 
beschadigd, maar eenvou-
dig te vervangen. € 20,-. Tel. 
06-53281200

Koloniaal fauteuiltje i.z.g.s. 
met los zitkussen + bijpassend 
kussentje 70x55x82. € 40,-. 
Tel. 06-53281200

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-
geleverd worden. 

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 
Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 
Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 
(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

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.

Adverteren met een Nootje
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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. Zie ook 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.)

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 
Bilthoven 030 copy- en printservice, Vinkenlaan 10

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

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

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel. 0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 14.00 uur. Za. 10.00-17.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Ook op telefonische afspraak 90% dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

MeVo tapijt en vinyl. Het adres voor topkwaliteit 
Tapijt, Vinyl, Carpetten en Matten
Tegen "bodem" prijzen 06 30186342 www.mevoshop.nl

TE HUUR: ca 2000 m2 verharde opslagruimte gelegen bij de 
rondweg Utrecht-Noord tussen de A27 en A2. Dus goed bereik-
baar. Ook voor u transport voor aan- en afvoer. Heftrucks en 
kraan aanwezig. Info: 06-53260150. Tevens verhuur van 20 ft 
opslagcontainers.

Ambachtelijks IJsboerderij, Westbroek. Vanaf 14 dec. hebben 
we weer div. soorten roomijs. Nieuw: Baileys- en vanille bos-
aardbeienroomijs. Kerkdijk 141. Tel. 0346-281288.

Bonbons voor de feestdagen! De ambachtelijke bonbons van 
Irene Westeneng zijn weer te bestellen! Bestellen kan slechts t/m 
18 dec. Tel. 06-28815017 (uitsl. tussen 17 en 19u) Afhalen op 
woensdag 23 december.

Gezocht: PIED-a-terre, veredeld, laaggeprijsd. Man 40 jr. 
Gevraagd: Web toegang, douche, gebr. wasmachine, buiten. 
Geen auto. Fietser! Werk in De Bilt en bij Maartensdijk 35 tot 
veertig weken in Utrecht; rest op veelal vertrouwde locaties in F 
en N. Tel. 06 45294678 bourgraaf@gmail.com - referenties voor 
inwoning beschikbaar –

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Nootjes  per e-mail*

Adverteren in
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

De Vierklank verschijnt sinds oktober in de hele gemeente.
Wij zijn nog op zoek naar een aantal bezorgers die ons team 
komen versterken. 

Haal een frisse neus op woensdagmiddag. Vul je zakgeld aan 
en bezorg De Vierklank bij jou in de buurt. De kranten worden 
bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Stuur een mail of bel.

Up in De Vierstee
De 78-jarige Carl droomde zijn hele leven over 
wereldreizen, maar het kwam er nooit van. Dan 
ontmoet hij de 8-jarige ontdekkingsreiziger Rus-
sell, die Carl meeneemt op een avontuur waar hij 
zijn hele leven al op wachtte. Een stokoud mannetje 
beleeft met een jonge padvinder allerlei spannende 
avonturen in hun reis rond de wereld
De film Up wordt woensdag 16 december om 13.30 
uur vertoond in De Vierstee aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk. Kaarten zijn voor aanvang aan de 
kassa van De Vierstee verbrijgbaar

Basisschool de Nijepoort uit Groenekan sluit dit 
jaar af met een spetterende oliebollenactie. Vanaf 9 
december tot en met 16 december kan iedere Groene-
kanner kinderen aan zijn of haar deur verwachten om 
deze overheerlijke oliebollen te bestellen. 

De oliebollen worden gebakken door ‘Remko de 
Bakker’ uit Amsterdam. De prijzen zijn: 12 oliebol-
len voor 10 euro of 6 oliebollen voor 5 euro. Op 30 
december kan iedereen zijn oliebollen tussen 16.00 
en 18.00 uur op de Nijepoort, Groenekanseweg 21 op 
komen halen. Voor de liefhebber is er uiteraard een 
glaasje Glühwein en een gezellig samenzijn.

Engels in de
Kerstvakantie

Ook dit jaar kunnen kinderen weer spelenderwijs 
Engels leren op de kerstcursus van ‘The Kids Club’. 
Het programma staat helemaal in het teken van de 
kerst en de winter. Er zijn spelletjes, er wordt geknut-
seld, gezongen en een Engels gerecht gegeten. De 
kinderen hoeven niets van de taal te weten, terwijl ze 
er ongemerkt veel van opsteken. Voor kinderen die 
nog geen kennis hebben gemaakt met de club, is dit dé 
gelegenheid om eens mee te maken hoe deze speelse, 
Engelse lessen worden gegeven.
 
In blokken van 2,5 uur is het vier dagen feest, elke 
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Als ze een dag niet 
kunnen komen, is dat geen bezwaar! Beginner of 
gevorderde maakt niets uit en de leeftijd mag variëren 
van 4 tot 10 jaar. De Kids Club wordt op maandag 21 
t/m donderdag 24 decem-
ber in de ‘Werkplaats’ in 
Bilthoven gegeven. Er kan 
ook voor minder dagen 
worden ingeschreven. 
Inlichtingen vragen of 
aanmelden kan bij Hannie 
Cruijff , tel. 030 2291437 
of e-mail KinderTalen-
Club@gmail.com.

Oliebollenactie
van de Nijepoort



De goede prestaties van de hoofd-
macht van SVM blijven niet onopge-
merkt. Hoewel het regenachtige weer 
niet echt uitnodigde naar het voet-
balveld te gaan stond er veel publiek 
langs de lijn bij de wedstrijd SVM-
DVSU. SVM had de uitwedstrijd in 
Utrecht moeizaam met 2-1 gewon-
nen, maar is de laatste weken goed op 
dreef. De er aan voorafgaande partij 
werd met liefst 10-0 gewonnen van 
De Posthoorn uit Amersfoort. 

De toeschouwers verwachtten ook nu 
weer veel doelpunten. Daar zag het in 
het begin ook naar uit. Al in de 1ste 
minuut kondigde Henri Stone aan 
voor de volle winst te gaan. Alleen 
voor de keeper miste hij echter doel. 
Een paar minuten later deed Sjoerd 
Burgers hetzelfde door alleen voor de 
keeper net naast de paal te schieten. 
In de 5de minuut was het toch raak. 
Uit een corner bracht Ricardo van de 
Goede de bal richting het doel waarna 
een verdediger van DVSU de bal in 

zijn eigen doel werkte. Tien minuten 
later was het Kevin van Dronkelaar 
die 2-0 maakte uit de rebound van een 
inzet van Tom Jansen na een voorzet 
op maat van Henri Stone. Dezelfde 
Stone scoorde een minuut later 3-0 
van uit een corner van Kevin van 
Dronkelaar. Het publiek schreeuwde 
alweer om 10-0, maar kwam uitein-
delijk bedrogen uit. De 1ste helft 
werd er niet meer gescoord. Ondanks 
de snelle achterstand was DVSU 
beslist niet de mindere ploeg. SVM 
speelde slecht. In tegenstelling tot de 
voorgaande wedstrijden werd weer te 
veel de lange bal gehanteerd. Er werd 
te snel naar de spitsen gezocht, zon-
der dat er een goede aansluiting was. 
Een oorzaak kan zijn, dat SVM in een 
andere opstelling speelde. Bram van 
Eck was geblesseerd en topscoorder 
Mike de Kok was gepasseerd omdat 
hij maar één keer getraind had. Daar-
door was Tom Jansen doorgeschoven 
naar de spits, terwijl hij in de voor-
gaande wedstrijd juist zo goed uit de 

voeten kwam in de positie achter de 
spitsen.

Tweede helft 
Ondanks het matige spel ging het 
SVM-publiek er van uit, dat SVM 
toch wel een gemakkelijke overwin-
ning zou halen. Het scheelde ech-
ter niet veel of DVSU zou langszij 
komen. In eerste instantie werden 
ze daarbij geholpen door SVM. Ver-
dediger Michel van de Goede en 
keeper Dominic Janssen begrepen 
elkaar niet helemaal, waardoor een 
DVSU aanvaller de terugspeelbal van 
Van de Goede kon onderscheppen en 
3-1 kon maken. In de 72ste minuut 
maakte DVSU er zelfs 3-2 van met 
een mooi afstandsschot in de boven-
hoek. DVSU bleef daarna aandringen 
en was in de 2de helft de betere 
ploeg. Op basis van het spel over de 
gehele wedstrijd had DVSU recht op 
een punt. Het scheelde niet veel of 
dat gebeurde ook, want een aantal 
malen stond het SVM-publiek met 

samen geknepen billen langs de lijn 
bij goede doelmogelijkheden voor 
de bezoekers. SVM kon daartegen 
weinig inbrengen. Ook het inbrengen 
van spits Mike de Kok haalde niets 
uit. Leider Eddie van de Goede gaf na 
afloop van de wedstrijd terecht aan, 
dat SVM vergat goed combinatiespel 
te spelen en dat de spelers verzuimden 
vanuit hun positie te spelen. Hoe dan 
ook, als ook gewonnen wordt wan-
neer er slecht wordt gespeeld komt 
een kampioenschap toch in zicht. 
Omdat de wedstrijden van de con-
currenten waren afgelast staat SVM 

inmiddels een straatlengte voor. Er 
is liefst een gat van 8 punten met de 
nummer twee Lopik, die weliswaar 
3 wedstrijden minder heeft gespeeld 
en dus vooralsnog één verliespunt 
minder heeft.

Even rust
Voor SVM is er nu even rust. De 
komende weken is er voor de hoofd-
macht geen competitievoetbal. De 
eerst volgende wedstrijd van SVM is 
pas in het nieuwe jaar op 23 januari 
thuis tegen rode lantaarndrager EDO 
uit Utrecht.
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DVSU maakt het SVM lastig
SVM blijft op weg naar promotie naar de 3de klasse. Hoewel de Maartensdijkers een slechte wedstrijd 

speelden werd wel met 3-2 gewonnen van DVSU uit Utrecht.

Met veel meegereisde supporters en 
uiteraard de trouwe T-Zide aanhang 
met hun trommels begon op de ver-
jaardag van Sinterklaas de wedstrijd 
al om 14.40 uur. Tweemaal Zes startte 
met Anouk van Breda in de ploeg 
voor de geblesseerde Anita Broek-
huizen. De thuisclub begon fel aan 
het duel en kwam goed uit de start-
blokken (2-0). Tweemaal Zes sloot 
daarna aan en om en om scorend 
ging het redelijk gelijk op in de 
beginfase. Opvallend was dat Oost-
Arnhem veel doelpunten kon maken 
uit doorloopballen, omdraaiballen of 
korte schoten rondom de korf. Twee-
maal Zes ging hier verdedigend niet 
goed mee om. Beide ploegen bleven 
flink doorscoren, wat resulteerde in 
een 8-6 voorsprong halverwege de 
eerste helft. 
Daarna begon Tweemaal Zes met 
name aanvallend scherper te draaien. 
Oost-Arnhem bleef nog wel scoren, 
maar het initiatief werd in deze fase 
duidelijk overgenomen door de Maar-
tensdijkers. Drie minuten voor het 
rustsignaal stond er zodoende een 
goede 11-15 voorsprong op het score-

bord voor Tweemaal Zes. Een ogen-
schijnlijk prima voorsprong richting 
de rust, maar in de laatste minuten 
werd deze door Oost-Arnhem toch 
nog volledig geneutraliseerd met een 
serie van vier goals op rij. 

Direct in de tweede helft al werd het 
duidelijk dat Oost-Arnhem de goede 
fase voor de rust door wilde trekken. 
De thuisclub opende de score en het 
duurde lang voordat Tweemaal Zes 
voor het eerst de korf wist te vinden. 
In deze fase was Oost-Arnhem scherp 
en wist een voorsprong op te bouwen 
van vier punten verschil: 20-16. De 
ploeg van trainer Gert van den Brink 
vond evenwel de scherpte terug in de 
aanval en verdedigend werd er in deze 
fase minder weggegeven. Langzaam 
werd een inhaalrace ingezet en het 
veldoverwicht in een aantal doelkan-
sen (dat wel de hele wedstrijd aanwe-
zig was) werd omgezet in doelpunten. 
Bij een stand van 21-20 kwam Twee-
maal Zes weer langszij (21-21). Oost-
Arnhem kwam daarna voor de laatste 
keer op voorsprong (22-21), maar 
de Maartensdijkers hielden stand en 

brachten de stand nogmaals in even-
wicht. Met nog twee minuten op de 
klok werd het 22-23 voor Tweemaal 
Zes, maar daarna was het de thuis-
club die de gelijkmaker 23-23 nog op 
het scorebord  aantekende.  Met nog 
twintig seconden op de klok kwam de 
bal in de aanval van Tweemaal Zes. 
Met de klok op nog vijf seconden 
zuivere speeltijd kreeg Tweemaal Zes 
een strafworp toegekend. Deze werd 
benut: eindstand 23-24.

Een belangrijke overwinning voor 
Tweemaal Zes, in een spannende 
en voor het publiek aantrekkelijke 
wedstrijd. De Maartensdijkers klim-
men met deze overwinning naar de 
vierde plaats, OA/Hotel Warnsborn 
blijft puntloos onderaan staan, ech-
ter wel met nog een inhaalwedstrijd 
voor de boeg. Volgende week reist 
Tweemaal Zes af naar Alphen aan de 
Rijn voor het duel met nummer twee 
Tempo. Tempo verloor de koppositie 
aan KVS in een rechtstreeks duel. 
Aanvang: 20.45 uur.

Tweemaal Zes wint in slotseconde 
Na twee nederlagen op rij ging Tweemaal Zes in de vierde speelronde op bezoek bij OA/Hotel Warnsborn 
in Arnhem. Een belangrijke wedstrijd, aangezien het verschil op de ranglijst vooraf twee punten bedroeg. 
Eerder dit seizoen wist Tweemaal Zes op het veld gemakkelijk te winnen in Arnhem (15-26), maar dit keer 

zou het een totaal andere wedstrijd worden. In een spannend en aantrekkelijk duel wist Tweemaal Zes in de 
slotseconde de volle buit naar zich toe te trekken.

FC De Bilt boekt nipte zege
In het thuisduel tegen CDW uit Wijk Bij Duurstede heeft De Bilt een 
minimale zege geboekt 1-0. Het matige duel dat zich voornamelijk op 
het middenveld afspeelde, had in Lennart van Dijk de matchwinnaar. 

Bij FC De Bilt, waar Jos Benders zondag zijn laatste (thuis-)duel speelde 
(emigratie Zwitserland) wilde het samenspel niet echt vlotten. Ook tegen-
stander CDW speelde niet een van zijn beste wedstrijden zodat het duel 
maar moeizaam op gang kwam. Ondanks dat beide ploegen weinig tot 
geen kansen wisten te creëren,was het in de zevenendertigste minuut toch 
FC De Bilt dat de leiding nam. Steven Schoon onderschepte de bal op het 
middenveld en met een uitstekende steekpass bracht hij Lennart van Dijk in 
stelling,deze liet dit buitenkansje niet onbenut en bezorgde met een droge 
schuiver De Bilt de 1-0 voorsprong. Vlak voor rust kreeg De Bilt nog een 
goede mogelijkheid,een voorzet van Lennart van Dijk op Steven Schoon 
maar die zag zijn inzet gestopt door de doelman van CDW.

Kort na de pauze nog een schotkans (Lennart van Dijk) voor De Bilt, maar 
wederom lag de keeper van CDW in de baan van het schot. In de zesenvijf-
tigste minuut bracht CDW twee extra aanvallers en ging het op zoek naar 
de gelijkmaker, waar het uiteindelijk ook een paar keer erg dichtbij was. 
Na achtenzestig minuten de eerste echte grote kans voor de gasten, maar 
de spits schoot vrij voor doelman Hillen hoog over. Vijf minuten later was 
CDW wederom gevaarlijk voor het doel van De Bilt, maar bleek een lichte 
overtreding van Jeffrey Engel voldoende om erger te voorkomen.

Vanaf dat moment ontstonden er over en weer kleine irritaties veel lichte 
overtredingen, zodoende lag het spel vaak stil en tikte de klok in het voor-
deel van FC De Bilt richting het laatste fluitsignaal. In de laatste minuut van 
de officiële speeltijd kwam De Bilt er nog eenmaal gevaarlijk uit,maar de 
kopbal van Lennart van Dijk ging rakelings over. In blessuretijd kreeg een 
speler van CDW nog een rode kaart wegens natrappen tegen Jeffrey Engel 
en hield De Bilt de drie punten in eigen huis.
Volgende week gaat de formatie van Ingmar de Jong op bezoek bij de num-
mer laatst S.V. Baarn, aanvang 14.00 Sportpark Ter Eem.

Oud-prijswinnaars
reiken prijzen uit

Ans Vervat-van Dam en Gerda Romeijn-Jessurun zullen op het Biltse 
Sportgala van 5 februari 2010 een prijs komen uitreiken.  Zij zijn beiden 
winnaars van de aanmoedigingsprijs voor jonge talentvolle sporters tijdens 
sportverkiezingen die begin jaren zeventig in De Bilt plaatsvonden. Ans(je) 
van Dam, die werd voorgedragen door haar oma, was twaalf jaar toen ze 
een beker ontving voor haar zwemprestaties tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen zwemmen. Gertje Jessurun was al iets ouder (16) toen ze 
dezelfde eer kreeg toebedeeld vanwege haar sportieve successen, met name 
op handbal en hockeygebied in die tijd. Beide winnaressen wonen nog 
steeds in de gemeente en zegden toe een prijs te willen uitreiken ‘zolang we 
maar niet hoeve te speechen!’
De Sportgalawerkgroep roept nogmaals mensen op om herinneringen aan 
deze oude sportgala’s te melden via de e-mail (ivdelst@hotmail.com) of 
telefoon: 0302288136.Bridgeclub BCC-86

Bij Bridgeclub BCC-85 is de tweede competitieronde (zes avonden) 
gespeeld met in de respectivelijke lijnen de volgende eindstanden:
Lijn A: 1. Wim Westland & Ben van Zoelen (62,21%), 2. Elly Akkerman & 
Erik Polders (56,08%), 3. Tiny Bosse & Desiree Bosse (54.87%)
Lijn B: 1. Iron Bosse & Irma Jansen (56,53%), 2. Hetty Koster & Cor 
Schutte (55,78%), 3. Ger Damen & Ties van Waard (53,56%)
Lijn C. 1. Ida van de Riet & Sandra Ruiter (61,46%), 2. An Bernard & Attie 
Deurhof (58,63%), 
3. Ina de Koster & Nel van der Linden (57,25%)

In de B- en de C- lijn geven deze plaatsen recht op promotie naar een 
hogere lijn. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij secretaris Els van 
den Berg, tel. 030 2281581 of via e-mail: secr.bcc-86@hetnet.nl. Ans en Gerda reiken een prijs uit op het sportgala.
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Als Jobhopper een dagje bij de Biltse Brandweer
door Guus Geebel

In het radio 2-programma De Heer Ontwaakt kan een luisteraar voor één dag als jobhopper een andere 
baan krijgen. Donderdag 3 december was Ivo Blankers uit Bilthoven in de uitzending. Hij kreeg te horen dat 
hij bij de brandweerkazerne in Bilthoven werd verwacht voor een ‘dagje Biltse Brandweer’. Daar bleef het 

echter niet bij, hij werd ook nog op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Gerritsen.

Ivo Blankers (33) werkt normaliter 
als koerier bij DHL. Hij werd voor 
het programma zonder dat hij het 
wist opgegeven door zijn moeder. 
Pas de avond voor de uitzending 
hoorde hij dat er iets aan de hand 
was. ‘Ik kreeg te horen dat ik de vol-
gende morgen om kwart voor negen 
gebeld zou worden, en aangekleed en 
wel klaar moest zitten.’ In het uitge-
zonden gesprek werd contact gelegd 
met Astrid van Zoest van de Biltse 
Brandweer, die hem verzocht naar de 
brandweerkazerne te komen. ‘Ik ben 
erheen gegaan, maar wist totaal niet 
wat me te wachten stond.’ 

Complot
Bij de brandweer werd Blankers ont-
vangen door brandweercommandant 
Evert Bron en kreeg hij voorlich-
ting over het werk van de Biltse 
Brandweer. Ook werd de werkplaats 
bezocht en de werking van de appa-
ratuur uitgelegd. ‘Ik ben al heel lang 

geïnteresseerd in de brandweer en 
heb ook een paar keer bij brandweer-
korpsen gesolliciteerd. Dan kreeg ik 
wel een oproep om te komen, maar 
geen baan. Ook ging ik vaak naar 
Open Dagen, maar ik denk dat mijn 
moeder mij heeft opgegeven om mij 
de kans te geven om te zien wat er op 
een werkdag gebeurt.’ Ivo Blankers 
moet een verslag van de dag maken, 
dat op de website van het programma 
komt te staan. 

Vrijwilligers
‘Het was een vreemde gewaarwor-
ding dat iedereen ervan wist, behalve 
ik. Ook mijn werkgever DHL zat in 
het complot’, vertelt Ivo Blankers. 
Burgemeester Gerritsen hoorde toe-
vallig de uitzending en wilde de job-
hopper graag op Jagtlust ontvangen. 
Juist deze week startte de brandweer 
de actie: ‘Voor wie ga jij door het 
vuur?’ De burgemeester ging bij de 
ontvangst op het gemeentehuis in 

op de actie, die nieuwe vrijwilligers 
voor de brandweer moet opleveren. 
Hij vindt dat de extra aandacht die 
de Biltse Brandweer door de ‘day of 
fame’ van Ivo Blankers krijgt, heel 
goed aansluit bij deze actie. 

Met ‘collega’s’ klaar om uit te rukken.

Voor Ivo Blankers gaat een jongens-
droom in vervulling.

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam 
dinsdag 1 december Cees en Gerrie 
Oosterom-Flemming feliciteren met 
hun zestigjarig huwelijksjubileum. 
Het echtpaar trouwde op 1 december 
1949 in het gemeentehuis in Biltho-
ven. ‘Het was toen net zo’n stralende 
dag als nu’, zegt Gerrie Oosterom. 
De echtelieden hebben een dochter, 
een zoon en vier kleinkinderen. Ze 
zijn allebei 82 jaar. Hij is geboren in 
Utrecht en zij in De Bilt.

Cees en Gerrie leerden elkaar in janu-
ari 1945 in De Bilt kennen. Hij werk-
te bij de Nederlandse Spoorwegen en 
zat ondergedoken bij een spoorman 
aan de Hessenweg. Gerrie moest daar 
een keer de roggemolen ophalen. Dat 
was een speciale molen om rogge te 
malen. Van het meel werden pannen-
koeken gebakken. ‘Toen ik naar huis 
ging kwam de zoon  van de spoorman 
mij achterna en stopte me een briefje 
in de hand. Nieuwsgierig keek ik 
onderweg wat erop stond. Cees wilde 
een afspraakje met me maken.’ Gerrie 
reageerde niet direct, maar was wel 
nieuwsgierig. Een week later kwam 
de ontmoeting alsnog tot stand. 

Na hun huwelijk woonden ze min of 
meer illegaal in bij de moeder van 
Cees. Dat was in een spoorhuisje 
aan de Julianalaan, aan de toen nog 
bestaande spoorlijn naar Zeist. Na 
drie jaar verhuisden ze naar de Tuin-
straat in De Bilt en in 1967 naar de 
Groen van Prinstererweg. Ze wonen 
nu zeventien jaar in De Leyen. Oos-
terom heeft ruim veertig jaar gewerkt 
als hoofdconducteur bij de NS. Hij 

reisde op die manier het hele land 
door en had altijd onregelmatige 
diensten. Binnenkort is hij 25 jaar 
gepensioneerd. Geestelijk zijn ze nog 
heel goed bij de tijd. Er zijn wel wat 
lichamelijke kwaaltjes. Het echtpaar 
ontving heel veel bloemen en kaarten. 
Ook een kaart van de Commissaris 
van de Koningin. ’s Avonds werd met 
familie en vrienden in een restaurant 
in Soest gegeten. [GG]

Burgemeester feliciteert diamanten bruidspaar 

Het diamanten bruidspaar wil graag met de burgemeester op de foto.

Vanaf vorige week woensdag trak-
teerde Ondernemer van het jaar 
Landwaart in Maartensdijk de klan-
ten op een gratis kistje mandarijnen. 
Vanuit alle oorden was er belangstel-
ling voor de ruim 2000 aangevoerde 
kistjes. Vrijdagmiddag rond 15.00 uur 
was een van de momenten dat Willem 
jr. de voorraad weer moest aanvullen. 
Toen broer en schildwacht Marien 
een uur later werd gefotografeerd 
was de berg al weer aardig geslon-
ken. [HvdB]

Veel mandarijnen

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Do.
17-12

Woe.
16-12

Vrij.
18-12

9,95Do.
10-12

Woe.
9-12

Vrij.
11-12

9,95

Eendenborstfilet met
sinaasappelsaus

of
wildstoofschotel met
gekruide aardappels

Entrecôte met kruidenboter
of

Fazant in roomsaus

Kerstdiner 2009
Dorpsbistro Naast de Buren is op

eerste kerstdag geopend
Wij serveren die avond een 7-gangen menu

Amuse van gekonfijte eend en mousse van eend
***

Cocktail van kreeft en king crab
***

Ossenstaartbouillon met een vleugje madeira
*** 

Champagne met citroensorbetijs
*** 

Hertfilet met een jus van bospaddestoelen
of

Filet van zeetong met garnalensaus
***

Grand kerstdessert
*** 

Koffie met bonbons

€ 57,50 p.p. Reserveren kunt u bij een van onze
medewerkers of telefonisch via 0346-218821 of 

06-12368755

Van zaterdag 26 t/m woensdag 30 december
zijn wij gesloten met het à la carte restaurant.
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